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RESUMO 

______________________________________________________________________ 
 

         A Auto-Invenção Artística, Nos Jornais Manuscritos da Casa Pia de Lisboa (1893-1929). 

 

         A escrita desta tese parte da descrição e análise de vinte e dois jornais manuscritos, que 

foram produzidos, ocasionalmente, entre os anos de 1893 e 1929, por vários estudantes de uma 

Instituição de Beneficência Pública, a Casa Pia de Lisboa. Estes objectos serão apresentados 

tendo em consideração as afinidades temáticas e formais que mantêm com o geral das 

publicações periódicas, da Imprensa Nacional, destinadas a crianças e a jovens, na transição do 

século XIX para o século XX, uma época que coincidiu com a emergência das práticas e 

discursos da Escola Moderna. 

         O propósito da investigação consiste na demonstração da ideia de que os jornais escolares, 

fundados nas técnicas e tecnologias da Arte e da Educação, constituem um género único de 

produções escolares, cuja aparência e significado são indissociáveis do aparecimento histórico 

de uma nova concepção de Criança: o Aluno, enquanto sujeito capaz de expressar, livremente, a 

sua vontade pessoal e aptidão profissional. Isto, de modo a tornar-se autor da sua própria vida, 

quando inserido no contexto de uma Instituição cuja finalidade era proporcionar e legitimar os 

meios de atingir esse objectivo. 

         A Educação Artística, pelas vias do Desenho e dos Trabalhos Manuais, será abordada no 

contexto das práticas e processos de auto-educação e auto-disciplina, que foram promovidos 

pelos movimentos da Escola Moderna, incluindo a Imprensa Escolar de Célestin Freinet. 

Durante as primeiras décadas do século XX, na Europa, estes movimentos difundiram o 

Associativismo Juvenil (enquanto modelo ideal de socialização da juventude) e a Imprensa na 

Escola (como um dos mais eficientes métodos de aprendizagem “intuitiva”), de modo a 

incentivar os valores da autonomia e responsabilidade, que melhor se adequavam aos princípios 

gerais da sociedade Iluminista: “Ordem e Trabalho”. Estes valores e princípios certificaram o 

sentido e a imagem da Escola Democrática, onde todos seriam iguais em termos do direito a 

serem assistidos e educados, de acordo com a sua diferente condição social, carácter (físico e 

psicológico), ou vocações especiais (artísticas e intelectuais). 

         Os conceitos sustentados nesta tese definem-se através da apresentação dos jornais 

manuscritos, enquanto materialização artística de práticas e processos de Ensino que 

contribuíram para consolidar a eficiência do discurso pedagógico da Educação Moderna. A 

vontade e a vocação para artes seriam as chaves mestras que davam acesso ao destino social e 

profissional, que a Instituição Escolar aspirava para todos os alunos, e que cada aluno desejava 

para si próprio. 
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ABSTRACT 

_____________________________________________________________________________ 

 

         Artistic Self-Invention, in the Manuscript Journals, Casa Pia of Lisbon, (1893-1929) 

 

         The writing of this thesis begins with the description and analysis of twenty-two 

manuscript journals that were produced, occasionally, between the years of 1893 and 1929 by 

various students of a Public Welfare Institution, a School under the name Casa Pia of Lisbon. 

These objects will be presented taking into consideration their thematic and formal affinities 

with general periodic publications, of the National Press, destined to children and youth, during 

the crossing over of the XIX century into the XX century, which coincided with the emerging 

practices and discourses of the Modern School Era.   

         The main purpose of this investigation consists of the demonstration of the idea that the 

school journals, based on techniques and technologies of both Art and Education, will define a 

unique genera of school production whose aspect and significance are inseparable of the 

historical appearance of a new concept of Child: the Pupil, as someone who is capable of freely 

expressing his personal will and professional ability. This in order for the Pupil to become 

author of his own life, when inserted in the context of an Institution whose concern was to offer 

and authorize ways to achieve this goal.  

         Artistic Education, through Drawing and Handicrafts, will be focused on the practises and 

processes of self-education and self-discipline that were promoted by the Modern School 

movements, one of which was Scholar Press by Célestin Freinet. Throughout the first decades 

of the XX century, in Europe, these movements spread the spirit of Juvenile Association (as an 

ideal model of youth socialization) and School Press (as an effective method of “intuitive” 

learning) in order to incite the values of autonomy and responsibility, that would best fit the 

general principles of the Illuminist civilization: “Order and Work”. These values and principles 

certified the meaning and image of a Democratic School, where everyone was made equal in 

terms of the right to be assisted and educated, according to their different social condition, 

character (physical and psychological) and special vocations (artistic and intellectual). 

         The concepts sustained by this thesis are defined through the presentation of the 

manuscript journals as a material result of artistic practices and processes of Instruction that 

contributed for the solidification of the pedagogical discourse’s efficiency in Modern Education. 

The will and vocation for the arts were the master keys of access to a social and professional 

destiny that the Scholar Institution wished for every pupil to have and, as expected, each pupil 

desired to have for himself. 
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Altivamente donos de nós-mesmos, 

Usemos a existência  

Como a vila que os deuses nos concedem 

Para esquecermos o Estio 

[…] 

 

Como acima dos deuses o Destino 

É calmo e inexorável,  

Acima de nós-mesmos construamos 

Um fado voluntário 

Que quando nos oprima nós sejamos 

Esse que nos oprime, 

E quando entremos pela noite dentro 

Por nosso pé entremos 

 

Só esta liberdade nos concedem 

Os deuses: submetermo-nos 

Ao seu domínio por vontade nossa. 

Mais vale assim fazermos 

Porque só na ilusão da liberdade 

A liberdade existe 

 

 

 Pessoa, Odes de Ricardo Reis (1983: 40-42) 
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INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________ 

 

 

         1. Objecto 

 

         O presente estudo centra-se na descrição e análise de um conjunto de documentos 

(vinte e dois jornais manuscritos) que foram produzidos no contexto educativo de uma 

instituição de beneficência pública e de utilidade social (a Casa Pia de Lisboa), desde 

1893 até 1929. A sua aparição coincidiu com um período de tempo marcado por 

significativas reformas no plano do Ensino Primário e Secundário e pela introdução das 

chamadas Ciências da Educação (incorporando procedimentos e investigações 

experimentais realizados no campo da Medicina, da Antropologia, da Pedologia, da 

Psicologia, da Sociologia), conjuntura que conheceu profundas mudanças de pendor 

modernizante e que culminou com o chamado Movimento da Educação Nova. 

         O que se propõe neste trabalho é uma averiguação das características formais e 

conceptuais deste tipo de produções/produtos gráficos, tendo sempre em consideração o 

contexto particular da sua origem, a relação com os objectivos gerais propostos pelo 

discurso pedagógico no âmbito da educação artística e estética modernas, assim como a 

importância desse discurso para a definição histórica de determinada concepção de 

aluno. Tal concepção é indissociável da emergência de um modelo (centrado na figura 

da criança, na eficiência e reconstrução sociais) que viria a prevalecer nas teorias e 

práticas da educação ocidental ao longo de todo o século XX, sob os argumentos do 

conhecimento experimental e científico, da formação integral e da expressão livre, do 

desenvolvimento das faculdades globais e das aptidões especiais dos sujeitos a educar. 

         O objectivo é mostrar como toda uma cultura pedagógica e artística passou de 

forma sistemática a fomentar actividades de carácter extracurricular, associativo e 

recreativo em ordem a ver cumpridos propósitos de formação moral e cívica. Foi com 

base em estratégias criativas e exercícios lúdicos que a instituição escolar moderna 

apelou e incentivou no aluno a sua vontade de autonomia, mobilizando-o a participar 

activa, responsável e interessadamente no projecto da sua educação, bem como na 

escolha de determinada conduta de vida (estética de existência) pessoal e profissional.  

         O ponto de partida situa-se na ideia geral de que os trabalhos ligados às formas de 

expressão artística e ao exercício manual serviam, na perfeição, o objectivo de dar 
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resposta a um problema técnico, tecnológico e humano da instituição escolar (entendida 

no seu duplo papel tradicional da transmissão exclusiva de saberes escolares e do 

exercício autoritário sobre a conduta moral dos instruendos), cujos métodos se 

encontravam obsoletos e ineficazes frente às novas realidades sociais. Actividades como 

os jornais escolares foram suscitadas pela revolução científica e pedagógica, pelo rápido 

crescimento das indústrias e pela expansão dos meios de comunicação audiovisual, o 

Cinema e a Imprensa, que melhor captavam a atenção das massas populacionais. 

         Relativamente aos jornais da Casa Pia, o seu lugar será delimitado em função de 

um quadro narrativo que não pode ser compreendido sem que se investiguem os 

mecanismos individuais e sociais que o tornaram legível e eficaz dentro de um espaço 

onde se misturavam, quase indistintamente, todas as esferas da vida do ser humano sob 

a tutela de uma única autoridade governamental. O papel destes objectos não será, por 

isso, discutido fora do contexto das estratégias de educação e sociabilização que foram 

desenvolvidas dentro desse espaço institucional. 

         A educação artística e estética, assim como a educação tecnológica auxiliada pelas 

novas maquinarias da imagem, foi adquirindo, cada vez mais, um lugar indispensável na 

organização do plano de estudos obrigatórios para todos os alunos, (fosse com o 

propósito geral de formação integral, fosse com propósitos específicos de formação 

profissional), na medida em que se ligavam a estratégias de produção de visibilidade e 

visualidade. Por um lado, correspondiam a objectivos de controle das atitudes, 

disposições vocacionais e condutas morais dos indivíduos e, por outro, incidiam sobre a 

capacidade destes para manejarem instrumentos, técnicas e linguagens especificamente 

visuais ou artísticas que lhes garantissem uma melhor integração no mundo real ou a 

criação de mundos imaginários, pelo exercício permanente desse tipo de experiência 

operatória. 

         Convém, no entanto, sublinhar que um dos aspectos fundamentais que prevaleceu 

na defesa das artes como meios de educação na Escola Moderna se prendeu com a 

descoberta da psicologia da criança e com novos métodos atractivos de regulação das 

condutas. Assim se passou a assumir a liberdade de expressão e exercício da vontade 

como sendo as fórmulas mais elevadas da constituição e domínio de si mesmo a que os 

indivíduos podiam aspirar. Neste sentido, os jornais manuscritos da Casa Pia surgem 

como os exemplos mais elucidativos da extensão de todo um trabalho pedagógico 

moderno que consistia na disciplina dos órgãos dos sentidos (a mão e a visão), através 

do trabalho manual e do desenho como vias directas e intuitivas da formação do carácter 
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e da identidade própria de cada aluno, ao mesmo tempo que incutiam nele o sentido de 

apreciação estética da beleza, o gosto artesanal e o respeito pelo trabalho mecânico. 

Nesta conjuntura, as artes operaram a transição de modelos de aprendizagem ligados ao 

cumprimento de deveres impostos para formas de trabalho prazenteiro e voluntário 

através das quais os alunos interiorizavam a sua capacidade de expressão criativa como 

uma das ocupações curriculares de maior relevância. Partia-se do princípio que “há 

trabalhos que são desejados, na medida em que se inscrevem no circuito da produção 

criadora dos indivíduos” (Freinet, 1974: 31) e que esses trabalhos são decisivos para 

afirmar a autonomia do sujeito em relação à constituição da personalidade, no sentido 

da construção de uma regra de vida ou “cultura de si” (Foucault, 2004a: 58-59), pelo 

domínio de determinada linguagem. 

         Noções como a constituição ética, a formação do intelecto e dos sentimentos da 

pessoa, são argumentos recorrentes que justificam a manutenção do lugar das artes no 

curriculum educativo de todos os tempos. A expressão artística e os seus objectos 

sempre foram atribuídos a estados mentais e a traços idiossincráticos mais ou menos 

conscientes que podiam ser “constitutivos” ou “reveladores” (Smith, 1992: 56-57) da 

relação do sujeito consigo próprio e com o mundo circundante. Foi com o objectivo de 

centrar a sua acção nos interesses dos seres a educar que a Escola Moderna chamou a si 

todas as formas de expressão artística e métodos atractivos, não só com o intuito de 

observar sistemática e experimentalmente as inclinações, (com finalidades de 

conhecimento científico e controle disciplinar das populações que se pretendiam mais 

homogéneas), mas também com o propósito de rentabilizar as capacidades ou aptidões 

produtivas de cada sujeito, canalizando-o para um destino profissional adequado às 

realidades sociais do mercado de trabalho.  

         A própria história dos jornais escolares da Casa Pia de Lisboa confunde-se com a 

permanente tentativa de diferenciar e uniformizar os indivíduos entre si de modo a 

atingir objectivos escolares que culminavam no ideal iluminista de formar seres aptos a 

representarem o papel de homens integrais e a ocuparem um lugar social de acordo com 

o respectivo mérito pessoal. Por esta razão, a auto-invenção artística, (tal como 

indicado no título deste trabalho), passa por um conjunto de práticas e processos, que 

foram desenvolvidos ao longo dos jornais manuscritos, e refere-se a uma capacidade 

dos indivíduos para construírem a sua identidade, pessoal e social, em função de uma 

série de conhecimentos técnicos e conceptuais, que lhes foram transmitidos durante o 

seu percurso pela instituição Escolar.  
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         2. Pressupostos Teórico-Metodológicos 

 

         O objecto desta investigação tende a colocar sobre o mesmo plano, por um lado, a 

visão institucional acerca daquilo em que devia consistir a formação artística do aluno 

bem como os resultados que se esperavam obter de tal formação e, por outro, a 

experiência prática e subjectiva do aluno ao nível da escolha entre as imagens que eram 

desenhadas para si. Tornou-se, por isso, imperativo recorrer a leituras de trabalhos 

teóricos e empíricos que, de algum modo, iluminassem o objecto material à luz de 

alguns conceitos remetentes ao papel das artes na educação e no contexto específico de 

uma instituição de utilidade social. Esta instituição foi, em muitos aspectos, precursora 

em termos de inovação pedagógica, educativa, profissional no cenário escolar 

português. Para além disso, o regime de internato, que constitui a sua modalidade de 

vivência foi, certamente, decisivo para que se proporcionassem as condições necessárias 

ao aparecimento de produções culturais como os jornais manuscritos.  

         Para uma melhor compreensão das temáticas abordadas, foram indispensáveis os 

contributos extraídos das perspectivas de alguns autores no plano teórico da análise 

sociológica, política e até filosófica como Erving Goffman, Michel Foucault, Pierre 

Bourdieu, Zigmunt Bauman, T.S. Eliot e Albert Camus; no plano dos ofícios, processos 

de trabalho artístico e da experiência estética como William Morris, Juan Molina, 

Roland Barthes, Ortega y Gasset; no cruzamento das teorias da imagem com as 

perspectivas da Cultura Visual W.J.T. Mitchell, Peter Burke, Lev Manovich, Nicholas 

Mirzoeff; no campo da Educação e da Psico-pedagogia autores como Almeida Garrett, 

Feliciano Castilho, António da Costa, Augusto Coelho, Faria de Vasconcelos, António 

Aurélio da Costa Ferreira, Emile Planchard, Cléstin Freinet e, ainda, embora de uma 

forma não imediatamente reconhecível, foram proveitosas as leituras gerais de alguns 

trabalhos sobre História da Educação Artística de Jerome Bruner, Arthur Efland, sobre a 

História da Arte e Sociedade de Pierre Francastel, Georges Duby, Jacques Le Goff, e 

Psicologia da Arte de Rudolph Arnheim, Elliot W. Eisner. Uma das âncoras da 

organização teórica e metodológica deste trabalho assenta no plano de fundo das 

articulações conceptuais defendidas por Jorge Ramos do Ó em O Governo de Si Mesmo, 

pelo facto de, neste trabalho, se clarificarem de modo inequívoco, as dimensões 

relacionais e reflexivas que ligam a emergência do discurso pedagógico moderno à 

“fabricação” da figura do aluno como um “actor social” que é capaz de “ser sujeito da 

sua própria educação” (Ó. 2003: 3).  
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         Todas as considerações teóricas que advêm da apropriação de determinados 

conceitos-chave explorados de forma sistemática por estes autores encontram-se 

disseminadas ao longo de todos os capítulos desta tese e não serão tratados como 

independentes de outras considerações de carácter empírico. Na verdade, o que se 

pretende com esta abordagem é concentrar no todo da escrita a mobilização de autores 

em torno dos conceitos e das ideias fundamentais à definição do papel dos jornais 

enquanto objectos que resultam de determinadas práticas e processos de educação 

estética e artística, e enquanto produtos relacionados com uma realidade institucional, 

meios de comunicação e modos de vida susceptíveis de serem observados sob o ponto 

de vista das problemáticas da Cultura Visual. Neste sentido os jornais podem, 

inclusivamente, ser associados a outras actividades e produtos que tiveram a sua origem 

no mesmo período histórico ou em semelhante espaço institucional. Refiro-me, neste 

caso específico, a tendências gerais de forma e de conteúdo que podem ser encontradas 

em alguns exemplares da Imprensa Periódica Nacional (desde os Jornais Infantis e 

Juvenis à chamada Literatura de Cordel), e a uma técnica de ensino que foi aplicada 

segundo métodos experimentais por Célestin Freinet no âmbito do movimento da 

Escola Nova e das tecnologias de educação audiovisuais: a Imprensa na Escola. Neste 

ponto, foram determinantes as leituras de trabalhos elaborados nas áreas da imprensa 

periódica nacional e internacional, Alain Fourment, Pierre Fouilhé, João Pedro Ferro, 

A.J Ferreira, José Manuel Tengarrinha, António Nóvoa e A.H. de Oliveira Marques, e 

em algumas categorias técnicas e expressivas de artes visuais como a ilustração, a banda 

desenhada, a caricatura, o poster: Teófilo Braga, Luís Chaves, Ernesto Soares, Claude 

Roy, Max Gallo, Michel Melot. 

         Este trabalho de investigação suporta-se em vários tipos de materiais impressos e 

documentos manuscritos, todas as interpretações e análises foram sustentadas nesse 

conjunto de fontes únicas (como são os próprios jornais manuscritos) que até hoje 

permanecem nos acervos bibliográficos e espólios institucionais do Centro Cultural da 

Casa Pia de Lisboa e, principalmente, do Ateneu Casapiano/ Biblioteca-Museu Luz 

Soriano, sem terem sido objecto de qualquer tipo de estudo ou análise historiográfica 

mais aprofundada, que chegue a ultrapassar o plano da divulgação de finalidades 

comemorativas ou expositivas dessa Instituição no contexto nacional ou internacional.  

         Embora existindo alguma bibliografia sobre a organização interna da Casa Pia de 

Lisboa e sobre a sua história no contexto dos estabelecimentos de Acção Social e 
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Beneficência Pública
1
, as únicas publicações que chegam a abordar a temática das artes, 

neste estabelecimento de ensino, inserem-se no âmbito dos trabalhos empíricos ou 

ocasionais como Catálogos de Exposições de trabalhos escolares ou de artistas 

formados na Instituição
2
. Quanto a trabalhos de investigação científica que de algum 

modo remetam para as temáticas educativas ou institucionais da Casa Pia de Lisboa, e 

segundo registos constantes do catálogo da Biblioteca Nacional de Portugal, encontram-

se algumas Dissertações de Mestrado em áreas como Sociologia, História dos Séculos 

XIX e XX, Ciência e Educação e Ciências da Educação
3
. 

         No que respeita a estudos sistemáticos sobre Jornais Escolares, Imprensa na 

Escola Moderna e Associativismo Juvenil
4
, em geral, a documentação publicada em 

contexto nacional é praticamente inexistente, podendo contar-se uns escassos títulos que 

abrangem assuntos como os novos média e os recursos audiovisuais aplicados ao ensino 

da escrita e da leitura, assim como alguns relatórios e actas de seminários produzidos 

por diversas entidades oficiais (escolares e políticas) no sentido de promover a criação 

de Organizações de Juventude e o intercâmbio internacional.  

         Sobre os jornais manuscritos e dactilografados da Casa Pia de Lisboa, não 

existem, actualmente, registos que possam confirmar a publicação de algum trabalho de 

investigação sobre a sua história, textos, imagens ou autores, inseridos no contexto da 

Imprensa Juvenil, Movimentos Associativos e da Educação Estética e Artística. Uma 

série de escritos publicados na Imprensa pós-escolar da Casa Pia de Lisboa, da autoria 

de ex-alunos, dá-nos conta de relatos, na primeira pessoa, sobre este tipo de actividades. 

Para além destes depoimentos, as únicas referências mais precisas, a que tive acesso, 

existem nos próprios jornais ou ainda em artigos da autoria de José dos Santos Pinto e 

António Bernardo, em especial, no Dicionário de Autores Casapianos, onde, a 

propósito da Exposição dos 200 Anos da Casa Pia de Lisboa dedicada aos Artistas 

Casapianos, (realizada entre quinze de Outubro e nove de Novembro de 1980, na 

Galeria de Exposições Temporárias, da Fundação Calouste Gulbenkian), estes jornais 

foram reunidos e sucintamente descritos para uma apresentação ao público.  

                                                 
1
 [Cf. RIBEIRO, 1907; SILVA, 1898]. 

2
 [Cf. SILVA, 1980; Casa Pia de Lisboa, 1936; Sociedade Nacional de Belas Artes, 1923; NAVARRO et 

al., 2000; FRANÇA, 1980]. 
3
 Sociologia [Cf. COELHO, 1996], História dos Séculos XIX e XX [Cf. HENRIQUES, 2002], Ciência e 

Educação [Cf. CARMO, 2004] e Ciências da Educação [Cf. MARVÃO, 2004]. 
4
 [Cf. SANTOS e PINTO, 1992; SANTOS et al., 1995; JARNALO, 1987; ABRANTES, 1992; 

ABRANTES et al., 1995; PINTO, 1991; PINTO e SANTOS, 1994; LOBO, [1993]; Ministério da 

Juventude, 1988; Secretaria de Estado da Juventude, 1987; Direcção dos Serviços Educação e Juventude, 

1993; Ministério da Educação, 2001]. 
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         O conjunto de documentos manuscritos e dactilografados que foram sendo 

reunidos ao longo desta tese é inédito, como tal, e com o intuito de tirar o máximo 

proveito da singularidade dos recursos materiais e humanos colocados ao meu dispor, 

procedi ao levantamento exaustivo de todo o tipo de fontes manuscritas e impressas, 

que pudessem fazer parte de uma inventariação, (tão completa e sistemática quanto 

possível), de todos os jornais ilustrados que chegaram até nós, assim como também de 

todos quantos, tendo existido, não sobreviveram para além de registos ou referências 

esporádicas em documentos produzidos por alunos ou ex-alunos da Casa Pia de Lisboa.  

         Numa primeira fase, e depois de feito o levantamento de todos os dados 

disponíveis, (para o qual foram indispensáveis os contributos de dois ex-alunos, José 

dos Santos Pinto e Hélder Tavares, que até hoje mantêm uma relação directa com a 

recolha de documentação relativa a actividades e objectos que se relacionam com a 

história da instituição), tratei de registar, em formato digital, todas as imagens que 

compõem cada um dos exemplares únicos que constituem a diversidade do acervo de 

jornais manuscritos e dactilografados produzidos entre os anos de 1893 e 1929: A 

União, A Mocidade (1893), A Rapioca (1896-7), O Dragão (1896-7), O Justo (1897-8). 

A Victoria (1897), A Verdade (1897), O Saloio (1897), A Satyra (1898), Philosopho 

(1898), O Lidador (1898), A Canalha (1898), O Gamin (1900), O Social (1901-2), O 

Futuro (1902), A Crítica (1903), Mocidade Casapiana (1903), Os Bohemios (1904-5), 

O Extra (1913), O Terceiranista (1920), Comércio e Indústria (1927), Semana 

Desportiva (1928-9). No total destes vinte e dois jornais foram registadas cerca de 

quinhentas e cinquenta e três páginas de texto e imagem, seleccionadas entre as mais de 

quinhentas e setenta e três folhas redigidas (a maior parte frente e verso), nas quais se 

podem contar duzentas e trinta e uma páginas de desenho.  

         O critério que presidiu à selecção das imagens a serem digitalizadas foi, 

essencialmente, de ordem visual e de acordo com a especificidade das características 

(formais e técnicas) da linguagem pictórica utilizada na composição gráfica das páginas 

de cada jornal. 

         Numa segunda fase, preparei a ordenação dos jornais segundo uma sequência 

cronológica e fiz um inventário de todos os títulos, autores e pseudónimos dos artigos 

(em prosa, em verso e crónicas jornalísticas) e das imagens de cada jornal, (um a um). 

Neste processo, e embora a maior parte dos números de cada exemplar se encontrem 

devidamente separados e encadernados em volumes independentes conforme a data de 

saída, foi necessário atribuir um número de página a cada um dos dezasseis volumes (os 



 25 

jornais O Saloio, Philosopho, O Lidador, O Gamin, O Extra não estão encadernados), 

de modo a facilitar o trabalho de citação de fragmentos de texto e a localização exacta 

das imagens e dos assuntos a que se referem
5
.  

         Para além da digitalização das imagens, da numeração das páginas de cada volume 

e do levantamento geral dos conteúdos temáticos, procurei localizar cada um dos 

autores que aparecem identificados sob nome próprio ou sob pseudónimos. No entanto, 

este trabalho, até certo ponto, verificou-se inconclusivo, uma vez que muitos dos 

pseudónimos não podem ser relacionados com os verdadeiros autores até porque, 

frequentemente, o mesmo indivíduo utilizava, indistintamente, vários pseudónimos que 

não foram explicitamente assumidos na maior parte dos jornais ou em outros 

documentos posteriores. Apesar de tudo, foram identificados alguns dos principais 

colaboradores, sobretudo desenhadores, entre os quais se contam Pedro Guedes, 

Eduardo Romero, Ezequiel Bandeira, Raul Carapinha, Martins Correia, que acabaram 

por desenvolver um percurso académico e profissional com algum relevo no panorama 

das artes maiores e menores nacionais.  

        O Inventário Geral encontra-se em Anexo (formato digital)
 6 

e refere-se aos 

Títulos, Autores, Pseudónimos e Artigos identificados em cada um dos vinte e dois 

jornais manuscritos e em outros jornais que aparecem referenciados em artigos de 

revistas e jornais da Casa Pia ou em documentos manuscritos. Neste Inventário Geral 

constam: a descrição dos objectos (n.º de compilação correspondente ao arquivo da 

Biblioteca-Museu Luz Soriano; n.º de folhas escritas e em branco que compõem a 

compilação; n.º de folhas redigidas, geralmente frente e verso; n.º de páginas ilustradas, 

materiais, cores da redacção, formato, estado de conservação e características), 

informações em documentos anexos, autores (breve biografia tal como consta nos 

registos do Dicionário de Autores Casapianos, 1982, efectuados por José dos Santos 

Pinto e António Bernardo), pseudónimos, inventário de artigos (localização exacta dos 

títulos, géneros literários e ilustrações). Será ainda apresentada uma listagem do número 

total de nomes de jornais escolares e respectivos autores. 

                                                 
5
 Os textos e imagens dos jornais manuscritos que foram mobilizados ao longo da tese, encontram-se 

referenciados de acordo com os números de página que foram atribuídos durante o trabalho de 

inventariação de Artigos, Autores e Pseudónimos de cada volume, por esse motivo aparecerão citados 

entre [  ]. 
6
 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: Inventário Geral]: I. Jornais manuscritos e dactilografados (22 exemplares 

soltos e encadernados); II. Outros jornais (actualmente desaparecidos); III. Total de jornais escolares da 

Casa Pia de Lisboa; IV. Total de Autores (Nomes e/ou Números de aluno). 



 26 

         Numa terceira fase, ordenei uma série de documentos parcialmente manuscritos ou 

dactilografados, que foram redigidos e anexados aos jornais ao longo do tempo e cuja 

autoria é impossível de ser conhecida hoje, uma vez que não se encontram identificados 

e só muito raramente aparecem datados
7
. O único documento dactilografado, que 

remete de forma mais detalhada para a descrição e identificação de jornais e autores, é 

uma lista (datada de 31 de Março de 1968) do espólio dos exemplares que faziam parte 

da colecção oferecida à Biblioteca-Museu Luz Soriano por Olívio do Carmo Assunção, 

um ex-aluno da Casa Pia de Lisboa. 

         Após a localização dos jornais manuscritos e dactilografados seguiu-se a listagem 

das principais publicações periódicas no contexto da Imprensa pós-escolar ligadas à 

Casa Pia de Lisboa. Estas publicações serão mencionadas e descritas, sucintamente, no 

Capitulo I, tendo em consideração os principais directores e colaboradores. Para tal, 

recorri a levantamentos efectuados por José dos Santos Pinto, Clemente da Silva, Cruz 

Filipe e Mário Néry (que constam em artigos ou publicações da Casa Pia de Lisboa)
8
  e 

a um Inventário privativo, (cedido por um dos administradores, Agostinho Ribeiro), do 

único jornal que ainda se encontra em publicação, O Casapiano.  

         Dado que o objecto deste estudo se circunscreve à análise mais pormenorizada dos 

jornais manuscritos e ilustrados, as publicações impressas não foram alvo de maior 

exame nem de registo digital. Nenhuma imagem dos jornais impressos foi incluída no 

corpo de texto ao longo da redacção dos capítulos, onde, de alguma forma são 

mencionados. Esta opção foi tomada com o objectivo de concentrar atenção e visão 

sobre o essencial das características gráficas dos manuscritos, cuja produção artesanal 

chega a remeter para um paralelismo com a imagética das Iluminuras que, em outros 

contextos históricos e em semelhantes regimes de internato, foi oficio de monges 

copistas. Atendi, igualmente, à maior necessidade que se impunha do ponto de vista da 

conservação futura, (no sentido de salvaguardar o máximo do aspecto das imagens pelo 

registo atempado em suporte fotográfico ou digital), uma vez que o tempo se 

encarregará de descaracterizar até à perda irremediável o geral dos conteúdo. No 

Capitulo V, a par das considerações teóricas sobre a relação entre texto e imagem, será 

feita uma breve apresentação/descrição de cada um dos jornais manuscritos e 

dactilografados, em pormenor, assim como das imagens que melhor convêm à 

clarificação das temáticas e dos conceitos abordados 

                                                 
7
 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: ANEXOS IMAGEM: Fontes manuscritas e dactilografadas] 

8
 [Cf. PINTO, 1995; SILVA, 1959; FILIPE, 1939; NERY, 1965]. 
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         O principal motivo para a preferência dos manuscritos em detrimento dos 

impressos reside, obviamente, no facto de estes exemplares constituírem um dos raros 

registos que nos chegam até aos dias de hoje, tendo sido exclusiva e directamente 

escritos e ilustrados pela mão do próprio aluno, à semelhança daquilo que acontecia 

com os cadernos diários. Constituem, por isso, uma preciosa fonte de acesso informal 

aos conteúdos temáticos que eram abordados em várias disciplinas escolares – 

Português, História, Desenho, Geografia –, aos eventos e personagens mais 

significativos da vida da instituição e da pátria que os alunos elegiam em determinado 

momento e, sobretudo, pela visão única que nos permitem sobre a capacidade desses 

jovens em representarem ou criarem, a partir das ferramentas da escrita e do desenho, o 

retrato do mundo que habitavam ou os cenários possíveis do seu próprio mundo 

imaginário. Estes jornais oferecem uma representação/apresentação/interpretação 

possível sobre o conhecimento que essas pessoas detinham, num dado espaço e tempo 

da história, sobre o mundo e sobre si mesmas.  

         A questão dos Jornais Manuscritos, enquanto objectos materiais compostos por 

imagens de natureza artística, não será abordada tendo em vista a leitura hermenêutica, 

ou seja, a “problemática de uma teoria geral da interpretação” (Bleicher, 2002: 13). As 

imagens não serão consideradas como detentoras de algum tipo de integridade formal 

ou simbólica (particularidades fisionómicas significantes, significados puramente 

visuais, intrínsecos ou convencionais) que dispensem, por assim dizer, a existência de 

um plano de fundo conceptual e teórico contaminador da sua função estética, dos usos a 

que foram destinadas e do próprio acto de compreensão a que estiveram sujeitas. Por 

este motivo, não apresentarei os jornais como alguma espécie de certificado que ateste 

valores exactos ou relativos do pensamento ou da competência de execução artística, 

dentro da totalidade da vida de um dos seus autores. Antes de procurar reconstruir o 

acto criador original como literalmente foi ou descrever o objecto artístico tal como 

visualmente é, (partindo de leituras iconográficas e iconológicas dos vestígios escritos e 

desenhados), aquilo que me proponho é tratar esses vestígios à luz do problema 

histórico da educação artística e estética ao nível da recepção/produção de um 

determinado tipo de imagens. Essas imagens referem-se a um estabelecimento de ensino 

de características peculiares, (e com tudo o que de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos ele pôde dispor em determinado momento), tanto quanto se referem à 

situação particular e comum dos indivíduos que compunham a população que nele 

habitava. Saliente-se que os autores destes jornais estavam, constantemente, sujeitos a 
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situações de controlo e de vigilância que eles não podiam evitar, o que, 

necessariamente, acabou por condicionar os modos pelos quais liam e escreviam. 

         O método de análise e selecção das imagens e dos textos utilizado não 

corresponde, portanto, mais a uma descrição das formas e dos sistemas de linguagem do 

que a uma explicitação dos processos e dos métodos pelos quais (e em nome dos quais) 

se chegaram a produzir essas formas e essas linguagens sistemáticas. É no cruzamento 

daquilo que foi dito com aquilo que foi feito que os jornais escolares podem constituir 

fontes documentais indispensáveis ao apuramento dos aspectos mais significativos que 

justificaram o papel do ensino e do exercício artístico no contexto da organização do 

regime auto-disciplinar da Escola Moderna que, em Portugal, teve na Casa Pia de 

Lisboa, um dos seus melhores exemplos e, especialmente, nos jornais manuscritos, um 

exemplo que pode ser considerado único dentro da história da educação artística. Toda 

essa “linguagem dos vestígios” (Burke, 2004: 40), da qual faz parte, evidentemente, a 

linguagem muda das formas, servirá o propósito mais geral de desenhar a possibilidade 

de objectivação do princípio segundo o qual, na prática artística, (entendida como uma 

actividade mediadora de fins educativos e profissionais), a totalidade da linguagem 

expressiva das formas surge como uma realidade viva das formulações discursivas e das 

representações mentais que se atravessaram e fixaram na experiência interior dos 

indivíduos. Assim sendo, não faria sentido encarar as imagens e os textos dos jornais 

escolares como objectos autónomos em relação a toda uma cultura visual e discursiva 

no seio da qual surgiram e com a qual mantiveram o prolongamento do essencial do seu 

sentido até aos dias de hoje.  

         Se “compreender é sempre mais do que conhecer o sentido ou significado das 

palavras usadas no dicionário” (Bleicher, 2002: 51-52), então, a mesma lógica pode ser 

aplicada às imagens encontradas no interior dos jornais manuscritos da Casa Pia dado 

que “seeing is much more than believing, it is not just a part of everyday life, it is 

everyday life” (Mirzoeff, 2001: 1). Uma vez que os jornais da Casa Pia foram 

produzidos por um grupo de alunos, para outros grupos de alunos na mesma situação 

lerem, torna-se indispensável ter em consideração que não basta olhar as imagens e os 

textos sem integrá-las num complexo de vida em que os escritores e os potenciais 

leitores partilhavam, pelo menos, o cenário de fundo que dava acesso aos mesmos 

meios e fins da produção e recepção das imagens. 

          A disposição das imagens, que se referem a figuras humanas fotografadas ou a 

desenhos dos jornais manuscritos, obedece a um critério de continuidade do corpo da 
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escrita, o que implica que estas sejam lidas, não como suportes visuais que ilustram ou 

sublinham as ideias do texto, mas como próprio texto, na medida em que aquilo que 

nelas é visto, não pudesse ser dito de outro modo. Com esta ideia, pretende-se reforçar a 

capacidade da imagem para conduzir o sentido da escrita e da leitura, de modo a que 

não seja o texto a impor-lhe um lugar. Este princípio será, especialmente, defendido no 

Capítulo V onde se apresentam imagens isoladas ou conjuntos de várias imagens 

extraídas de diferentes jornais, sejam páginas completas ou pormenores gráficos da 

totalidade de uma composição ou de um desenho. As letras capitulares, utilizadas ao 

longo do trabalho, são retiradas do jornal O Justo, uma vez que todos os números desse 

jornal primam pela aplicação sistemática da arte caligráfica logo na inauguração do 

primeiro artigo de cada primeira página.  

         No geral, as sequências horizontais ou verticais de imagens propõem uma leitura 

de conjunto que deve ser feita como se de uma única imagem se tratasse. Isto não 

dispensa, bem pelo contrário, que cada uma delas possa ser lida por si mesma, apenas 

sublinha que o critério pelo qual elas se relacionam entre si foi estabelecido tendo em 

conta algum tipo de afinidade visual ou algum aspecto que possa indicar uma 

continuidade temática. Dado que muitas dessas sequências são compostas por imagens 

provenientes de diferentes jornais, elas estarão numeradas e identificadas na mesma 

página em função do conjunto e da ideia que as une.
9
 

         Todas as imagens utilizadas neste trabalho são inéditas, com excepção das 

fotografias apresentadas no I e IV Capítulos (Revista A Imprensa (Fig.1), Grupo 

Escolar (Fig.4), Grupo Margiochi (Fig.5) e daguerreótipo de Alexandre Herculano 

(Fig.14). Alguns desenhos poderão, eventualmente, ter sido reproduzidos e publicados 

na imprensa pós-escolar relacionada com a Casa Pia de Lisboa, no entanto, esse facto 

não é especialmente relevante para este trabalho, dado que nenhum deles foi até hoje 

explorado, visualmente, na sua totalidade, tendo em conta o potencial das suas 

características individuais e comuns. As imagens provenientes de jornais manuscritos 

que foram mobilizadas ao longo do Capítulo V estão acessíveis em formato digital, para 

efeitos de melhor visualização dos detalhes e do seu enquadramento original no formato 

da página.
10

 

                                                 
9
 Com o fim de tornar mais límpida a inclusão das imagens na continuidade do texto, as suas referências 

bibliográficas foram colocadas junto ao Índice de Imagem (Pp. 5-13). 
10

 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: ANEXOS DE IMAGEM: Jornais Manuscritos]. 
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          No que concerne ao uso das fontes visuais, a opção situou-se ao nível da não 

integração de imagens comparativas provenientes de outros livros ou de publicações 

periódicas, que são referidas ao longo dos capítulos, em especial no Capítulo V 

dedicado a estas questões. Tal opção prende-se, essencialmente, com uma justificação 

que pode estar ligada mais à natureza do estudo em causa (dissertação de mestrado) do 

que à pertinência e utilidade da apresentação de outras fontes visuais para além daquelas 

que provêm dos jornais manuscritos. Na verdade, a inclusão de uma visão comparativa 

entre imagens ultrapassaria, em muito, as previsões de tempo e de sustentabilidade da 

investigação, o que talvez se justificasse num outro tipo de trabalho de investigação 

mais longo e aprofundado sobre, por exemplo, o estudo paralelo da imprensa infantil de 

circulação nacional com o dos jornais manuscritos. Sempre que sugiro uma 

aproximação aos conteúdos temáticos e visuais de outras publicações periódicas, aquilo 

que pretendo é reforçar a possibilidade de existência de uma continuidade entre factores 

estéticos e discursivos que não pode ser tida como arbitrária ou como não mantendo 

uma relação directa com determinados modelos e tendências dominantes na mesma 

época. Daí as associações com algumas produções literárias e gráficas que marcaram a 

tradição e os imaginários populares ao nível da Literatura de Cordel, das Folhas 

Volantes, da Banda Desenhada, da Ilustração, da Caricatura, do Poster ou do Panfleto. 

         A preocupação principal esteve sempre situada no plano da definição de um fio 

condutor que ligasse as formas e os conteúdos da linguagem e da representação dos 

desenhos e das composições literárias aos princípios mais gerais que eram defendidos, 

paralelamente, nos sistemas de ensino oficiais da instituição, nos ideais propostos pelos 

métodos de educação intelectual e moral e nos modos como tudo isto acabava por ser 

convertido em práticas e imagens correntes pelos autores destes trabalhos. 

         A escrita dos capítulos obedeceu a uma organização das temáticas e dos conceitos 

de acordo com uma lógica de evolução cronológica entre os registos administrativos 

(relatórios e portarias) e os discursos pedagógicos que, em geral, se iam sobrepondo e 

parafraseando tanto no interior como no exterior do contexto escolar da Casa Pia de 

Lisboa. Depois de apresentar uma síntese do percurso da imprensa escolar e pós-escolar, 

procurei situar os momentos que antecederam o início da criação dos jornais 

manuscritos, em ordem a encontrar algumas explicações para o facto de estes terem 

existido nessa época e não noutras. Por isso, recuei um pouco no tempo antes do 

aparecimento do primeiro jornal manuscrito, A União (1893), até aquele que foi o início 

das principais reformas no plano educativo a serem documentadas em registos internos 



 31 

pelas provedorias da Casa Pia de Lisboa (1861) e que, mais significativamente, 

apontavam no sentido do esclarecimento de fenómenos como o associativismo em torno 

da prática desportiva, as competições escolares pelas distribuições de subsídios e 

prémios, a proeminência dada aos artistas e aos alunos mais distintos, enfim, toda uma 

conjuntura social e cultural que promovia, por sistema, o trabalho nas artes e as 

profissões dos ofícios artísticos.  

         Foi, fazendo este caminho, que cheguei aos Relatórios da Administração de José 

Maria Eugénio de Almeida e ao plano de Reforma de 1860, que propunha tornar a Casa 

Pia, antes de ser uma escola de ensino oficinal, uma escola na verdadeira acepção do 

temo, onde fossem garantidas as bases da formação intelectual e moral, partindo das 

quais os alunos poderiam aceder a formas de conhecimento ou a profissões, em 

harmonia com as suas “inclinações especiaes” e de acordo com as “provas de talento” 

ou mérito dadas. Aliás, a maior parte dos termos que utilizo na escrita dos capítulos 

(como estes anteriores) aparecem, sistematicamente, ao longo destes Relatórios ou nas 

Portarias da Administração, de modo que, acabaram por funcionar como uma espécie de 

anzol de captura de outros conceitos e das ideias-chave que são defendidas ao longo 

desta tese. Uma vez que estes termos e conceitos são essenciais ao entendimento das 

formas de linguagem e de pensamento de uma época que, e embora mantendo uma 

actualidade que chega a causar alguma estranheza, falava e escrevia com outras 

convenções, entendi ser mais apropriado manter as estruturas ortográficas tal como 

podem ser encontradas nos documentos originais.
11

  

         O desenvolvimento dos Capítulos, para além de uma ordem cronológica que 

acompanha os temas mais abordados na escrituração institucional, segue uma linha de 

pensamento que permite detectar o essencial das preocupações educativas e 

administrativas que motivaram a permanência de determinados assuntos e 

considerações teóricas ao longo dos escritos dos principais Provedores e Director que 

governaram a Instituição durante o tempo dos jornais manuscritos. Apenas nos registos 

de Francisco Simões Margiochi podem ser encontradas referências quanto à existência 

de jornais manuscritos, bem como às condições mediante as quais podiam ou não fazer 

                                                 
11

 Em relação aos trechos de textos citados de outros autores, o texto original foi seguido, embora 

preferindo, sempre que possível, fazer uso de uma tradução para Língua Portuguesa ou Espanhola dos 

trabalhos originais de autores cuja terminologia é muito específica como, em geral, os de Michel 

Foucault, Erving Goffman, Pierre Bourdieu, etc. As opções de método de citação, no caso dos jornais e 

fontes manuscritas, assim como dos Relatórios e Portarias da Administração, consistem na adaptação do 

método utilizados para todas as outras citações às características específicas dos documentos em causa. 

Sempre que possível, será acrescentada à data de publicação da compilação efectivamente utilizada, a 

primeira data de emissão dos registos individuais que nela possam ser encontrados. 
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a sua circulação dentro do estabelecimento. Com efeito, foi a acção desta figura-chave 

que tornou possível o acesso aos jornais enquanto produções que podem ser inseridas no 

contexto das estratégias de controlo disciplinar que incidiram sobre as actividades de 

auto-formação dos alunos na Casa Pia do final do século XIX. A partir dos escritos 

deixados por este Provedor, desde 1889, é possível afirmar que a Casa Pia de Lisboa 

passou a ser, de facto, uma verdadeira Escola Moderna, ainda que os seus antecessores 

houvessem preparado esse terreno.  

         Convém referir que, a propósito de antecessores, depois das Reformas de 1860, 

levadas a cabo por José Maria Eugénio de Almeida (nomeado provedor a dez de 

Outubro de 1859), e após a sua morte (a vinte e três de Abril de 1872), quem tomou a 

posse na administração da Casa Pia de Lisboa foi o seu filho, Carlos Maria Eugénio de 

Almeida (catorze de Julho de 1872), não se verificando mudanças significativas em 

relação ao que ficou estabelecido anteriormente na organização administrativa e nos 

planos de estudo elaborados por José António Simões Raposo (nomeado Provisor de 

Estudos por José Almeida em 1866 e mantendo-se neste cargo até 1885).  

         Os Capítulos II, III e IV abordam o essencial das directrizes implementadas na 

prática do ensino elementar e complementar, (desenho e outras artes e ofícios), durante 

a administração destes Provedores e Provisor de Estudos até à data em que, com a 

provedoria de Francisco Simões Margiochi (nomeado a oito de Agosto de 1889), há 

notícia dos primeiros jornais a serem produzidos na Casa Pia com conhecimento da 

administração. A esse respeito, foi emitida uma Portaria regulamentando a prática do 

desenho e da escrita nesses periódicos recreativos. Todos os documentos utilizados 

nesses capítulos se referem ao período de tempo situado entre 1860 e 1898, depois do 

qual foi nomeado Director da Instituição o ex-aluno Alfredo Soares (dois de Agosto de 

1898), seguido da Provedoria de Jaime Artur da Costa Pinto (trinta de Agosto de 1902) 

e de Ramada Curto (trinta e um de Dezembro de 1908).
12

  

         O tema da reforma dos métodos de ensino só será retomado nos capítulos VI e 

VII, após a data de 1910, altura em que se produzem novamente grandes mudanças ao 

nível da organização pedagógica e educativa da Casa Pia de Lisboa motivadas, por um 

lado, pela introdução de um novo regime político e ideológico associado à Implantação 

da República e à laicização do Estado e, por outro, ao fim do regime de Provedorias 

                                                 
12

 O trabalho destes Provedores não foi objecto de estudo devido à brevidade da sua intervenção e, 

sobretudo, devido ao facto de nesse espaço de tempo não se encontrarem registos significativos sobre o 

estado em que se encontrava a organização interna da Casa Pia de Lisboa, nem indicações sobre a 

existência de jornais escolares.  
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com a nomeação do primeiro Director da Instituição formado nas áreas da Pedagogia e 

Psicologia, Aurélio da Costa Ferreira (sete de Março de 1911). Esta época será 

especialmente significativa no que respeita à regulamentação de muitas das actividades 

e movimentos juvenis que antes já eram desenvolvidas pelos alunos, mas que nunca 

tinham conhecido um estatuto oficialmente integrado no âmbito das técnicas e 

tecnologias de ensino aplicadas às matérias curriculares da instituição escolar, como, 

por exemplo, as competições futebolísticas, os torneios inter-escolas e o associativismo 

enquanto complementos de cultura e educação integral. Neste contexto de 

transformações serão apresentados os motivos pelos quais se verificou a ausência de 

jornais escolares durante a directoria de Aurélio da Costa Ferreira (terminada a quinze 

de Julho de 1922), à qual se seguiu o reaparecimento dos dois últimos manuscritos e 

dactilografados, Comércio e Indústria e Semana Desportiva, já em finais da década de 

vinte, ou seja, entre as directorias de Alfredo Soares (vinte e nove de Julho de 1922) e 

Câmara Leme (doze de Outubro de 1929).
13

 Nestes dois últimos capítulos será feita uma 

breve incursão pelas inovadoras técnicas pedagógicas propostas por Célestin Freinet, no 

âmbito geral dos objectivos da Escola Moderna, ou seja, o conhecimento científico e 

experimental da criança, sublinhando o carácter percursor e original dos jornais 

manuscritos da Casa Pia em relação ao método de trabalho que foi aplicado 

sistematicamente por este pedagogo durante o final dos anos 20 em França e outros 

países da Europa, e à expansão que os meios audiovisuais e as chamadas máquinas de 

ensinar acabaram por conhecer nas décadas seguintes, como aliás, é referido por alguns 

autores que desenvolveram trabalhos nas áreas da Pedagogia Moderna e 

Contemporânea, entre os quais, Emile Planchard.  

         Por fim, abordarei a questão dos jornais escolares inseridos no contexto mais 

abrangente das práticas de escrituração escolar e da constituição de sistemas de escrita 

que se ligam ao problema da definição da identidade do aluno, desde os relatórios aos 

exames, passando pelo cadastro biográfico (físico e psicológico) e pelo caderno diário. 

Não querendo explorar de forma exaustiva estas questões, recorri a trabalhos que algum 

modo esclarecessem a ligação destes mecanismos de escrita, (produtores da visibilidade 

dos indivíduos perante as instituições ou perante si mesmos), a métodos de trabalho que 

                                                 
13

 A acção destes últimos directores não será alvo de maiores considerações dado que o essencial dos 

assuntos relevantes para demonstração do papel dos jornais escolares neste período de tempo pode ser 

ligado ao volume dos escritos produzidos por Aurélio da Costa Ferreira, Fernando Palyart Pinto Ferreira e 

outros professores ou pedagogos que estiveram directamente ligados às inovações educativas que foram 

aplicadas experimental ou cientificamente na Casa Pia de Lisboa no inicio do século XX. 
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eram desenvolvidos no sentido de comprometer o aluno ao exercício permanente das 

suas aptidões artísticas e literárias, com o objectivo de o dotar de autonomia na escolha 

de uma profissão e de uma conduta de vida ou, como lhe chama Foucault, de uma 

“estética da existência” associada às “artes de si mesmo” (Foucault, 2004b: 144-62). 

Para além deste autor, foram essenciais outros como Zigmunt Bauman, Erving 

Goffman, Roland Barthes, Albert Camus ou Ortega y Gasset, pela possibilidade de 

articular noções sociológicas, filosóficas e propriamente estéticas com o fim de 

esclarecer a situação dos jornais escolares no interior de todo um processo de trabalho 

dos indivíduos sobre si mesmos (auto-invenção) e sobre domínios de conhecimento que 

pressupõem o exercício constante de linguagens especificamente simbólicas e artísticas. 

         As ideias centrais que percorrem todo o texto desta dissertação situam-se ao nível 

da definição do percurso dos vinte e dois jornais manuscritos, (entre os cerca de oitenta 

e cinco nomes que foram identificados), desde 1893 até 1929, nos quais participaram 

mais de cento e vinte e quatro alunos de quem se conhece, actualmente, muito pouco, 

para além daquilo que pode ser lido e visto nesses jornais que sobreviveram ao tempo e 

à memoria vivida dos seus próprios autores. Restam alguns nomes
14

 que, nas áreas do 

jornalismo ou das artes plásticas, acabaram por ver confirmadas as suas opções ou 

expectativas de carreira académica e profissional ligadas ao exercício das vocações que 

demonstraram, em princípio, ao longo das páginas desses jornais.  

         O que pretendo demonstrar, de forma mais sistemática, através destas produções 

culturais de carácter especificamente literário e artístico (os jornais manuscritos), é o 

seu enquadramento no conjunto dos discursos que foram produzidos pelos poderes 

governamentais da Instituição Escolar e das Ciências da Educação, com o intuito de 

transformar o aluno num ser responsável pela sua formação e pelo destino da sua 

carreira profissional, assim como da sua vida. Esse destino seria voluntariamente 

escolhido pelo aluno, em conformidade com os modelos de conduta que lhe eram 

propostos nesses discursos e que iam sendo, progressivamente, interiorizados pelo 

indivíduo como fazendo parte integrante do seu ser. Terei sempre presente a consciência 

de estar a contribuir para uma história da educação estética e artística, na medida em 

que estarei a esclarecer os processos inventivos (e auto-inventivos), assim como as 

                                                 
14

 Não será possível no presente trabalho dar continuidade a uma investigação mais exaustiva de todos 

aqueles cuja actividade foi mais ou menos significativa no plano da História da Arte ou da Educação 

Artística no contexto da Casa Pia ou no contexto nacional, ainda que alguns deles tenham, de facto, 

deixado a sua marca pessoal nos domínios da escrita, do desenho, da pintura, da escultura e do ensino de 

todas estas artes. 
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condições tecnológicas e humanas em que foram criados e difundidos os textos e as 

imagens que são propostas nos jornais escolares da Casa Pia de Lisboa. A verdade deste 

tipo de fonte documental não pode ser procurada senão através do encontro dos meios 

pelos quais foi construída e dos fins para os quais foi transaccionada. Só através da 

sobreposição dos objectos às práticas e processos que lhes estiveram associadas será 

possível chegar mais perto de conhecer os sujeitos e o contexto da sua produção, para 

melhor discernir a presença ou ausência das fronteiras que separam a realidade da 

representação. 

        O estudo sobre os jornais manuscritos oferece um olhar possível e uma 

configuração provável sobre aquilo que foram e aquilo que ainda hoje representam num 

contexto social e cultural específico. Por este motivo, aquilo que esta dissertação propõe 

é um ponto de vista, à luz de tudo quanto desses jornais e dos seus autores ficou escrito 

e desenhado em largas centenas de páginas. 

 

 

         2.1. Mapa de Conceitos e Autores 

 

         Os jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, na qualidade de produções 

escolares, inserem-se claramente no âmbito geral dos métodos de observação e dos 

objectivos de conhecimento científico do corpo e do espírito dos indivíduos, que foram 

difundidos pela psicologia e pedagogia, aplicados experimental e sistematicamente ao 

longo das fases de evolução da educação moderna, com o fim de medir, controlar e 

prever a totalidade das aptidões e condutas de todos os indivíduos em geral e de cada 

um em particular. Tais princípios de observação sistemática foram, aliás, defendidos por 

vários pedagogos, entre os quais se contam os que, entre nós (José Augusto Coelho e 

Faria de Vasconcelos ou Aurélio da Costa Ferreira, só para citar alguns exemplos), 

produziram alguns dos trabalhos mais completos (científicos ou empíricos) sobre estes 

assuntos e sob a influência das teorias de outros estudiosos percursores nas matérias da 

teoria e prática da Educação como Compayré e Buisson (num primeiro momento de 

“afirmação das ciências da educação”) ou Montessori, Decroly, Claparède e Ferrière 

(num segundo momento, o da “psicologia experimental”) (Ó, 2003, 113, 125).
15

 No 

                                                 
15

 O conjunto do trabalho destes autores não será tratado para além da possível ligação com ideias que 

são apresentadas na continuação das temáticas abordadas nos registos ligados à Casa Pia de Lisboa, 

assinados por Aurélio da Costa Ferreira, Ricardo Rosa y Alberty e Fernando Palyart Pinto Ferreira ou 
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entanto, estes nomes sonantes da Pedagogia de alcance internacional surgem, nesta tese, 

a partir de citações encontradas nos próprios escritos dos autores portugueses que foram 

mobilizados para o esclarecimento de noções que são utilizadas, recorrentemente, ao 

longo da maior parte dos capítulos: “aptidão”, “talento”, “inclinações”, “tendências 

especiaes”, “propensões” para explicar, por exemplo, a relação entre sistemas de 

gratificação/sanção, ou seja, “sistemas de privilégios” (Goffman, 2003: 49) – e o 

prosseguimento de carreiras ligadas às artes e ofícios artísticos; a atribuição de prémios 

ou “condecorações portáteis” (Castilho, 1854: 71) e a obrigação do aluno em dar provas 

do seu mérito individual através de determinado tipo de trabalhos (exames, desenhos, 

trabalhos manuais) e exibições de comportamento. 

         Nos Relatórios da Administração desde José Eugénio de Almeida, Francisco 

Simões Margiochi a Aurélio da Costa Ferreira, é frequente encontrar um eixo segundo o 

qual se ligam as “aptidões artísticas” ou “especiais” e uma necessidade de apurar estas 

características particulares do sujeito com o fim de justificar o investimento ou o 

encaminhamento dos alunos para as “carreiras” profissionais ou literárias. Estas mesmas 

noções aparecem, aliás, nos próprios escritos dos alunos, sempre associadas a uma 

espécie de privilégio que os faria chamar a si o poder de escolha na construção do seu 

destino profissional e pessoal.  

         O conceito de “ideal de aptidão” (Bauman, 2001: 91-92) permitiu relacionar essa 

ideia persistente de “busca da aptidão”, por parte da Instituição e do próprio aluno, 

como correspondendo a uma necessidade de “ser apto”, “saudável” e “empregável”, 

mas também, como algo próximo a uma faculdade adquirida que implicava a 

capacidade de “superar todos os padrões”. Ora, essa quase-obrigação em superar todos 

os padrões aparece, de modo evidente, como um dos maiores ideais criados pelos 

administradores e professores que foram passando, durante gerações sucessivas, pela 

Casa Pia de Lisboa, sendo esses ideais incorporados pelos alunos. A confirmação dessas 

ideais surge de modo evidente ao longo de dezenas de páginas de jornais escolares, 

quando nos deparamos com desenhos e representações de personagens que eram tidos 

como notáveis no seio dessa cultura porque, essencialmente, devido ao seu mérito, se 

haviam “elevado acima da vulgaridade” (Margiochi, 1894 [Port.n.º 110, 20 Abr. 1893. 

7.ª Ser.]: 87), ao aplicarem os investimentos neles depositados pela Instituição numa 

                                                                                                                                               
então na sequência de alguma terminologia empregue por Freinet a propósito da técnica do seu Jornal 

Escolar e das tecnologias da Imprensa na Escola.  
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carreira moral e profissional de sucesso. Erving Goffman define este conceito de 

“carreira” (Goffman, 2003: 111) como construção de todo um percurso até atingir os 

“postos ascendentes de uma posição respeitável” no interior de uma dada estrutura 

social, podendo ainda ser relacionado com a capacidade de produzir “imagens do eu” 

associadas a um “estilo de vida” que fizesse parte de um complexo institucional 

acessível ao público.  

        As imagens de si, ligadas a determinados estilos de vida, passariam a constituir a 

marca de uma “cultura” predominantemente institucional, ou seja, o “modo de vida total 

de um povo” (Eliot, 1996: 34) e que, no contexto escolar da Casa Pia, se traduzia na 

possibilidade de todos os indivíduos participarem nas mesmas actividades e de cada um 

deles tentar marcar uma posição que, simultaneamente, o destacasse e o uniformizasse 

em relação aos outros. Neste sentido, foi determinante o esclarecimento do papel do 

regime de internato, enquanto sistema-base de toda organização formal da comunidade 

escolar, e enquanto factor de integração das iniciativas individuais e colectivas ao nível 

do associativismo juvenil, (incluindo as actividades desportivas e artísticas que 

estiveram na origem do aparecimento dos jornais escolares). O trabalho sobre 

Manicómios, Prisões e Conventos (2003), de Erving Goffman, enquadra as práticas de 

associativismo no conjunto das modalidades de organização possível da vida dos 

indivíduos que habitam instituições totais, como a Casa Pia de Lisboa, onde o regime de 

internato fornece a fórmula que detém o monopólio do tempo e segundo a qual se 

(con)fundem todas as principais dimensões da vida dos ser humano. Partindo de 

algumas noções apresentadas por este autor, foi possível encontrar prováveis 

explicações para o fenómeno do aparecimento dos jornais manuscritos na Casa Pia de 

Lisboa em articulação com o associativismo e as actividades desportivas, uma vez que 

estas formas de ocupação dos tempos livres podem ser relacionadas, por um lado, com 

práticas de “evasão” que fornecem aos indivíduos uma espécie de “esconderijo portátil” 

(Goffman, 2003: 207) através do qual eles podem “esquecer momentaneamente a sua 

situação real” e, por outro, funcionam como mecanismos de promoção de imagens com 

as quais a instituição e os indivíduos que a compõem se podem identificar 

positivamente, pois criam em ambos um sentimento de espírito de equipa favorável aos 

rituais e ás “cerimónias institucionais” (Goffman, 2003: 84).  

         Os jornais, tal como as competições futebolísticas, surgem inseridos numa 

sequência de eventos e produtos que visam a criação de “dinâmicas da aparência” 

através das quais instituição e aluno possam afirmar o seu “ideal de eu” e confirmar a 
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natureza dos laços que os unem ao formarem uma “unidade social visível”, como por 

exemplo, as “equipes simbólicas” (Goffman, 2003: 95) que nasceram na Casa Pia de 

Lisboa no final do século XIX: O Grupo Escolar e o Grupo Margiochi, (para além de 

todos aqueles grupos mais ou menos voláteis que se mobilizaram em torno da produção 

dos jornais de turma). Ainda sobre as questões do “internato” e do “associativismo”, 

inseridos no âmbito geral dos propósitos do “auto-governo” da Escola Moderna, foi 

indispensável a leitura do trabalho O Governo de Si Mesmo, de Jorge Ramos do Ó, em 

especial os capítulos que abordam a reforma de Jaime Moniz (1894-95) sob a óptica dos 

“temas e problemas disciplinares do ensino secundário moderno” (Ó, 2003: 224-75), 

das disciplinas que foram introduzidas no novo plano de estudos, dos conteúdos e 

objectivos a que se propunham, e ainda, as opiniões dominantes e até contraditórias 

apresentadas por Jaime Moniz e Bernardino Machado em matérias de proibição/ 

promoção das organizações de carácter juvenil no seio da instituição escolar.  

         De um modo geral, todas as actividades associativas e extracurriculares podem ser 

relacionadas com o desenvolvimento de estratégias cada vez mais elaboradas que 

permitissem “disciplinar” e “normalizar” grandes massas populacionais, como as 

escolares, afim de as tornar susceptíveis de serem vigiadas, controladas, governadas. 

Estes conceitos são apresentados, detalhadamente, em textos de Michel Foucault, 

destacando-se aqueles que podem ser encontrados em Vigiar e Punir: os “métodos que 

permitem controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 

de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos 

chamar as “disciplinas”’ (Foucault, 1997b: 118). Através dessas disciplinas se deixa 

observar todo um “poder da norma”, sendo que “o Normal se estabelece como princípio 

de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a criação de 

escolas normais [de modo que] as marcas que significavam status, privilégios, filiações, 

tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de 

normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social homogéneo, mas que têm em 

si mesmos um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares” 

(Foucault, 1997b: 153-54).  

         A mobilização destes conceitos encontra-se distribuída, de modo difuso e 

subliminar, nos capítulos em que se abordam as Reformas de 1860 e 1869, de Eugénio 

de Almeida e Simões Raposo, quando são propostas remodelações na Casa Pia ao nível 

da simplificação racional dos programas de ensino, da activação de severidade nos 

exames escolares e nos métodos de fiscalização e vigilância, na criação de hábitos de 
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escrituração escolar e administrativa e na regularização de serviços médicos (Capítulo 

II). Aparecem ainda nos capítulos em que são explicadas as medidas tomadas por 

Francisco Simões Margiochi no sentido da abolição dos castigos corporais, do 

estabelecimento de um modelo de organização militar para a formação de batalhões 

escolares, da implementação dos estudos antropométricos e da regulamentação das 

actividades extracurriculares (III e IV), ou ainda, quando são desenvolvidas as temáticas 

que marcaram a directoria de Aurélio da Costa Ferreira, no contexto das práticas 

experimentais de mensuração como a aplicação regular de testes psicológicos e físicos, 

a procura das causas da inferioridade/superioridade mental a partir da definição das 

deficiências/diferenças dos órgãos dos sentidos, a substituição das sanções morais por 

sistemas de regulação de conduta fundados na responsabilidade dos indivíduos, sempre 

com o intuito de tornar a Escola numa Máquina de Ensino onde, sistematicamente, se 

pudessem testar os limites da educabilidade do aluno (VI).  

 

         Na qualidade de produções artísticas, os jornais manuscritos evidenciam, à 

partida, a relação entre as novas técnicas pedagógicas e as tecnologias de divulgação 

massificada disponíveis no início do século XX, pela rápida expansão da imprensa e dos 

meios de comunicação predominantemente visuais como a Fotografia e o Cinema. Este 

torna-se um aspecto significativo tendo em conta que as características formais e 

temáticas dos jornais manuscritos podem ser associadas aos métodos de ensino 

intuitivos e a conteúdos de matérias que eram abordadas no contexto escolar, mas 

também a novas modalidades de formação e recreação promovidas e divulgadas no 

plano social e cultural mais amplo. Daí que o aspecto gráfico destas produções estivesse 

sob influência dos modelos de escrita e imagem difundidos pela imprensa da época, 

onde os desenhos de retrato e ilustração ou as gravuras ocupavam o lugar só 

posteriormente substituído pelas fotografias, verificando-se, no geral, uma extrema 

dependência entre imagem e texto, conteúdo visual e conteúdo escrito.  

         No Capítulo V define-se uma espécie de mapa topográfico das temáticas do 

quotidiano infantil através da análise das narrativas visuais e textuais que podem ser 

vistas e lidas nos jornais escolares e, em paralelo, em algumas das modalidades 

artísticas como a Banda Desenhada e a Caricatura que circulavam nos livros ou em 

periódicos de maior tiragem. Neste trabalho recorri a escritos de autores portugueses e 

estrangeiros que, de algum modo, propõem modelos do imaginário popular e juvenil em 

função daquilo que pode ser definido como uma “pedagogia da imagem” (Fouillé, 
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[1940]: 43) – métodos de ensino que recorrem à síntese de uma mensagem e de uma 

imagem para fins educativos. Esta ideia da utilização da imagem como suporte 

facilitador da visualização de conteúdos morais ou informativos ligados a contos 

tradicionais, a histórias e a matérias de ensino, foi abordada por Teófilo Braga nas notas 

sobre Contos Tradicionais do Povo Portuguez [19—a] e Sobre as Estampas ou 

Gravuras nos Livros Populares Portuguezes [19—b], quando se referia à representação 

ideográfica do alfabeto e às gravuras que, geralmente, acompanhavam a Novelística e a 

Literatura de Cordel nestes termos: “a estampa tem um prestígio incomparável nas 

almas ingénuas” (Braga, [19--a]: 512). 

         Autores como Alain Fourment ou Pierre Fouillé, a propósito da Histoire de la 

Presse des Jeunes et des Journaux d’Enfants e Journaux d’Enfants, Journaux pour 

Rire?, chegam mesmo a falar de uma “revolução” (Fourment, 1987: 179) ou de um 

“imperialismo da imagem” (Fouillé, [1940]: 43), isto é,  a supremacia da imagem sobre 

o texto nos periódicos infantis que surgiram no início do século XX, acompanhada da 

substituição dos modelos evangelizadores e moralistas pelos temas do divertimento, da 

cultura física e dos jogos. De facto, esta mesma tendência confirma-se nos jornais 

manuscritos da Casa Pia de Lisboa quando comparados entre si (os primeiros e os 

últimos exemplares), uma vez que o texto vai abandonando, progressivamente, a 

composição visual das páginas, seja na forma duma composição literária (em prosa ou 

em verso), seja na forma de “iconotexto”, isto é, textos que podem ser “encontrados nas 

próprias imagens, na forma de rótulos ou inscrições” e que podem ser lidos “literal e 

metaforicamente” (Burke, 2004: 49).  

         Sobre as questões da representação/interpretação visual e verbal, da relação 

pictórica entre textos e imagens e suas possibilidades de leitura, fiz uso de alguns 

conceitos e ideias propostos em trabalhos como Testemunha Ocular – História e 

Imagem (2004) de Peter Burke, Picture Theory de W.J.T Mitchell (1994), Un Arte 

Médio Ensayos sobre los Usos Sociales de la Fotographia (2003) de Pierre Bourdieu, 

The Language of New Media (2001) de Lev Manovich, L’Illustration – Histoire d’un 

Art (1984) de Michel Melot e ainda A Desumanização da Arte e Outros Ensaios de 

Estética (2003) de Ortega y Gasset. No seu conjunto, os conceitos extraídos destes 

trabalhos articulam-se entre si na medida em que permitem situar os meios de criação 

artística ao nível da representação do real através de processos ditos tradicionais como o 

desenho, face à emergência de técnicas e tecnologias de produção ou reprodução de 

imagens e narrativas, tendo em conta as novas possibilidades de contaminação mútua 
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que estas imprimiram nos sistemas de linguagem visual e verbal e os 

problemas/soluções que trouxeram para os domínios da visualidade e visibilidade. Estas 

questões tornam-se significativas na observação e análise das características formais e 

temáticas dos desenhos e das composições pictóricas que são apresentadas ao longo do 

percurso dos vinte e dois jornais manuscritos, uma vez que, por um lado, se pode 

verificar um certo movimento no sentido da purificação dos meios artísticos e da 

desmoralização ou “desumanização” (Ortega y Gasset, 2003: 50-59) das imagens e, por 

outro, são nítidas as contaminações de outros meios de fabricação visual e comunicação 

de mensagens como o fotográfico, o cinematográfico, o cartaz publicitário. Esse 

percurso começa nos desenhos de cópia do natural ou de retrato, associados a um 

“efeito de realidade”, ou seja, a “impressão de contacto directo com as coisas” (Burke, 

2004: 107), e a “técnicas de reiteração da festa” (Bourdieu, 2003: 65) onde os papéis 

das fotografias e dos desenhos se confundem no cumprimento de desígnios sociais 

devido à sua capacidade para cristalizarem, numa imagem excepcional, aqueles 

momentos ou pessoas que merecem ser homenageados. Este tipo de desenho de 

inspiração fotográfica vai sendo substituído pelas narrativas visuais do humor 

modernista, que incluem modalidades de desenho livre como ilustrações, bandas 

desenhadas, caricaturas e caligrafias artísticas, nas quais se combinam códigos visuais e 

verbais, convenções simbólicas e discursivas, modos sensoriais e cognitivos. Segundo 

W.J.T Mitchell, este tipo de combinações podem ser definidas através do conceito de 

“imagetext” e apresentadas sob a forma geral de uma “composite-art” (Mitchell, 1994: 

95, 114), ou seja, configurações onde os elementos, especificamente literários e 

figurativos, estão de tal modo interligados num complexo de significados e formas que 

se torna impossível distinguir entre um e o outro. Este tipo de composição ficou ligado a 

uma concepção de artista como compositor das artes e resultou num tipo de objecto 

híbrido e multifacetado que ficou conhecido como o “livro do artista” (Melot, 1984: 

207) – verdadeira “arte do trabalho-prazer” (Morris, 2003: 14) – e que, essencialmente, 

se caracterizava pela fusão do “valor cult” e do “valor de exibição” (Burke, 2004: 22), 

isto é, a peça única susceptível de ser reproduzida. 

         Por último, será feita a articulação de todas estas vertentes visuais e discursivas 

dos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, (na qualidade de produções escolares e 

objectos artísticos), com a possibilidade de associá-los aos programas e sistemas de 

escrituração desenvolvidos pela Escola Moderna, nos quais se incluem os “livros da 

vida” propostos pela Técnica Freinet do Jornal Escolar, e ainda aos métodos de ensino 
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intuitivo (desenho e trabalhos manuais), cuja função pedagógica e terapêutica se ligava 

a uma lógica de prazer no trabalho que visava tornar o aluno um agente activo na 

construção da sua própria educação, identidade e cultura. Neste sentido, foram 

mobilizados autores que, de algum modo, esclarecessem estas questões no plano 

pedagógico, filosófico e artístico, através de conceitos como “individualidade 

descritível” (Foucault, 1997b: 159) e “função-autor” (Foucault, 1992: 46), “expressão 

livre” e “libertação” (Freinet, 1974: 97; Planchard, 1982: 505), “instinto de artesanato” 

(Bauman, 2001: 79) ou “continuidade artesanal” (Freinet, 1974: 31), “apresentação do 

eu” (Goffman, 1993: 93) e “executividade do eu” (Ortega y Gasset, 2003: 116). O 

propósito destes conceitos é dar forma à ideia de que os resultados (educativos ou 

profissionais) que advêm das práticas artísticas dependem, em grande medida, de uma 

espécie de capacidade dos indivíduos para se dedicarem ao “exercício voluntário da 

faculdade de esforço” (Vasconcelos, [19--]: 485) e a processos de trabalho que se 

aproximam da “criação absurda” (Camus, 2005: 85). Convém, no entanto, sublinhar que 

não pretendo, de modo algum, abordar estas ideias ou conceitos no sentido da sua 

explanação essencial, nem discuti-los no interior da totalidade mais vasta formada pelo 

conjunto das obras e pensamentos dos autores anteriormente nomeados. Aquilo que 

proponho, ao longo de todos os capítulos, é uma simples configuração onde se possam 

estabelecer variados pontos de contacto entre utensílios conceptuais, e sugerir novas 

possibilidades de entendimento das operações, processos e propósitos pelos/para os 

quais os jornais escolares foram inventados, no seio de uma cultura que não só 

valorizava como promovia determinados modos de trabalho e de vida, sobretudo, 

ligados às artes e ofícios. 

         Tentarei demonstrar como os jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa estão 

intimamente ligados a uma estratégia pedagógica e artística adoptada pela instituição 

escolar com o objectivo de determinar com rigor a natureza das aptidões/vocações 

especiais e os méritos pessoais dos indivíduos, em ordem a diferenciá-los e a agrupá-los 

em função das semelhanças e diferenças (de personalidade e de carácter), para torná-los 

mais homogéneos entre si e, sobretudo, mais educáveis, governáveis. Tratava-se, 

portanto, de estabelecer, cientificamente, os termos da responsabilidade dos indivíduos 

perante os seus actos e de contextualizar esses actos numa “regra de vida” (Freinet, 

1974: 89), livremente escolhida por cada um deles. Defenderei ainda o argumento de 

que a arte na escola moderna fazia parte do vasto e complexo aparelho de técnicas e 

tecnologias, que tinham por fim facilitar esse trabalho criativo que se efectivava no 
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interior do indivíduo e consistia em “experimentar por si o que ele mesmo criou” 

(Palmade [1953]: 20). Esse “instinto de artesanato” (Bauman, 2001: 79) surge ligado a 

uma capacidade de “dar forma ao informe”, sendo que o processo de trabalho que 

permite chegar à forma é, em si mesmo, um objecto estético. Isto equivale a dizer que a 

vida, enquanto resultado de todo um processo de trabalho (pedagógico e artístico), é a 

grande obra da educação moderna, tendo o indivíduo a responsabilidade de inventar-se 

como autor de si mesmo. Neste sentido, o exercício diário da prática artística (escrita e 

desenho), enquanto exercício duma aptidão profissional e duma técnica de vida, pode 

ser associado a mecanismos discursivos de produção de visibilidade sobre si mesmo, 

que correspondem a uma “apresentação do eu”, isto é, a uma “arte de administrar as 

impressões” (Goffman, 1993: 244-77), e a mecanismos visuais de produção de ficções 

através de imagens pelas quais se constrói a “intimidade” do sujeito segundo aquilo que 

Ortega y Gasset define como “executividade do eu”:  

 

Pois bem, pensemos no que significaria um idioma ou um sistema de signos 

expressivos cuja função não consistisse em narrar-nos as coisas, mas em 

apresentar-nos-las enquanto se executam. Esse idioma é a arte: é isso que a arte faz. 

O objecto estético é uma intimidade enquanto tal – é tudo enquanto eu. Não estou a 

dizer – cuidado! – que a obra de arte nos proporciona esse gozo peculiar a que 

chamamos estético porque nos parece que ela nos torna patente a intimidade das 

coisas, a sua realidade executiva, perante a qual as outras notícias oriundas da 

ciência nos parecem meros esquemas, alusões remotas, sombras e símbolos 

(Ortega y Gasset, 2003: 122). 

 

 

         O termo Escola Moderna aparece ao longo desta dissertação como uma espécie de 

marco temporal que permite situar os temas e os objectos tratados nos limites de certos 

vocabulários e grelhas visuais utilizadas por vários autores no sentido de distinguir as 

fronteiras entre dois modelos de ensino/aprendizagem que, segundo esses autores, 

seriam, aparentemente, incompatíveis e, até, contraditórios: a escola dita tradicional e a 

escola propriamente dita moderna. A ideia de uma Escola Moderna passou a ser 

consolidada desde meados do século XIX como expressão de um conjunto de teorias e 

práticas ligadas à emergência de novas tecnologias humanas e científicas capazes de 

transformar a instituição escolar numa máquina ou numa indústria à medida de todos e 

de cada um dos corpos e almas por ela a serem instruídos e educados.  

      O slogan da “escola por medida”, na expressão original de Edouard Claparède 

(Planchard, 1982: 440), foi apropriado por quase todos os movimentos (Escola Nova, 

Escola Activa, etc.) e autores/professores/pedagogos (incluindo Aurélio da Costa 
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Ferreira e Célestin Freinet) que, durante todo o século XX, se multiplicaram num 

esforço sistemático de reinvenção e afirmação da diferença dos seus métodos modernos 

(fundados na participação activa dos alunos no processo de conhecimento) pela negação 

dos métodos escolásticos do passado (baseados em modelos de transmissão de matérias 

escolares que faziam do aluno um espectador passivo). Ora, estes métodos modernos 

estiveram dependentes do nascimento das Ciências da Educação e dos seus 

instrumentos de medida e conhecimento objectivo do conjunto de disposições físicas e 

mentais dos sujeitos escolares, por forma a transformá-los em seres integralmente 

desenvolvidos (física, intelectual e moralmente), daí que esse novo sistema de ensino 

ficasse conhecido pelo título de Educação Integral. 

 

 

         2.2. Roteiro de Escrita 

 

         O Capítulo I faz uma breve introdução ao tema da Imprensa Escolar e Pós-Escolar 

na Casa Pia de Lisboa desde o início dos jornais manuscritos em 1893 (ou 1885) até ao 

seu final, em 1929, passando depois um olhar retrospectivo sobre o total das 

publicações periódicas impressas desde 1924 até ao presente.  

         Numa primeira fase, são apresentados os Jornais de Turma ou de Recreio tendo 

em consideração as presenças e ausências, isto é, os registos das existências que 

constam dos documentos manuscritos e impressos, a explicação da lista dos vinte e dois 

jornais que chegaram até nós, a indicação de levantamentos de carácter mais ou menos 

sistemático feitos por ex-alunos da Casa Pia, a estimativa dos nomes de jornais 

desaparecidos e, entre estes, o inventário daqueles que são referidos em alguns 

documentos como sendo os mais significativos em termos visuais.  

         Numa segunda fase, o percurso dos jornais manuscritos será situado no interior do 

movimento geral da Imprensa Periódica Nacional (infantil e juvenil), assinalando 

algumas afinidades ao nível das formas e dos conteúdos, assim como as possíveis 

explicações para a existência de um período de ausência de jornais escolares na 

instituição entre as datas de 1905 e 1920.  

         No que respeita aos jornais impressos, não será apresentada uma descrição 

exaustiva das suas características formais mas um sucinto bilhete de identificação onde 

constam os principais títulos publicados e seus respectivos colaboradores. A sua 

presença neste estudo estará limitada ao facto de estes poderem ser relacionados, no seu 
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aparecimento, ao contexto das actividades ligadas à criação oficial de movimentos 

associativos como a Associação Escolar dos Alunos da Casa Pia de Lisboa (1912) e o 

Casa Pia Atlético Clube/ Ateneu Casapiano (1920).  

 

          No Capítulo II, define-se o contexto do aparecimento dos jornais escolares no 

panorama geral da organização do ensino das artes e ofícios na Casa Pia de Lisboa do 

final do século XIX (1860–1900), na sequência das Reformas de 1860, do Provedor 

José Maria Eugénio de Almeida e do seu Provisor de Estudos José António Simões 

Raposo. Em primeiro lugar, será delimitada a acção destes dois reformadores no 

conjunto das medidas por eles implantadas, no sentido de transformar esta Instituição de 

Beneficência Pública em algo mais do que um “asilo de mendicidade” (Ribeiro, 1907: 

143), numa verdadeira “casa de instrução para a infância” (Silva, 1896: 144). Entre as 

principais medidas constavam o estabelecimento de sólidas bases disciplinares e 

higiénicas, a prospecção de mercado para a organização do ensino oficinal, a 

conservação e a remodelação dos métodos de ensino da Aula de Desenho e a sua maior 

adequação às realidades laborais, o recrutamento de pessoal docente devidamente 

habilitado pela Escola Normal de Lisboa, a regularização dos sistemas de fiscalização, 

vigilância e escrituração escolar, a aplicação de subsídios e a resolução do problema da 

instrução primária, que haveria de contribuir para a solução do problema da medida com 

“grau de certeza a esphera das capacidades intellectuais” dos alunos (Almeida. J, 1861: 

72). Foi assim que se começaram a esboçar as primeiras mudanças no sentido de tornar 

a Casa Pia numa escola moderna, preocupada não só em formar operários para o 

desempenho de profissões mecânicas onde pudessem garantir sustento, mas, 

principalmente, em orientar as crianças no sentido do melhor aproveitamento das suas 

vocações especiais. Foi assim que se procedeu à reformulação dos “métodos” e 

“modos” (Castilho, 1854: 15-16) com que se havia de ministrar o plano de estudos de 

instrução primária e complementar, incluindo disciplinas inovadoras como a educação 

física e a atribuição de prémios aos melhores alunos de Desenho a fim de “determinar a 

natureza da medalha de mérito” (Raposo, 1869: 31-32). 

 

         O Capítulo III, aborda com maior precisão a situação do ensino do Desenho no 

contexto do apuramento das “aptidões” ou “vocações especiais” dos alunos, mediante a 

comprovação das quais seriam encaminhados para o aprendizado de um oficio 

mecânico ou patrocinados no seguimento de carreiras literárias em vários ramos como 
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as “Bellas Artes”. A partir de Relatórios da Administração do Provedor Francisco 

Simões Margiochi foi possível estabelecer uma ligação entre as políticas de subsídio ao 

mérito intelectual e artístico (Prémio Luz Soriano, 1891), o lugar de destaque atribuído 

por este Provedor às artes e às actividades extracurriculares na formação da cultura de 

todos os alunos sem excepção (a música, o teatro, a declamação, as palestras, as 

exposições, as digressões de instrução, o futebol), a introdução do modelo de disciplina 

militar substituindo os métodos coercivos e degradantes do castigo corporal, e a 

implementação dos primeiros hábitos do conhecimento científico como a observação e 

medida dos alunos pela Antropometria.  

         De acordo com informações constantes nos escritos deixados por Margiochi e 

naqueles que podem ser encontrados em alguns artigos dos jornais escolares, sustentarei 

o argumento de que, para além das medidas tomadas no sentido da democratização do 

ensino das artes e do combate ao exclusivismo artístico, a administração que coincidiu 

com o aparecimento dos primeiros jornais, A União e A Mocidade, estava empenhada 

em promover, de modo sistemático, a “pesquiza, cuidada e sollicita, das aptidões” 

artísticas e literárias que pudessem “manifestar-se nas creanças educandas”, ao invés de 

manter a “rotina tão inexplicável, quanto absurda, de distribuir alumnos pelo 

aprendizado de differentes officios e artes liberaes”, uma vez que daí só poderia 

“resultar o distrahir-se um cantor hábil, da carreira onde poderia facilmente ganhar os 

primeiros logares” (Margiochi, 1894: 24). 

 

         No Capítulo IV, serão explicados os fenómenos que concorreram para a posição 

pioneira da Casa Pia de Lisboa no contexto desportivo e jornalístico nacional, durante o 

final do século XIX e nas décadas seguintes: o nascimento do futebol, os primeiros 

movimentos associativos de carácter juvenil, a ‘imprensa manuscrita’e, posteriormente, 

a imprensa desportiva. A este respeito, será traçada uma breve história da importância 

destas actividades no rumo tomado por alguns dos maiores Clubes de Futebol Nacional 

(Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal) e será assinalada a participação 

de alguns alunos nas publicações desportivas mais relevantes desta época. De algum 

modo, estas iniciativas autónomas dos alunos enquadram-se no âmbito geral dos 

incentivos dados por Margiochi a todo o tipo de actividades que pudessem promover a 

imagem e a cultura da Instituição e dos indivíduos que a representavam, tal como 

provam os regulamentos propositadamente criados para legitimar a produção de jornais 

escolares e a mobilização de todo o tipo de recursos materiais e humanos, no sentido de 
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facultar aos alunos os meios de poderem participar em competições futebolísticas com 

outros estabelecimentos de ensino.  

         Os jornais escolares, assim como a prática desportiva, faziam parte de um ideal de 

escola perspectivado por Francisco Simões Margiochi e, a comprová-lo, temos uma 

fotografia da “equipa simbólica da casa” (Goffman, 2003: 95) que havia de ficar 

associada ao seu próprio nome – Grupo Margiochi –, espécie de modelo em miniatura 

de uma sociedade perfeita, verdadeira “obra-prima” da escola moderna: comunidade de 

indivíduos, “artistas de raça” (Margiochi, 1894: 24) que foram fabricados durante a sua 

administração, “e o que é um artista senão um trabalhador determinado a atingir a 

excelência no seu trabalho?” (Morris, 2003:48). 

 

         No Capítulo V, os jornais manuscritos apresentam-se, um a um, ou em conjunto, 

conforme os temas e as formas dos seus textos e imagens. De acordo com o percurso 

tomado pelos vinte e dois jornais ao longo de trinta e seis anos, desde A União (1893) 

até à Semana Desportiva (1929), tive oportunidade de constatar uma série de mudanças 

ao nível das modalidades de escrita, desenho e composição das páginas, o que me levou 

a agrupá-los em duas fases distintas: uma fase de jornais manuscritos (1893-1905) onde 

predomina, por um lado, um modelo literário associado ao desenho de retrato auxiliado 

por fotografia cujo tema são os “vultos” da História da Pátria e da Instituição e, por 

outro, um modelo humorístico onde abundam as alusões ao imaginário e à imagética 

dos contos tradicionais e populares, a par do desenho livre e de ilustração ao estilo 

modernista, que tende, ora para as sínteses gráficas da caricatura e da banda desenhada, 

ora para as composições de inspiração Arte Nova e Arte Déco; e uma fase de jornais 

manuscrito-dactilografados (1920-1929) dominados pelo tema do futebol e com um 

estilo gráfico que busca influências nos periódicos de especialidade desportiva que, na 

época, promoviam a imagem do herói dos tempos modernos – o sportsman –, e nas 

novas disposições animadas e de cores contrastantes divulgadas ao nível dos meios de 

comunicação visuais de massas como o cinema, os posteres e os anúncios publicitários. 

No geral, apontei uma linha de evolução que parte de formas e temas ligados a 

disposições convencionais de texto e imagem, que eram comuns aos periódicos 

nacionais, incluindo artigos de opinião, crónicas de assuntos do quotidiano da 

instituição, secções de composição literária em prosa e em verso e, progressivamente, 

estes modelos vão cedendo lugar a temas de divertimento e textos de sentido crítico 

onde a imagem ganha cada vez mais autonomia em relação à palavra, ao mesmo tempo 
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que se desprende, lentamente, da função de representar o real vinculada a algum tipo de 

sentido moral ou narratividade. Para uma visão mais nítida desta trajectória visual de 

trinta e seis anos, proponho a comparação entre uma das primeiras páginas do jornal A 

União e a última página do último jornal ilustrado, a Semana Desportiva. 

 

          No Capitulo VI serão retomadas algumas questões sobre as reformas do ensino e 

dos sistemas de gratificação/sanção que se colocavam perante o cenário, imediatamente, 

anterior aos últimos jornais escolares, o chamado período da I República, marcado pela 

“revolução pedagógica” implementada com a directoria de Aurélio da Costa Ferreira na 

Casa Pia de Lisboa, ao nível da introdução de princípios científicos e racionalistas na 

Arte de Educar. A articulação entre ideias que ficaram documentadas durante este 

período nos Anuários de 1913 e 1914 foi determinante para definir os métodos que 

presidiram à estruturação do ensino literário, artístico e profissional da Instituição, 

compreender as mudanças ocorridas nos últimos jornais manuscritos em relação aos 

primeiros e, principalmente, oferecer um possível olhar sobre as circunstâncias da 

ausência de jornais entre 1905 e 1920. Ao longo deste capítulo, tentei delimitar os 

pontos-chaves da intervenção de Aurélio da Costa Ferreira, no que respeita a aplicação 

sistemática e experimental de procedimentos e ferramentas teórico-práticas de 

conhecimento da globalidade do aluno, para torná-lo uma unidade produtiva na 

sociedade. Os problemas de maior relevo neste espaço de tempo (1911-1922) 

prenderam-se com o regime de aplicação da “sanção moral” e o encontro de novas 

soluções empírico-científicas no sentido do estabelecimento de uma espécie de 

antropologia do mérito que resolvesse o problema da liberdade ligado à natureza 

intrínseca da conduta moral (carácter) e aptidões especiais dos escolares. Começava-se 

aqui a esboçar a passagem de regimes de controlo disciplinar fundamentados na 

obrigação dos alunos em responder a deveres impostos, para modalidades de promoção 

das vontades nas quais o aluno pudesse ter uma participação activa. O eixo vontade-

liberdade-responsabilidade tornou-se indissociável das técnicas e tecnologias 

pedagógicas que foram desenvolvidas em vários movimentos da Escola Nova, nas quais 

se inclui a Técnica do Jornal Escolar e da Imprensa na Escola, iniciada por Célestin 

Freinet, em 1925, numa escola de Bar-sur-Loup (Freinet, 1974: 117). 
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         No Capítulo VII, precisam-se as ligações entre a técnica pedagógica do Jornal 

Escolar e as tecnologias de Ensino Artístico cuja razão de ser se fundou na expressão 

livre da criança, na aplicação de métodos atractivos e intuitivos (os jogos educativos, o 

desenho e os trabalhos manuais) e em estratégias de educação pela imagem que, 

pressupunham a indispensabilidade da Arte na Escola e dos novos meios de 

comunicação audiovisuais, máquinas de ensinar, como o cinema. É, neste sentido, que 

os jornais manuscritos da Casa Pia serão enquadrados no interior de métodos de 

trabalho artístico que implicavam a livre iniciativa e o esforço voluntário do aluno no 

exercício da sua própria vontade, conduzindo-o assim a formas de conhecimento e de 

actividade que o tornassem cada vez mais autónomo e auto-disciplinado no domínio de 

linguagens simbólicas e na constituição da sua conduta de viver e de ser. Comprometido 

a uma obrigação/necessidade interior constante de exercitar a prática da escrita e do 

desenho, assim como da “capacidade de ser senhor de si mesmo “ (Rosa y Alberty, 

1918: 12), o aluno via-se envolvido num autêntico programa de escrituração escolar que 

tinha por fim descrevê-lo e inscrevê-lo (levando-o a descrever-se e a inscrever-se) na 

sua individualidade pessoal e profissional, ou seja, a assumir como sua uma “disciplina 

de ser”, isto é, “uma obrigação de ser um determinado carácter e morar em determinado 

tipo de mundo” (Goffman, 2003: 159), livremente escolhida. 

 



 

CAPITULO I 

_____________________________________________________________ 

A IMPRENSA ESCOLAR E PÓS-ESCOLAR NA CASA PIA DE LISBOA 

 

 

 

 

 

 

 

 ão fomos nos os introductores do jornalismo na 

Casa Pia fomos apenas os restauradores. Não o podemos 

affirmar com auctoridade de profundos sabedores mas cremos 

ter sido o anno de 1885 o primeiro em que alguns alumnos 

fizeram apparecer um jornal intitulado O Escolar onde 

desabafavam todo o seu ardor litterario e onde attestavam que 

mesmo as horas livres que lhes deixavam as suas lições por 

elles eram aproveitadas para se instruírem. Este jornal contava 

no numero dos seus collaboradores rapazes que pelo seu talento 

pela sua intelligencia e pelo seu trabalho estavam destinados a 

ter na sociedade, como de facto teem, um lugar distincto. Foi o 

exemplo d’ esses nossos colegas, de quem contudo não temos 

nem a poderosa intelligencia nem o vigoroso talento, que nos 

incitou e muito naturalmente aos nossos colegas da “Mocidade” 

a lançar-mo-nos no caminho escabroso d’ onde esperamos 

colher algum proveito. Nos numeros seguintes incetaremos uma 

tentativa de estudos acerca dos jornaes da Casa Pia.  

(A União. nº. 8, 19 Out. 1893: [57]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 CAPITULO I. A Imprensa Escolar e Pós-Escolar na Casa Pia de Lisboa 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 51 

         1. Os Jornais de Turma ou de Recreio: Presenças e Ausências 

 

         A respeito da tradição e da história dos jornais escolares na Casa Pia de Lisboa, os 

alunos responsáveis pela criação do jornal A União (aquele que é considerado o mais 

antigo jornal a chegar aos nossos dias, embora não tenha sido, de facto, o primeiro) 

oferecem uma breve notícia, intitulada “Os Jornaes”, na qual consta a única referência a 

um jornal anterior à data de 1893. Sobre o jornal O Escolar conhece-se apenas um 

colaborador, Alfredo Soares, tal como mencionado numa outra notícia saída no jornal A 

União de vinte e seis de Outubro:  

 

Na vasta galeria de alumnos da Casa Pia tem um logar importante conquistado à 

custa de immenso trabalho o Sr. Alfredo Soares […] é um distinctissimo professor 

de geographia e história com qualidades brilhantíssimas uma finíssima educação e 

um trato agradabilíssimo […] foi um alumno modelo e collaborador do jornal O 

Escolar em que poz em evidencia os seus recursos litterários (A União. n.º 9, 26 

Out.1893: [61]).  

 

         O estudo acerca dos jornais manuscritos da Casa Pia, tal como previsto na notícia, 

não chegou a conhecer a luz do dia. Ambas as histórias ficaram por contar: a história de 

cada objecto e a história do conjunto. A escrita destas histórias terá de ser feita a partir 

de sumários registos, escassos e dispersos, que foram sendo deixados ao cuidado da 

Biblioteca-Museu Luz Soriano, do Ateneu Casapiano ou da Biblioteca do Centro 

Cultural da Casa Pia de Belém, desde 1893. Toda a informação sobre estes jornais 

escolares, provém de fontes que podem ser encontradas directamente no seu interior ou 

em notas soltas, também manuscritas, que lhes foram sendo anexadas ao longo do 

tempo, contendo comentários anónimos ou registos factuais, onde aparecem alguns 

nomes, datas ou números dos jornais e dos alunos que os dirigiram, editaram, redigiram 

e ilustraram. No seu conjunto, a documentação reunida não excede os limites da 

descrição ou da identificação (quase sempre incompletas e/ou contraditórias) dos 

objectos e respectivos autores, nem esclarece sobre as circunstâncias de origem ou 

outras condições de ordem pessoal ou institucional, motivadoras do aparecimento deste 

tipo de actividade literária e artística, de características únicas, que pode ser considerada 

representativa não só das primeiras manifestações de autonomia e capacidade 

organizadora dos jovens em contexto escolar mas, sobretudo, passível de constituir 

material excepcionalmente válido para a análise e compreensão das formas que o ensino 
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e a educação, pelas vias da expressão escrita e desenhada tomaram, no contexto 

português, a partir de meados do século XIX, através da Casa Pia de Lisboa. 

         Relativamente ao passado destes jornais escolares manuscritos (a maior parte dos 

quais desaparecidos actualmente), os testemunhos mais significativos são quase sempre 

apresentados pelos próprios alunos ou ex-alunos que, em todos os casos, tiveram uma 

intervenção directa nestas actividades de carácter extracurricular ou que, ao longo do 

tempo, foram tomando, como herança, o hábito de prolongar a memória do quotidiano 

escolar através da escrita, utilizando a prática do registo diário como veículo de 

expressão autónoma e/ou afirmação da identidade partilhada pelo colectivo de escritores 

e leitores que habitavam a Instituição. Alguns dos testemunhos ou levantamentos de 

carácter mais sistemático, sobre as condições de produção e consumo dos jornais 

escolares casapianos, são expostos em artigos publicados em várias modalidades da 

Imprensa Periódica Interna e Externa à Casa Pia de Lisboa, que surgiram, 

posteriormente, aos jornais manuscritos, onde os seus autores apontam vários nomes de 

jornais em circulação na sua época ou em épocas anteriores, mas sempre dando como 

incertas tanto a localização como as reais existências desses pequenos Jornais de Classe, 

Turma ou de Recreio.  

         Afigura-se hoje, praticamente impossível, decorrido mais de um século, a tarefa de 

determinar com rigor quantos jornais e números terão existido, dado que, alguns deles 

foram recolhidos e arquivados, aleatoriamente, quer pelos alunos, quer pelos 

professores, pertencendo, actualmente, a colecções particulares. Os restantes ter-se-hão 

perdido, irremediavelmente, com o passar dos anos e respectivos proprietários. Sabe-se 

apenas que, dos vinte e dois exemplares apresentados neste estudo, apenas dezanove (A 

União, A Mocidade, O Dragão, A Rapioca, A Verdade, A Victoria, O Saloio, O 

Lidador, O Justo, A Satyra, Philosopho, A Canalha, O Gamin, O Social, O Futuro, A 

Critica, A Mocidade Casapiana, Os Bohemios, Comércio e Indústria) constavam do 

espólio do ex-aluno casapiano Olívio do Carmo Assunção até 31 de Março de 1968, 

altura em que foram oferecidos pelo próprio ao Arquivo Histórico do Ateneu 

Casapiano/ Biblioteca-Museu Luz Soriano, local onde permanecem até hoje, arquivados 

em dezassete volumes individuais (com excepção dos jornais A Mocidade e A União, 

encadernados na mesma unidade) e ordenados cronologicamente, do primeiro ao último 

número, ainda que nenhuma das sequências esteja completa. Os restantes cinco jornais, 

(números únicos), existem em folhas independentes, com formatos, características e 

estados de conservação variáveis, não sendo possível determinar, com exactidão, a sua 
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proveniência. Anexada ao conjunto dos dezanove Jornais da colecção de Olívio do 

Carmo Assunção, encontrava-se ainda uma lista detalhada de todos os itens contendo 

uma breve descrição individual das dimensões, autores e situação temporal de cada 

exemplar doado e uma nota de conclusão, onde pode ler-se:  

 

Nestes poucos jornais, dos muitos feitos na Casa Pia pelos alunos com vocação 

para as letras, doados à Biblioteca-Museu deste Clube pelo grande casapiano 

Olívio do Carmo Assunção, estão nomes que foram na vida verdadeiros valores: - 

Dr. Januário Barreto, Prof. Pintor Pedro Guedes, Prof. Sub-Director Silvestre da 

Silva – Pintor Raul Carapinha, arquitecto Ezequiel Bandeira, Capitão Bruno José 

do Carmo, Dr. Artur Bívar, Patrocínio Ribeiro, António Maria de Oliveira, poeta, 

prof. A. De Matos Faria Artur, Padre José Marques Soares, Rafael Ribeiro, pintor 

Eduardo Romero, Eduardo Metzner, poeta, estes quasi na totalidade com obras na 

nossa Biblioteca-Museu. E ainda o Dr. Lino Lunet Delgado e escultor Martins 

Correia. (Oferta do casapiano Olivio do Carmo Assunção à Biblioteca-Museu/ 

Jornais Manuscritos Casapianos, 1968: 2). 

 

         Esta lista constitui, no entanto, uma ínfima amostra do vasto universo de jornais 

manuscritos em circulação no interior da Casa Pia de Lisboa durante aquele que foi o 

espaço de tempo em que se verificou a maior intensidade na produção dos jornais 

internos, (cerca de cinquenta anos), compreendido entre o final de 1885 e o final dos 

anos vinte do século XX. Entre os jornais internos (manuscritos, dactilografados e 

impressos), foram identificados, por José dos Santos Pinto, um total de 38 nomes 

(Pinto,1995:70) de jornais internos. De acordo com os registos recolhidos até este 

momento, e tendo em conta a infinidade de nomes que provavelmente existiram, os 

nomes dos jornais que foram apurados (contando apenas os manuscritos e 

dactilografados) é de oitenta e cinco unidades, sendo que cinquenta nomes aparecem 

referidos nas notícias dos vinte e dois jornais existentes na Biblioteca-Museu Luz 

Soriano e os restantes constam em artigos publicados da autoria de Clemente da Silva, 

Mário Augusto Rangel de Campos Néry e José dos Santos Pinto, ou ainda em outros 

documentos manuscritos não assinados. 

         O primeiro dos exemplares manuscritos conhecido data de 1893 com o nome de A 

União e o último é A Semana Desportiva, ao qual é atribuída a data de 1928/ 29.
16

 Entre 

ambos, existe um período de tempo marcado por uma verdadeira concentração de 

jornais na primeira década, a que se seguiu um progressivo decréscimo do número e de 

regularidade das produções até ao final da década de vinte. Na maior parte dos jornais 

                                                 
16

 [Informação directamente cedida a José dos Santos Pinto por António Bernardo (Fundador da 

Biblioteca-Museu Luz Soriano e Redactor do Jornal Manuscrito Comércio e Indústria de 1927)]. 
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sobreviventes aparecem pequenas crónicas onde são referidos ou criticados, de forma 

mais ou menos detalhada, outros jornais cuja circulação coincidiu com eles no tempo, 

mas dos quais não se conhecem vestígios para além dos nomes com que são 

apresentados.  

         No Jornal O Dragão, de 1897, surge um artigo intitulado “Ainda o jornalismo” 

onde pode ler-se uma curiosa notícia, de espírito crítico, sobre aquela que foi 

considerada a época de ouro dos jornais escolares manuscritos na Casa Pia de Lisboa: 

 

Vae-se tornando prejudicial para nós o numero dia a dia, mais considerável de 

jornaes (se assim se pode dizer) que vão apparecendo. Portanto cumpre-nos 

embargar o caminho a essa avalanche de pseudo-jornaes cujo resultado fatal é o 

aniquilamento total. É verdade que não fomos nós os iniciadores do movimento 

jornalístico, mas como (à parte a modéstia) occupamos um dos primeiros logares e 

o nosso fim repetimos é unicamente desenvolver as aptidões de cada um, julgamo-

nos com o direito de fazer desapparecer uns certos e determinados jornaes que por 

ahi se publicam que chegam ao cumulo da indecência pelo que teem sido 

apprehendidos. Como Juzes imparciaes consideramos unicamente dignos de se 

lerem a Rapioca, Dragão e algumas vezes o Camone, os restantes são 

inadmissíveis. Tem sido tanta a falta de senso que já pensaram em mandar 

imprimir um jornal que pelo humorismo em que hia escripto daria uma prova 

evidente da sua devassidão. E dizem que ainda pensam n’ isso. Fazemos votos para 

que tão compromettedora edeia se lhes desvaneça, na certeza que no caso contrario 

usaremos de meios extremos se tanto for preciso para que ella seja frustada. Será 

hoje também a última vez que sahirá a “Chronica” para não fallarmos mais em tão 

desprezíveis jornalecos. E como dizem que apparecerá qualquer dia o Jornal O 

Terrível que se destina simplesmente a dar para baixo em todos os jornaes, 

applaudimos desde já o seu plano, saldando nós unicamente as nossas contas. 

Burnay 
 
(O Dragão. N. 12, 14 Fev.1897:[77]). 

 

         Estima-se que durante os períodos lectivos de 1896-97 e 1897-98 tenham existido 

perto de quarenta jornais escolares, independentemente da sua longevidade. Nos jornais 

que chegaram aos dias de hoje, A Rapioca, O Dragão, O Justo, A Victoria, A Verdade, 

O Saloio, A Satyra, Philosopho, O Lidador e A Canalha, são indicados nomes que se 

perderam no tempo como O Piano, O Camone, O Pist-ó-tira, O Xpto, Gazeta Musical, 

Heroe, Terrível, Vingança, Rata, União, Sereno, O Cantão, O Pi-pó-pi, O Defensor, O 

Saca-rolhas, A Virtude, O Cantor, O Lutador, A Sciencia, A Pátria, O Forte, O Voador, 

O Trovão, O Regalo, Pimpão, Gazeta, O Sub-prefeito, O Odre, O Forte e A Infância. 

Depois destes, embora com menor frequência desde 1900, Jornais como O Futuro e A 

Crítica, respectivamente de 1902 e 1903, dão conta dos seus contemporâneos O Cábula, 

A Revista Artística e O Crítico Geral. A propósito de alguns destes jornais, na revista 

ilustrada O Casapiano, do ano de 1959, Clemente da Silva faz uma breve descrição da 

Imprensa Casapiana “do passado e do presente” apresentando a título de exemplo, 
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alguns dos jornais manuscritos mais célebres como os primeiros, A União e A 

Mocidade, o periódico O Justo, onde “marcaram lugares de merecido relevo, Faria 

Artur, dr. Artur Bívar e José Augusto de Lemos, alunos laureados no estudo das letras e 

belas-artes”, O Social e “A Revista Artística iniciada em 5 de Abril de 1903, tendo-se 

publicado uns dez números alusivos a toureiros que se distinguiam naquela época, e dos 

quais constam as respectivas fotografias” (Silva, 1959: 17). Ainda sobre A Revista 

Artística, apontada como um dos mais interessantes exemplares conhecidos entre os 

periódicos manuscritos da Casa Pia devido às magníficas ilustrações e qualidade visual, 

chegou aos nossos dias um documento manuscrito datado de dezasseis de Outubro de 

1945, onde pode ler-se que esta revista manuscrita do 3.º ano seria um dos exemplares 

mais interessantes entre os produzidos pelos alunos da Casa Pia “pelos muitos desenhos 

à pena que a mesma encerra” e que a colecção se encontrava “na posse da viúva de João 

José Dias, seu principal animador e colaborador artístico.” Do restante conjunto de 

jornais anteriormente nomeados, poucos são os que chegam a constar de algum tipo de 

registo, ainda que sucinto, como acontece em alguns raros casos, dos quais A Revista 

Artística, O Crítico Geral, O Cabula, O Universo, O Terceiranista (1902) e o Arquivo 

Casapiano são exemplos. Em documentos dactilografados e/ou manuscritos
17

, que hoje 

se encontram arquivados na Biblioteca-Museu Luz Soriano, encontram-se dados que 

iluminam um pouco do passado desses exemplares desaparecidos, alguns dos quais são 

tidos como representantes do melhor que se produziu, ao nível literário e visual, nos 

jornais escolares da Casa Pia: 

 

         A Revista Artística existiu entre Abril e Agosto de 1903, e esteve ligada a um grupo de 

alunos do 3.º ano: Proprietários – João Dias Serras (n.º 2167), João José Dias (n.º 2468), José 

Martins (n.º 2412) e Raul Torres Pereira (n.º 2780); Desenhistas – Carlos Pereira da Silva (n.º 

2625), João Dias Serras (n.º 2767) e João José Dias (n.º 2468); Editores – Aureliano Fialho 

Gomes (n.º 2483), Bento Teodósio Tomaz Cabrita (n.º 2740) e Carlos Caldeira (n.º 2730). 

Numa nota manuscrita consta que “A colecção deste jornal está na posse da viúva de João José 

Dias”. 

         O Critico Geral, data de 1903 (Maio a Agosto), e pertenceu a alunos do 2.º ano: Director – 

Basílio de Almeida (n.º 2635); Redactor – Alfredo Marques Simões (n.º 2432); Administrador – 

Eugénio de Vasconcelos (n.º 2388); Editor – Alberto Alfredo Gusmão (n.º 2330); 

Colaboradores – Eduardo Metzner (n.º 2753), João Dias Serras (n.º 2767), Luís Galvão (n.º 

                                                 
17

 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: ANEXOS IMAGEM: Fontes manuscritas e dactilografadas]. 
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2899), Aureliano Fialho Gomes (n.º 2483), Artur Longle Souto (n.º 2538), Manuel Martins 

Cabral (n.º 2749), Henrique Carlos Tavares (n.º 2588), Tomaz Ribas (n.º 2362), António Liso 

Júnior (n.º 2345). Consta ainda a informação, num documento manuscrito, sobre a existência de 

oito números deste jornal arquivados na Biblioteca da Casa Pia de Lisboa, em Belém. 

         O Cábula, jornal manuscrito do 2.º ano do Curso Comercial, data de 1902. Em 

documentos anexos encontra-se a referência: “No 2º ano do Curso Comercial de 1902 existiu 

um jornalzinho intitulado “O Cábula”. Foi nesta publicação que começaram a revelar-se os 

nomes dos alunos João José Dias – 2468, João Dias Serras (2767) e Eduardo Gil Romero (2690) 

como desenhistas, e Eduardo H. Metzner – (2753) como poeta. Quase toda a classe colaborou 

no jornal. Por vezes nosso professor de moral o Padre José Lourenço de Matos, que nos incitava 

neste passa tempo [palavra ilegível] literário, escreveu p’ ele alguns artigos. Como calígrafos, 

[rasurado: Manuel da Silva Tainha (2952)], Roque Pina (2906), Henrique Carlos Tavares 

(2588), Carlos Caldeira (2730), Fialho Gomes (2483) e Bento Cabrita (2740). Havia então neste 

jornal e o do 3º ano O Social uma certa rivalidade que se manifestava na publicação de artigos 

algo contundentes. Daqui resultou que “O Cábula” foi raptado, não se sabe se pelas autoridades 

da Casa ou pelos componentes do nosso jornal! Nunca se chegou a saber quem foi o autor da 

proeza!” 

        O Universo 1902 (Novembro), pertenceu ao 2.º ano e contou com a participação de: 

Director – Eduardo Gil Romero (n.º 2690); Redactor – Alfredo Marques Simões (n.º2432); 

Editor – Artur Pereira de Barros (n.º 2409); Colaborador – Tomaz Ribas (n.º 2362). Em 

documento manuscrito, “O Universo na Biblioteca da C. Pia existem 3 números deste jornal”. 

         O Terceiranista, para além daquele que existiu posteriormente em 1920, aparece em 

vários documentos dactilografados e manuscritos que remetem a sua origem para o ano de 1902 

entre o mês de Outubro e o de Dezembro, associado a alunos do 3.º ano: Director – José Martins 

(n.º 2412); Redactor – Eduardo Henrique Metzner (n.º 2753); Editor – Aires da Trindade Braga 

(n.º 2643); Desenhistas – João José Dias (n.º 2468), João Dias Serras (n.º 2767), Carlos Silva 

(n.º 2625); Colaboradores - Raul Torres Pereira (n.º 2780), Aureliano Fialho Gomes (n.º 2483), 

Raul da Câmara (n.º 2825), Eduardo Junqueiro de Matos (n.º 2385), [José ou João] de Matos 

Rodrigues (n.º 27609, J. Carvalho [s.n], A.P. da Silva [s.n]. Deste jornal apenas sobreviveram 3 

reproduções manuscritas de alguns escritos em verso: “n.º 3 de “O Terceiranista” de 23 de 

Novembro de 1902. Motte. […] Glosa [1 décima]. Ao meu amigo a.a. de Melo. E.H. Metzner”, 

“n.º 5 de “O Terceiranista” de 25. XII. 1902. E às vezes foge a tristeza. [1 décima]. Matos 

Rodrigues” e “n.º 5 de “O Terceiranista” de 25. XII. 1902. Motte […] Glosa [1 décima]. Ávila 

de Melo”. 

        O Arquivo Casapiano, de 1900, teve como Colaboradores – Manuel Serrano V. Sousa 

Botelho (n.º 2735), José do Patrocínio Ribeiro (n.º 2201), Manuel Mendes Pinto (n.º 2296), 
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Eduardo Lopes Gonçalves (n.º 2310), António Maria de Oliveira (n.º 2189), Raul dos Santos 

Rodrigues Falcão (n.º 2523) e Joaquim Ramos Antunes (n.º 2134). 

         Posteriormente à data de 1903, verifica-se o desaparecimento gradual de quase 

todos os periódicos de carácter manuscrito, ao mesmo tempo que, nos poucos jornais 

em circulação, a saída de números passou a tomar um ritmo mais esporádico e irregular, 

sobretudo a partir de 1905 com o fim do Jornal Os Bohemios. Entre 1905 e 1920, chega-

nos hoje a indicação de terem existido apenas dois jornais: o primeiro intitulado O Extra 

(com um número único datado de 5 de Novembro de 1913) e do segundo, As Três 

Divisas, sabe-se apenas que existiu por volta de 1915-16. De ambos se desconhecem os 

alunos que constituíram o corpo redactorial (o Director e o Editor do primeiro estão 

identificados, respectivamente, segundo os pseudónimos ‘Alcangosta’ e ‘God’, e o 

segundo aparece referido num documento manuscrito com a indicação de existir, num 

dos seus números, um artigo assinado pelo aluno Américo Marinho). Do jornal O Extra, 

há apenas a destacar o facto de, e ao contrário do que se verifica nos outros jornais 

manuscritos, não existir qualquer ilustração, imagem ou ornamento gráfico, ainda que a 

caligrafia revele o aspecto característico em homogeneidade e preciosismo que, por 

norma, confere um ‘estilo’ muito próprio e peculiar ao tipo de caligrafia apresentada nos 

restantes jornais casapianos, a chamada boa letra que “por via da regra” tornava a 

“caligrafia bonita, muito igual e bem talhada”( Lourenço, 1939:9). 

         No artigo “Reminiscências da nossa infância na Casa Pia de Lisboa 1899 a 1908”, 

publicado no Jornal mensal impresso O Casapiano em 1965, o ex-aluno Mário Augusto 

Rangel de Campos Néry apresenta o panorama geral da situação e da importância do 

papel desempenhado pelos jornais escolares no contexto da vivência dos alunos da 

instituição, acrescentando mais alguns nomes à lista dos actualmente desaparecidos: 

 

Nas diferentes aulas, especialmente nas secundárias, alunos habilidosos para o 

desenho e com linda caligrafia encarregavam-se de organizar o Jornal da Classe, o 

qual teve nomes verdadeiramente típicos. «O Cábula», «O Refilão», «O Ganso» [o 

primeiro com este nome, manuscrito], «O Rebate», «O Rapaz», «O Garoto», «O 

Casapiano», [também manuscrito, que deu origem ao actual] «A Mocidade», «O 

Atrevido», «A Vida Airada», «O Esperto» e «A Lamúria». Enfim, um ror de 

interessantes nomes desses periódicos semanais, cada um com um único exemplar. 

Esses jornais feitos de papel tojal eram escritos e desenhados à mão, com tinta-da-

china; - eram verdadeiras obras de arte; retratos ou caricaturas de professores, de 

camaradas, de prefeitos e até de políticos da época, eram primorosamente 

executados à pena. Aos domingos, era interessante verem-se, no recreio, vários 

grupos a lerem os jornais, os quais, metidos nas suas capas artísticas, passando de 

grupo em grupo e, coisa curiosa, ao fim do dia depois de passarem por centenas de 

mãos, os jornais conservavam-se sem nenhuma mancha ou sujidade, sem uma 
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única beliscadura; é que todos os rapazes tinham bem a noção do valor artístico que 

tais jornais representavam. […] Era um entretenimento inocente que os professores 

animavam, pois viam nisso o desenvolvimento da arte e da mentalidade dos 

rapazes, não só por causa dos primorosos desenhos, como ainda pelos belos 

artigos, e poesias, sobre vários assuntos que os alunos escreviam (Néry, 1965: 4). 

 

         Ainda no mesmo artigo, Mário Augusto Néry dá notícia da potencial existência de 

uma “bela colecção” composta por “milhares de exemplares” recolhidos nos arquivos 

da Instituição por César da Silva (ex-aluno, escritor, professor e responsável 

bibliotecário da Casa Pia de Lisboa) dando especial enfoque a um jornal que teria sido 

criado por si e por outro aluno, Joaquim Almada, intitulado O Patrolho, “um jornal 

cheio de pilhéria, repleto de caricaturas, que fez as delicias da rapaziada” (Néry, 1965: 

4), do qual chegaram a sair quinze números, também eles arquivados na Biblioteca da 

Casa Pia de Lisboa.  

         O levantamento de carácter mais sistemático acerca das existências de Jornais 

manuscritos, dactilografados e impressos produzidos por alunos da Casa Pia de Lisboa, 

desde as suas origens até ao presente, tem sido efectuado e periodicamente actualizado 

por José dos Santos Pinto, autor do Dicionário de Autores Casapianos e de vários 

artigos publicados sobre a matéria em edições da Casa Pia de Lisboa. Num desses 

artigos, (talvez o mais exaustivo feito até ao momento), publicado a propósito do 40º 

aniversário do jornal O Casapiano em 1995, José dos Santos Pinto fez a contabilidade 

geral dos jornais internos segundo nomes e géneros, incluindo doze jornais manuscritos 

e um dactilografado: A União, A Mocidade, A Rapioca, O Dragão, O Saloio, A 

Verdade, O Justo, O Social, O Futuro, Revista Artística, A Critica, Mocidade 

Casapiana, Comércio e Indústria. No que respeita aos restantes jornais, A Victoria, O 

Lidador, A Satyra, Philosopho, A Canalha, O Gamin, Os Bohemios, A Semana 

Desportiva, O Terceiranista, e ainda aos jornais indicados no artigo de Néry, o mesmo 

autor refere a impossibilidade de lhes identificar os autores e colaboradores na integra. 

A esse conjunto de jornais, José dos Santos Pinto acrescenta outros como O Patrolho, já 

anteriormente referido, cuja edição pertenceu a Mário Rangel de Campos Néry e 

Joaquim Almada ou ainda O Mundo Aventureiro, jornal em que colaboraram Ovídeo 

Carneiro, José dos Santos Pinto, Fernando Castelo, Vilaça, nos anos cinquenta.  
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         1.2. A Imprensa Periódica Nacional e os Jornais Escolares na Casa Pia de 

Lisboa (1905 e 1920) 

 

          A produção de jornais manuscritos na Casa Pia fez-se com regularidade desde 

1893 até ao final de 1905, (com excepção dos anos de 1894, 1895 e 1899), depois dessa 

data não se reconhecem quaisquer indícios da intensidade característica dos primeiros 

tempos, e ainda que O Terceiranista (1920) informe sobre a existência dos seus 

contemporâneos Quartanista, Infantil Lusitano, O Primário, O Segundanista, I 

Lusitano, Sport, A Renascença, O Progresso, O Terceiranista (terceiro jornal com este 

nome) e A Educação, verifica-se que só sete anos mais tarde surgem dois novos jornais 

manuscritos, O Comércio e Indústria e Semana Desportiva, sendo o primeiro 

parcialmente dactilografado.  

          Sobre as causas que determinaram a ausência de registos ou mesmo o 

desaparecimento dos jornais escolares em certos momentos, pouco se sabe. Este facto é 

apenas constatado por Clemente da Silva quando afirma que “durante um período mais 

ou menos longo verificou-se a ausência da publicação de periódicos dignos de menção, 

até que surgiu O Casapiano a partir de Julho de 1955, o qual, pelas facilidades da sua 

impressão na época que se atravessa e também pelas facilidades de distribuição, tem 

sido possível levar ao conhecimento de muitos casapianos espalhados pelas cinco partes 

do Mundo” (Silva, 1959: 17). Muito provavelmente, os períodos marcados pela 

ausência dos jornais que, habitualmente, faziam a sua circulação na Casa Pia, em tempo 

simultâneo, podem ser explicados não só devido ao substantivo aumento das produções 

impressas em detrimento das produções manuscritas, mas também devido a uma 

possível coincidência histórica com episódios que conturbaram a cena politica, social e 

económica, (e que, inclusivamente, afectaram a regularidade e a qualidade das 

publicações de carácter periódico nacional), a Implantação da República Portuguesa e o 

inicio da Primeira Grande Guerra Mundial. De facto, também no início do século XX, 

algumas circunstâncias decisivas, ao nível da organização pedagógica e administrativa, 

tiveram lugar na Casa Pia de Lisboa durante um espaço de tempo que abrangeu a 

direcção de António Aurélio da Costa Ferreira (sete de Março de 1911 a quinze de Julho 

de 1922), o “Educador da 1.ª República”. Outras explicações, porventura mais 

plausíveis, surgem de forma mais explícita num dos jornais manuscritos, O Dragão, 

onde os seus autores apontam as principais causas do decréscimo de entusiasmo pela 

prática da actividade jornalística e artística: 
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Jornalismo adormecido 

 

Desappareceram quasi todos os jornaes como por encanto. Isto foi devido 

unicamente a duas causas. A primeira devida ás redacções que tão 

inconscientemente organisaram os jornaes, não tendo princípios, nem uma base 

sólida aonde fizessem assentar os seus fins (aliás que não tinham) para 

desenvolvel-os e espalhal-os para que os jornaes não cahissem tão cedo. Sem estas 

principaes causas o que poderiam fazer? 

Nada, como se viu. Julgavam naturalmente que pelo enthusiasmo de que estavam 

possuídos a principio poderiam continuar indefinidamente. Triste engano! Não se 

vive só de enthusiasmo.[…]Em vista d’ isto as redacções não tendo com que 

encher as paginas dos seus jornaes, senão com algumas baboseiras d’ alguns 

misericordiosos pseudo-collaboradores vaguearam ainda assim por algum tempo. 

A segunda causa foi o renascimento do Foot-ball.  

Este renascido deu um golpe fatal no jornalismo já em decadência. Assim era de 

esperar! Todos com um enthusiasmo febril se agarraram a este género de 

divertimento e não pensaram em restaurar o jornalismo; abandonando-o como 

coisa inútil. E assim morreu apparentemente, pois que ainda se ergue d’ entre os 

escombros um baluarte que não cahiu nem cahirá às mais fortes boladas do Foot-

ball. Continuaremos na nossa regular carreira, sempre com a mesma feição, não 

nos desviando dos nossos princípios e assim esperamos ter uma vida longa. Apesar 

da invasão do Foot-ball não nos embargar o passo, não queremos dizer que somos 

adversos ao seu gigantesco incremento, pelo contrario aquelles que querem fazer 

progredir o jornalismo são adeptos do foot-ball. Oxalá que o enthusiasmo d’ agora 

pelo foot-ball não afrouxe, como o jornalismo, e fazemos votos pela prosperidade e 

também por militarmos nas fileiras do foot-ball e do jornalismo damos ao som d’ 

uma bolada e apresentação d’ um jornal um Hurrah! Pelo Foot-ball e um Viva pelo 

Jornalismo. Alcipesino (O Dragão.n.º14, 4 Abr.1897: [109-10]). 

 

         Com efeito, foi o aparecimento do Futebol – como adiante será explicado –, o 

principal motor das transformações, ocorridas ao nível dos conteúdos temáticos e 

visuais dos jornais manuscritos na Casa Pia de Lisboa, transformações essas que 

permitem detectar uma fronteira entre duas abordagens distintas (em termos da 

linguagem escrita e desenhada), presente nos periódicos dos primeiros anos e aqueles 

que surgem já no final dos anos vinte, onde se torna nítido o reflexo da tendência 

estética modernista que viria a marcar o rumo de todas as artes, especialmente as 

gráficas, em Portugal. A essa mudança também não foi, certamente, alheia aquela que 

se deu em paralelo na Imprensa Periódica Nacional do início do século XX (sobretudo 

de carácter infantil e juvenil), despoletada pela reformulação do modo de pensar a 

actividade física e o aspecto lúdico, como instrumentos úteis na formação geral da 

criança e do jovem adulto, devido ao impulso de uma nova concepção educativa 

fundamentada em modernos pressupostos psico-pedagógicos como a expressão livre, e 

as actividades extracurriculares. Os jornais escolares infantis ou juvenis que surgem já 

nas primeiras décadas do século XX são quase sempre da iniciativa individual do 



                                                                                                 CAPITULO I. A Imprensa Escolar e Pós-Escolar na Casa Pia de Lisboa 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 61 

professor (Nóvoa, 1993: LVIII), sendo muito raras este tipo de produções como os 

jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa em que a iniciativa parte, essencialmente, do 

aluno, (ainda que seja motivada ou tolerada pelo conjunto de membros da instituição 

escolar), e onde são apresentados os seus trabalhos (textos e ilustrações) sem uma 

orientação assumida por parte dos professores. É, aliás, este carácter de espontaneidade 

que faz deles recursos absolutamente preciosos e privilegiados para o estudo do 

universo escolar e do quotidiano infantil numa Instituição com as especificidades da 

Casa Pia de Lisboa, dado que neles estão retratados os principais acontecimentos e 

pessoas, bem como os valores de determinada época e os moldes em que a instrução ou 

a educação se processaram no seio dessa escola.  

        Quando analisados do ponto de vista genérico, os jornais manuscritos da Casa Pia 

de Lisboa enquadram-se num tipo de produção cujas características se adaptam à 

categoria de publicações académicas de jovens estudantes, produzidas por e para si 

mesmos. Esta é uma modalidade de imprensa periódica destinada à Educação, mas, 

ainda que esteja em relação directa com o contexto escolar, apresenta características 

específicas da Educação Não Formal, que conheceu grande desenvolvimento no início 

do século XX em Portugal e noutros países da Europa, (Inglaterra e França), 

abrangendo uma diversidade de formas e métodos educativos que aparentemente não se 

pautavam por lógicas ou processos escolares. No conteúdo e aspecto gráfico, esses 

periódicos infantis ou juvenis de maior circulação, eram muito semelhantes: 

ensinamentos de ordem moral, artigos didácticos e algumas ilustrações que 

funcionavam como complementos da educação da criança ao incutir nela o sentido dos 

valores sociais e morais vigentes na época. O aspecto lúdico era secundário nos 

primeiros periódicos infantis, uma vez que a evangelização, a boa poesia, ou a memória 

das grandes figuras humanas eram os assuntos predominantes do método pedagógico de 

então, apresentando-se como um prolongamento natural da Escola e da Catequese. 

Verifica-se mesmo que, na maioria dos casos, eram poucas as diferenças entre os 

periódicos produzidos para a educação da criança pelos adultos, e os jornaizinhos 

produzidos pela própria criança para seu entretenimento: além da composição gráfica, 

os conteúdos, geralmente, situavam-se nos contos, historietas, versos, anedotas, 

artiguinhos de ciência, factos jornalísticos, folhetins, problemas, adivinhações, 

recreações científicas e anúncios de interesse geral para a infância ou juventude. Ainda 

que os modelos variassem, a própria necessidade de criar modelos permaneceu. 



                                                                                                 CAPITULO I. A Imprensa Escolar e Pós-Escolar na Casa Pia de Lisboa 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 62 

         Um exemplo dessa necessidade de perpetuar e reproduzir Modelos pode ser 

encontrado nos primeiros jornais manuscritos de 1893, A União e A Mocidade, cuja 

estrutura se aproxima, visivelmente, daquela que era comum aos jornais de grande 

circulação, destinados ao público adulto: o cabeçalho, a ordenação do texto em colunas 

verticais e a disposição central dos desenhos ou gravuras em relação ao formato da 

página. Os próprios títulos são sugestivos dessa intenção, mais ou menos deliberada, de 

aproximação ao jornal dos adultos uma vez que os próprios nomes parecem coincidir 

com os de jornais impressos nacionais ou regionais, tal como podemos constatar em 

Jornais e Revistas Portuguesas do Século XIX (Rafael e Santos, 1998): 

 

A União, [vários], Lisboa: Typ. De Silva, 1848. 

A Mocidade, [vários}, Lisboa: A. L. da Costa 1891, (semanário litterario, noticioso, humorístico 

e charadístico). 

A Rapioca, 1899.  

O Saloio, Sintra, 1856, (progymnasma litterario). 

O Dragão, Lisboa, 1836. 

A Critica, Lisboa: Typographia Lucas, 1895, (revista theatral, artística e litteraria). 

O Critico, Lisboa, 1898, (órgão dos theatros em geral e dos amadores dramáticos em especial). 

O Futuro, [vários], Lisboa: Paulo da Fonseca, 1892, (dir. João Bonanssa) 

Bohemios, Porto: Typ. Central, 1899-1900, (publicação mensal de litteratura e arte).  

A Verdade, [vários], Lisboa: Typ. do Futuro, 1866-68.  

O Lidador, Porto: typ. da Revista, 1854-57.  

A Sátira, Porto: G. A. A. Pinto, 1884.  

A Social, Coimbra, 1897, (revista quinzenal d’ estudos sociaes). 

Industria e Comercio, Lisboa, 1898, (revista quinzenal illustrada, litteraria scientifica e theatral). 

 

         É possível estabelecer uma comparação directa, em termos de semelhanças, entre 

os jornais manuscritos A União e a Mocidade e um exemplar da Revista Scientifica, 

Litteraria e Artística intitulada A Imprensa, que terá circulado no interior da Casa Pia de 

Lisboa, entre 1887 e 1889, uma vez que a compilação dos volumes, editada pela 

Imprensa Nacional em 1890, se encontra até hoje arquivada na biblioteca da Instituição:  
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             Fig. 1. A Imprensa – Revista Scientifica, Litteraria e Artística, Lisboa, 1887-89. 

 

              

 

               

 

 

                Fig. 2. A Mocidade e A União, Casa Pia de Lisboa, 1893. 
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         À medida que o século XX avança, assiste-se, progressivamente, ao abandonar das 

perspectivas instrutiva, evangelizadora e moralizadora que predominavam nas primeiras 

publicações nacionais de género infantil e juvenil em favor da acentuação da 

componente recreativa, do carácter lúdico e da dimensão auto-formadora da criança e 

do jovem. Esta transformação resultou da articulação de sucessivos fenómenos: a 

criação de uma imprensa inteiramente destinada a cumprir uma missão num contexto 

geral que pode ser designado o século da criança, “«Siècle de l’enfant», siècle où 

l’enfant devient un problème, une énigme” (Fouillé, [1940]: 42), a introdução da 

modalidade desportiva do Futebol e da Imprensa Especializada em Portugal, a 

progressiva laicização do Estado despoletada pelas Lutas Liberais e consolidada com a 

Implantação da República em Outubro de 1910, e a fundação dos primeiros 

Movimentos Associativos, inspirados pelos métodos do Movimento Scout, propostos e 

iniciados por Baden-Powel a trinta e um de Julho de 1907 na ilha de Brownsea 

(Inglaterra), e que viria a eclodir na Europa durante o período da I Guerra Mundial: 

 

Ces mouvements se créent en dehors des hierarchies, qu’eles soient religieuses ou 

laїques. Des laїcs, des prêtres, ou les deux conjointement, en sont le plus souvent 

les initiateurs. Les mouvements confessionnels et le scoutisme laїque occupent les 

devant de la scéne, les éducateurs laїques et républicains préférant faire porter leurs 

espoirs sur l’école (Fourment, 1987: 152). 

 

         Um aspecto, que merece especial consideração, é o facto de ser precisamente na 

altura em que se operam todas estas mudanças, que se verifica um período de ausência 

de jornais escolares no interior da Casa Pia de Lisboa, quando a sua origem se havia 

ficado a dever, sobretudo, ao início dos primeiros movimentos associativos em torno da 

prática de Futebol, durante a Provedoria de Francisco Simões Margiochi, ainda que 

esses movimentos não tivessem um estatuto reconhecido oficialmente pela instituição. 

Só algum tempo mais tarde, já na época republicana, em consonância com as novas 

correntes pedagógicas, (que foram introduzidas na Casa Pia de Lisboa pelo então 

Director e Pedagogo António Aurélio da Costa Ferreira), e tirando partido das 

movimentações literárias, artísticas e desportivas centradas em actividades de cariz 

colectivo e extracurricular, é que se deu início, em Novembro de 1912, a uma 

Associação Escolar dos Alunos da Casa Pia de Lisboa, formalmente ligada ao contexto 

escolar e contando desde logo com o apoio oficial da instituição através do Professor 

Palyart Pinto Ferreira. A estreia deste Movimento Associativo, (que, provavelmente, 

esteve na base da explicação para que os alunos se tivessem afastado da produção de 
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jornais escolares), aconteceu com uma sessão cinematográfica (animatógrafo) no 

Cinema Gaumont, a quinze de Junho do mesmo ano, com a passagem de “7 films, 

obsequiosamente cedidos para tal fim pelo Ex.
mo

 Sr. Raul Freire, então sócio gerente da 

extincta União Cinematográfica de Portugal” (Ferreira. F. in Ferreira. A., 1913: 80). Do 

programa intensivo de actividades a serem desenvolvidas constavam, para além das 

sessões regulares de Animatógrafo, os Passeios de Estudo e as Excursões, o Teatro, o 

Sport (Futebol e Remo) e o Gabinete de Leitura, o que deixa pressupor que, grande 

parte dos tempos livres dos alunos fossem repartidos entre estas ocupações lúdicas, não 

deixando grande margem disponível para a dedicação a outras actividades como, por 

exemplo, os jornais escolares. Esta associação, hoje conhecida como União de Alunos, 

viria a ser o princípio do grupo desportivo Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano, 

fundado a três de Julho de 1920 por Ricardo Ornelas (Jornalista), António Pinho 

(Internacional de Futebol), David Ferreira (Escritor e Historiador), Mário da Silva 

Marques (o primeiro nadador Olímpico português), Cândido de Oliveira (Jornalista), 

sendo, actualmente, uma das organizações de cariz Pós – Escolar de maior longevidade 

em Portugal e responsável por grande parte dos êxitos desportivos e jornalísticos que 

são atribuídos a antigos alunos da Instituição.  

 

 

 

         2. Os Últimos Jornais Manuscritos e os Primeiros Jornais Impressos 

 

         A partir dos anos trinta constata-se o aparecimento regular de periódicos 

impressos de tiragem nacional integrados na subcategoria Movimentos de Juventude. 

Neste plano, os jornais escolares manuscritos da Casa Pia de Lisboa, (seguidos dos 

dactilografados e impressos), confirmam a sua posição de percursores naquelas que 

podem ser consideradas as primeiras manifestações da cultura juvenil organizada no 

contexto português, consistindo não apenas no reforço do enquadramento social das 

actividades das crianças e jovens através da constituição formal de corpos associativos, 

mas, principalmente, na afirmação decisiva e inovadora do papel da Imprensa como 

órgão representante de ideais democráticos e do direito à livre expressão por parte de 

todos os grupos. Esta nova abordagem recreativa e lúdica insurge-se em ultrapassagem 

do carácter exclusivamente político e religioso que constituíra o essencial das temáticas 
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da imprensa periódica antes dessa altura, para se destinar a outras esferas de interesse 

social como a divulgação de actividades intelectuais, científicas, desportivas:  

 

Destinados a ocupar os tempos livres, estes periódicos apresentam sempre, de 

forma mais ou menos explícita, propósitos de formação moral, religiosa e 

ideológica das novas gerações [correspondentes ao início de um processo que será 

exacerbado nos jornais e revistas da Mocidade Portuguesa e pelos movimentos de 

juventude da Acção Católica Portuguesa]. O declínio deste tipo de publicação, que 

se iniciará já no fim da década de sessenta, acelera-se a partir de 1974, mantendo-

se apenas, com dificuldades, a imprensa porta-voz do movimento escutista 

português (Nóvoa, 1993: LVIII). 

 

         Exemplo dessa ligação entre Movimentos de Juventude e Imprensa Periódica 

Especializada, a vinte e sete de Setembro de 1924, publica-se o número inaugural 

daquele que foi o primeiro jornal impresso e externo ao contexto escolar da Casa Pia de 

Lisboa, O Atlético – 1º Órgão de Informação do clube desportivo Casa Pia Atlético 

Clube, tendo sido publicados vinte e oito números entre vinte e sete de Setembro de 

1924 e vinte e três de Maio de 1925, sob Direcção de José da Cruz Filipe, Edição de 

Álvaro Domingues da Fonseca e Manuel Calarrão, Secretariado da Redacção de 

Reinaldo da Silva Monteiro. Este primeiro jornal impresso dos ex-alunos da Casa Pia de 

Lisboa, coincidiu no tempo com um segundo momento, (desde O Terceiranista, 1920), 

onde se verifica uma ausência de registos sobre a circulação de jornais manuscritos e/ou 

dactilografados no interior da Casa Pia de Lisboa. Essa ausência prolongou-se até ao 

início de 1927, altura em que aparecem os últimos jornais escolares manuscritos que 

hoje são conhecidos.  

         Sob influência das tendências estéticas predominantes na imprensa juvenil 

ilustrada da época e do florescimento da imprensa especializada em desporto, os jornais 

escolares da década de vinte surgem ligados a Movimentos organizados em torno da 

prática desportiva e artística e, principalmente a uma alteração de públicos que resultou 

da alteração do papel da Imprensa. Estas mudanças foram motivadas pela nova vertente 

laica do ensino, que se debatia pelo prolongamento da escolaridade obrigatória, pela 

alfabetização generalizada e pela democratização da formação de artesãos, artistas e 

novos profissionais aptos a serem acomodados a profissões que derivavam desse rápido 

crescimento e massificação do consumo de publicações periódicas. Os jornais e revistas 

de carácter impresso, assim como os últimos jornais manuscritos da Casa Pia, 
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                                  Fig. 3. O Comércio e Indústria e a Semana Desportiva, Casa Pia, 1927-29. 

 

inserem-se, claramente, na paisagem favorável à afirmação de interesses, talentos e 

vocações do jovem, em apologia quase exclusiva dos benefícios e oportunidades 

profissionais sugeridas pela prática do Sport, em especial o Futebol. Estes manuscritos 

revelam aquilo que pode ser considerado uma verdadeira “revolução da imagem” 

(Fourment, 1987: 179), na medida em que, ao orientarem a sua atenção mais para os 

temas do entretenimento e das actividades lúdicas colectivas, assumem o seu papel na 

definição de uma identidade e cultura muito próprias, onde se destaca a autonomia da 

componente visual em relação à literária.  

         No entanto, a essa “revolução da imagem” não seria dada uma continuidade para 

além dos manuscritos, uma vez que no primeiro jornal impresso dos alunos da Casa Pia, 

O Ganso, os seus autores optam pelo modelo exclusivamente literário de composição do 

jornal, aquele que, provavelmente, melhor se adequava aos processos técnicos de 

reprodução mecânica, tendo em conta as limitações dos instrumentos, mecanismos e 

métodos da altura. Curiosamente, este jornal pode ser considerado o passo seguinte, 

após a extinção do jornal manuscrito e dactilografado Comércio e Indústria, uma vez 

que, surgindo na sequência de uma ideia de Cândido de Oliveira, acabaria por ter como 

Director e como Redactor-Ilustrador os mesmos autores, respectivamente, Lino Delgado 

e Martins Correia. O Ganso acabou por publicar setenta e nove números, mensalmente, 

entre onze de Janeiro de 1928 e três de Julho de 1934, embora as famosas ilustrações e 

desenhos de Martins Correia se tenham cingido ao logótipo (um ganso) do cabeçalho do 
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mesmo Jornal. Para além dos já mencionados, colaboraram ainda neste impresso os 

alunos Maximiano Simões (Editor), Artur Fonseca (Secretario de Redacção) e Manuel 

Mendes (Administrador). 

         Ainda que em moldes diferentes daqueles que marcaram o desenvolvimento dos 

jornais escolares manuscritos na Casa Pia de Lisboa, essa apetência pelo jornalismo e 

pelo desporto foram seguindo juntos, ao sabor da tradição e dos tempos, resultando em 

publicações diversas que contaram nos seus corpos fundadores, directores, editores, 

escritores e ilustradores, com a presença dos vários alunos que, década após década, 

fizeram Escola naquela Instituição e nestes misteres.  

         As publicações de carácter impresso, externas ou internas à Casa Pia de Lisboa, 

que mais se destacam, (pela longevidade ou pela especialidade), para além das citadas 

até aqui, são as seguintes: 

 

         O Football, Revista Desportiva Ilustrada, publicação semanal (aos sábados). Editados 124 

números, desde Janeiro de 1920 a Fevereiro de 1923, com participação de Raul Vieira 

(Director) e Álvaro da Fonseca (Editor). Segundo numa nota do Dicionário de Autores 

Casapianos, a três de Julho de 1920 (data da fundação do Ateneu Casapiano), a direcção desta 

revista passou a ser constituída por Álvaro da Fonseca, Augusto Joaquim de Faria, Cândido de 

Oliveira, Ricardo Ornelas e Manuel de Almeida Cruz. Contou ainda com colaboradores como 

António Aurélio da Costa Ferreira, José Pontes e Victor Fontes (Bernardo e Pinto, 1982: 54). 

         O Casapiano, Revista Ilustrada, número único, publicado a três de Julho de 1937 com 

Propriedade, Edição e Redacção do Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano. 

         O Casapiano, Revista Ilustrada, n.º 1 (número único) de 1959. José Ilharco (Director), 

João Soares Louro (Editor), Augusto Nunes Poiares (Administrador), F.A. Oliveira Martins, 

Fernando Pequito, Amadeu Falcão, César Augusto Dias, Clemente da Silva, Flávio Duarte, 

Cruz Filipe, Ricardo Ornelas, Amílcar de Mascarenhas, Saraiva Mendes, Mário de Oliveira, A. 

Ribeiro dos Reis, J.M. Moreira (Colaboradores). 

         O Casapiano, Revista Ilustrada, n.º 2 (número único) de 1960. José Ilharco (Director), 

Flávio Duarte (Editor), Augusto Nuno Poiares (Administrador), Fernando Vaz, M. Sousa 

Vitoriano, Clemente da Silva, F.A Oliveira Martins, César Dias (Colaboradores). 

         Casa Pia, Revista Ilustrada (número único) de 3 de Julho de 1939, Em Comemoração do 

159º Aniversario da Fundação da Casa Pia de Lisboa e do 19º Aniversario do Casa Pia 

Atlético Clube – Ateneu Casapiano. Luíz Costa Santos (Director e Editor). Tip. M. Nunes 

Salvador (Composição e Impressão). 

         Revista da Casa Pia de Lisboa, Semestral, com Concepção e Redacção do Centro de 

Recursos Educativos da Provedoria da Casa Pia de Lisboa desde Junho de 1988. Na Direcção, 
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Carlos Pinto Ascensão, e no Conselho Consultivo os Directores dos Colégios da Casa Pia de 

Lisboa. Pertenceram ainda ao Conselho de Redacção Lucília Pinto, Elvira Alvarez, Ana Luísa 

Pinto, Graça Gonçalves, Isabel Costa, Sílvia Henriques, Florbela Pereira Costa. 

         O Ganso – Actualidades Casapianas (número único), publicado a três de Julho de 1972 

em Luanda (Angola), Em Comemoração do 192º Aniversario da Casa Pia de Lisboa, Editado 

pela Comissão de Ressurgimento do Ateneu Casapiano (filial de Angola). Foram seus 

Colaboradores António J. Falcão, António F. Serra, Artur P. Graça, Carlos A. Ferreira, José 

Nunes da Fonseca, Luís Basto, Manuel Figueiredo. 

         A Casa Pia – órgão dos alunos da instituição, Semanal/Mensal, foram publicados cento e 

vinte e cinco números entre Novembro de 1942 e Maio de 1965. Teve como Fundador e 

primeiro Director, Rogério César dos Reis, ao qual se seguiram outros Directores: Mário Matos 

Neves, Nuno José Alves, Isidoro Campos Martins, Ricardo F. Alves Vieira, Alberico B. da 

Cunha, M. A. Sequeira e Silva, Luís Ribeiro Nunes, Armindo Oliveira das Neves, Jorge Ribeiro 

Lorga, António de Almeida Milhano, Manuel Estrela S. Fonseca, José Manuel Pressler, César 

Augusto Dias, José Cruz, António Augusto Brás Pinto, Carlos Casaux Nunes e Armando 

Bernardo. Editores: J.O.S Fontinha, A. Sebastião, Camilo Negrão de Figueiredo. Na Redacção, 

César Dias, José M. Pressler, Santos Pinto, Carlos Casaux Nunes e Vítor Silva.  

 

Nota: Depois da direcção do aluno Armando Bernardo, última que figura no 

respectivo cabeçalho, abusivamente, o Jornal deixou, na prática, de ser um órgão 

dos alunos, para se tornar, segundo orientações da Provedoria, mais um veiculo de 

exaltação e defesa do «Ultramar Português», sendo então a sua concepção e 

montagem praticamente marginal aos alunos. E assim terminou, desta forma 

lamentável e denunciadora de pouco respeito pedagógico pelas actividades circum-

escolares dos alunos, toda uma tradição de jornalismo interno e autónomo de que 

eles muito se orgulhavam. Adivinha-se a razão (servil ao regime) desta atitude: 

Estava-se no auge da guerra colonial e havia que mentalizar previamente os alunos 

para a defesa de tal guerra e nunca para a sua contestação, pois que as suas saídas 

da instituição correspondiam a um ou dois anos de diferença às suas entradas no 

serviço militar (Bernardo e Pinto, 1982: 53). 

 

          O Casapiano, Mensal, (em publicação), Propriedade do Casa Pia Atlético Clube – Ateneu 

Casapiano desde três de Julho de 1955: 

- Fundador: Augusto Nunes Poiares;  

- Directores: José Ilharco (1955-60), José da Cruz Filipe (1961-66), Flávio Duarte (1966-67 e 

1973-74), João Soares Louro (1968-73), Eduardo dos Santos (1975-78), Augusto Nunes Poiares 

(1978-91); José dos Santos Pinto (1992-04 e 2006); João Louro (2004-06);  

- Directores adjuntos: Francisco Mota (1978-81), Delfim Paulo (1987-91),  

- Directores interinos: João Soares Louro (1967), Eduardo dos Santos (1974-75), Augusto Nuno 

Poiares (1978-78); Administradores: Augusto Poiares (1955-72), Agostinho Ribeiro (1972-06), 

Virgínio Mendes (2001-06);  
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- Administrador adjunto: Amadeu Pereira Vizela (1974-75); 

- Serviços Administrativos: Agostinho Ribeiro (1955-72), Fernando Cunha (1955-71), Amadeu 

Vizela (1966-67 e 1969-81), Artur Baptista (1967-69), José Luís da Conceição (1969-70), Abel 

Gomes (1972), Álvaro Proença (1973-74), Luís Basto (1975-85), Delfim Paulo (1983-87), 

Alfredo Pardal (1984-93), Alberto Poiares (1986-95), Fernando Mendonça (1988 e 2006), 

Edmundo Vaz (1996 e 2004-06), Virgínio Mendes (1998-01), Bruno Abreu (1998 e 2004); 

- Editores: Albano Vieira (1955-57), João Soares Louro (1957-60), Flávio Duarte (1960-64 e 

1973-74), Álvaro Proença (1964-73 e 1974-76), Eduardo dos Santos (1973), Flávio Duarte 

(1973-74) Álvaro Proença (1974-75), José dos Santos Pinto (1975-81), Álvaro Proença (1975-

76), Victor Soares (1976-81); Joaquim Grenho (2004-06, gráfica), Hélder Tavares (2006, 

cultura e desporto); 

- Editores Adjuntos: Victor Soares (1966-71), Nuno Noronha (1975);  

- Redactores: Nuno Noronha (1967), José Luís da Conceição (1967-68), Eduardo dos Santos 

(1967-74, vários cargos da redacção), José Manuel Franco Dias (1973-75), João Soares Louro 

(1973-79), José dos Santos Pinto (1975), Luís Basto (1975, secretário), Tomás Gomes Júnior 

(1975), Fernando Vaz (1975), Armando de Almeida (1975-76), António Alves (1975-79), 

Flávio Duarte (1975-79), José Reis (1975 e 1989), Josefa das Dores (1987-88), Hélder Tavares 

(1989), Fernando da Fonseca (1989-91), Francisco Mota (1989-92), António Pedro Costa 

(1989-93), Ferreira da Costa (1991), Jacinto da Conceição (1993-98), Henrique Guedes (2000), 

Miguel Madeira (2000-01), Sérgio Ribeiro (2000 e 2004), António Milhano (2001-03), Áurea 

Maia (2004), Santos Pinto (2004), João Meira (2004), Augusto Quirino (2006), Carlos Alberto 

Correia (2006); 

- Correspondência (internacional): Abel de Sousa (1967-68, Guiné), António Lopes (1967-69, 

Angola), Carlos Cazaux (1967-70, Porto), Fernando Henrique da Silva (1967-73, Moçambique), 

António Cardoso Afonso (1968-70, Guiné), Luís Basto (1969, Angola), Odorico do Nascimento 

Nunes (1969-75, Macau), Domingos Pinto (1970-73, Angola), Ateneu Casapiano de Angola 

(1973-75), Ateneu Casapiano de Moçambique (1973-75); 

- Colaboração permanente (redacção): José dos Santos Pinto (1989), Adérito Tavares (1992), 

César Coito (1992-97), Ernani Barbosa (1992-98), Nuno Noronha (1992-95 e 1998), Raul Valle 

(1992-04), Duarte Ferreira (1993), Maria José Pinto (1993), Viriato Camilo (1993-97), Nuno 

Carrilho (1994), Luís Araújo (1994-95), Francisco Mota (1994-98), António Alves (1994-98), 

Cardoso Ribeiro (1995), Ângelo Teixeira (1997-00), Bruno Abreu (1998-00), Isalino André 

(1998-00), Miguel Madeira (1998-00), Adelino Granja (1999), José Marques Mendes (1999), 

João Teixeira (2000), Rafael Pereira (2000), Feliciano Teixeira (2000-03), Júlio Correia (2001), 

Quirino de Sousa (2003); 

- Outros colaboradores: Ana Coutinho (2004), Cerqueira Gonçalves (2004), João Goulão 

(2004), Paula Monteiro (2004), Pedro Lucas (2004), Pedro Cabral (2004 e 2006), João Meira 
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(2004), Augusto Quirino (2004 e 2006), José Reis (2004), Adérito Tavares (2004), Cerqueira 

Gonçalves (2004), Luís Araújo (2004), Santos Pinto (2006), António Milhano (2006), Alberto 

Correia (2006), Aniceto Carmona (2006), Carlos Assunção (2006, póstumo), Luís Vaz (2006), 

Hélder Tavares (2006); 

- Serviços no exterior: Augusto Nunes Poiares (1955, diversos e publicidade), António do Bom 

Jesus (1970-72, cobrador), José Vilhena Carapinha (1972-73, cobrador), Aires António de 

Campos (1976-84, diversos e cobrador), Alfredo da Fonseca (1979-89, diversos); 

- Coordenação da secção de “Artes & Letras”: Augusto Rodrigues (1989-97); 

- Maquetismo e/ou Paginação: Ferreira da Costa (1988-95), Artur Dias (1995); 

- Colaboração Fotográfica: Fernando da Fonseca (1975-79), Ferreira da Costa (1988-93 e 2000), 

Jaime Ferreira (1994-95), João Teixeira (2000), José Borrego (1994-98), Manuel Mendes (1994 

e 1996-00), Manuel Guerreiro (2001); 

- Montagem: Fernando Mendonça (1988), Virgínio Mendes (1998). 

 

        Não cabe aqui, no entanto, efectuar uma História exaustiva da imprensa casapiana 

ou um levantamento completo de todas as publicações em que se conhece a participação 

constante ou esporádica, de carácter profissional ou amadora, por parte de centenas de 

alunos que organizaram os jornais manuscritos no tempo em que ainda frequentavam a 

Instituição Escolar. O espaço de tempo circunscrito, neste estudo, abrange cinquenta 

anos, privilegiando os exemplares não impressos, inéditos e de circulação limitada ao 

interior da Casa Pia de Lisboa, numa época em que os alunos se encontravam em 

regime de internato.  

         Interessa, antes de mais, apontar as linhas definidoras dos percursos mais 

significativos que, a título individual e colectivo, representam a relação directa entre 

determinadas modalidades de ensino que eram professadas na Casa Pia de Lisboa, 

(desde o final do século XX até ao final das duas primeiras décadas do século XX), e os 

modos de vida que lhe foram consequentes. O fio condutor através do qual se tornam 

nítidas as articulações entre o domínio da técnica num ofício e o conhecimento 

ampliado até aos limites da acção individualizada, (a sua arte), pode, afinal, ser 

encontrado na constância visual que vincula o historial da formação de cada aluno aos 

objectos que, por eles, foram produzidos: 

 

Isto prova exuberantemente que naquela educação forte que nos era facultada na 

Casa Pia, pelo ambiente vivido na atmosfera saudável da luta pela vida, isto é, no 

emprego exclusivo das nossas faculdades de inteligência, de trabalho e de boa 

vontade, com acção pessoal e sem mais amparos do que os que advinham duma 
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colaboração de estudo em grupo […]. Cedo nos habituávamos todos à 

responsabilidade pessoal. Cedo procurávamos individualizar a nossa acção […]. 

De-certo que as qualidades inatas de cada um muito deveriam concorrer para uma 

formação mais ou menos rápida do carácter, mas do que não se pode duvidar é da 

forte influência que sobre nós exercia aquele meio ambiente cheio de exemplos de 

vida […] onde nunca faltavam os do respeito e os da responsabilidade dentro da 

liberdade permitida.  

Os jornais eram a viva demonstração deste ambiente. Colaborados e dirigidos por 

alunos […] Desenhos à pena, que muito serviram para uma selecção e artistas, que 

ainda hoje honram com o seu grande talento as artes e o bom nome da Casa Pia 

[…], pois se os que desenhavam conseguiam uma auréola justíssima de simpatia e 

de apreço, o curso a que o jornal pertencia ufanava-se do alto valor dos seus 

ilustradores […] e lucrava o desenhador, que assim procurava fortalecer, cada vez 

mais, a sua vontade em aperfeiçoar a produção (Filipe, 1939: 12). 

 

 

         Nos próximos capítulos encetarei a tarefa de trilhar uma espécie de mapa dos 

caminhos cruzados da formação literária e artística, das actividades circum-escolares 

como o associativismo e os jornais escolares, ao longo de três décadas, durante as quais, 

se verificaram algumas mudanças significativas em termos da organização 

administrativa e curricular da Casa Pia de Lisboa e do modo como se processou a 

evolução dos conteúdos escritos e desenhados nos jornais manuscritos.  

         Em seguida, será traçado o panorama geral da organização do ensino das artes e 

ofícios na Casa Pia de Lisboa, desde 1860, na sequência das Reformas implementadas 

pelo Provedor José Maria Eugénio de Almeida, e das inovações educativas propostas 

pelo Provedor que, mais directamente, esteve ligado ao aparecimento dos jornais 

manuscritos, Francisco Simões Margiochi, durante a década de 1890. 

 



 

CAPITULO II 

__________________________________________________________ 

A CASA PIA DE LISBOA NO FINAL DO SÉCULO XIX, (1860-1900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necessidade de expressão do apurado ensino do 

desenho, aliado à boa formação literária dos alunos, não estarão 

longe, por certo, da origem dos «Jornais de Turma» ou de 

simples grupo que criaram frutuosa tradição nas actividades 

circum-escolares dos «Gansos». 

Por outro lado, não se pode desprezar a influencia da imprensa 

da época em que a ilustração a desenho ocupava o lugar 

proeminente que hoje ocupa a fotografia […]. Também a 

necessidade do registo e divulgação dos primeiros êxitos 

desportivos, especialmente do futebol da célebre equipa escolar 

da Casa Pia, é factor importante a ter em conta, até pelas suas 

consequências positivas, pois é sabido que três dos patriarcas do 

jornalismo desportivo português – Candido de Oliveira, Ricardo 

Ornelas e Ribeiro dos Reis – foram casapianos e que as suas 

primeiras motivações para estas actividades se filiaram, muito 

provavelmente, nos referidos «Jornais de Turma». […] Os mais 

antigos são, para nós casapianos, pequenas preciosidades onde 

se revelam uma forte tradição caligráfica que vem já do tempo 

do aluno caligrafo Manuel Nunes Godinho e os finíssimos 

desenhos a cores ou a tinta da china de artistas em embrião 

como Pedro Guedes. Eduardo Romero, Ezequiel Bandeira, Raul 

Carapinha, Martins Correia e o malogrado José Dias Serras 

(Bernardo e Pinto, 1982: 46-47). 
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         1.Uma Casa de Instrução Para a Infância 

 

         A Casa Pia da segunda metade do século XIX é uma instituição em clara mudança, 

preocupada em antecipar-se ao ritmo dos tempos, de modo a poder responder 

prontamente à chamada da nova sociedade industrial e culta, e de acompanhar o passo 

de outras nações da Europa em direcção ao ambicionado Progresso, que fazia anunciar a 

sua entrada em Portugal, desde a época da Revolução Francesa e, com especial 

acentuação desde a Revolução Liberal de 1820. Do seu interior, as políticas 

administrativas e educativas centravam todos os seus esforços no delicado ofício de 

calibrar a engrenagem económica, de modo a garantir a sustentabilidade e a 

sobrevivência de toda uma máquina que devia ter como fundamento e obrigação moral 

não apenas o dar resposta a uma urgência social, mas, injectar a Nação com o 

regenerado combustível do seu sangue humano, científico e profissional. Esta máquina, 

munida das mais inovadoras virtudes tecnológicas da Ciência e das Artes, assumia 

agora a sua missão de principal geradora do substrato físico e mental para o exercício 

das artes e dos ofícios, conformes às novas indústrias e ao mercado de trabalho liberal 

que se queria ampliado, ao mesmo tempo que se propunha a recompensar essa mesma 

sociedade que, ao longo de décadas, e apesar da sua própria condição de sobrevivência 

não ser a mais favorável, não havia fechado as mãos, nem os olhos, às grandes causas 

da utilidade e da beneficência públicas. 

          Paralelamente às Reformas que iam sendo introduzidas pelos sucessivos 

Governos Liberais e Absolutistas no seu exterior, a Casa Pia de Lisboa de 1860, sob a 

Provedoria daquele que foi considerado o grande reformador da Época Moderna, José 

Maria Eugénio de Almeida, era já uma instituição ciente das transformações a operar ao 

nível das prioridades básicas da sua organização interna, com vista a viabilizar a 

implementação de projectos mais ambiciosos e a marcar uma posição de diferença na 

condução dos destinos da Pátria. Deveria, portanto, canalizar todos os seus esforços no 

sentido de começar tal empreendimento pela instrução mais elementar da grande massa 

das camadas operárias, a mesma que, por via do trabalho braçal e luta do seu próprio 

punho, chegariam a desempenhar o papel mais importante na construção do elevado 

edifício social e moral. Eugénio de Almeida, desde logo, definiu os novos objectivos 

nestes termos: 
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O decreto de 9 de Maio de 1835 estabeleceu na Casa Pia diversas aulas: de latim, 

de inglez, de francez, de grego, de philosophia, de rhetorica, de pintura, de musica, 

e de declamação. Teve-se em mira fundar aqui uma espécie de academia de estudos 

litterarios, com um plano copiado, segundo parece, do plano dos estudos do 

Collegio dos Nobres, como ele foi nos tempos da sua antiga grandeza. Esta 

concepção pertence a esse periodo de esperanças chimericas e de projectos de vã 

ostentação […] periodo que ordinariamente apparece depois de grandes revoluções 

politicas, emquanto a imaginação excitada exerce nos actos de governação publica 

uma influencia, que só deve pertencer à razão analytica, e experimentada. […] A 

immensa maioria dos orphãos que entram na Casa Pia pertence ás classes operarias 

das que têem os habitos do trabalho manual, e que preparam os seus filhos para que 

de futuro possam tirar d’esse mesmo trabalho os meios da sua subsistência. Na 

idade em que elles entram aqui, e ainda alguns annos depois, não pode medir-se 

com certo grau de certeza a esphera da sua capacidade intellectual, nem ella poderá 

nunca ser devidamente apreciada emquanto não estiver organizado um ensino 

primário mais elevado, pelo qual se possam tentear melhor as diversas aptidões 

intellectuaes. A direcção dos espíritos para as humanidades, ou estudos de 

instrucção secundaria, pode ser inútil aos filhos das famílias abastadas, quando não 

tenham as qualidades necessárias para poder segui-los com proveito; mas para os 

das classes pobres não é inútil, é facilmente nocivo quando a capacidade lhes falta, 

porque, dando-lhes vocações falsas, não os deixa adquirir as habilitações mais 

modestas de que devem tirar a sua subsistência, e faz que entrem em uma carreira 

que têem de abandonar depois com tristeza e quando já é tarde. […] E, se podem 

acabar este longo periodo de estudos, ainda às vezes têem de esperar annos para 

obter na sociedade uma collocação em harmonia com elles. Citam-se exemplos de 

um ou de outro, aos quaes o génio ou a fortuna tem feito vencer estes obstáculos 

todos; mas não se contam os milhares de casos, em que essa direcção errada tem 

feito homens infelizes para toda a vida (Almeida.J., 1861: 72-73). 

 

 

         O pragmático reformador entendia que, a par de uma rigorosa e “tão extensa e 

perfeita quanto possível” instrução primária, fosse o aluno devidamente encaminhado 

através da educação técnica e fabril para o ofício que melhor lhe aprouvesse a 

rentabilidade das aptidões intelectuais e morais, uma vez postas ao serviço de “todas as 

carreiras laboriosas e modestas, que possam aceitar sem desdém, logo que d’aqui 

saírem, desde a do operário até a do caixeiro e escrevente” (Almeida. J., 1861: 75). O 

indispensável era ministrar uma instrução primária com “muita prática das coisas úteis 

para a vida e poucas ou nenhumas teorias abstractas” (Silva, 1896: 151). Isto implicava 

que o trabalho manual fosse o fundamento e a razão para o trabalho intelectual e que, 

dado ser a educação intelectual, a parte nobre e elevada da educação pública, só os 

alunos mais aptos poderiam progredir para a instrução superior ou para os estudos 

literários elevados. Admitindo as artes maiores ou liberaes, “que se dirigem 

especificamente ao intelecto” (Morris, 2003: 24), como um luxo apenas acessível aos 

ociosos abastados ou aos espíritos de aptidão especial, (o vulgo génio), às artes menores 

ou mecânicas competiria solucionar o problema das primárias necessidades de auto-
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sustento e empregabilidade, segundo critérios de selecção que permitissem não só 

apurar a vocação de cada aluno, mas, sobretudo, atender à sistematização racional do 

trabalho dos mestres e das oficinas.  

         Referindo-se ao lamentável estado de abandono e estagnação em que se 

encontravam a instrução primária e os ofícios na Instituição, Eugénio de Almeida 

observava: “Como pode formar-se um carpinteiro de casas com um mestre que não faz 

casas?” (Almeida. J., 1861: 77). Para a resolução deste problema, que tantos outros 

problemas morais e sociais haveria de resolver, Eugénio de Almeida propunha para a 

Casa Pia, e à semelhança daquilo que Feliciano Castilho propunha para a Instrução 

Publica Nacional, uma “acção forte, directa e rápida” que assentava em três pontos 

fundamentais: 

 

Primeiro ponto – Mestres e escolas, – Segundo ponto – Methodos e modos de 

ensino, – Terceiro ponto – Discipulos. A ausencia, o incompleto, ou o imperfeito, 

de qualquer destas tres cousas, basta para tornar impossivel a reforma, que se 

deseja: não se atendendo às três harmonicamente, continuar-se-ha como até hoje a 

despender muito para colher pouco e pêco. […] Parece-me portanto que tres cousas 

haveria aqui a fazer: simplificar racionalmente o programa; activar severidade nos 

exames; ampliar, e muito, os ordenados, e mais vantagens aos professores. Não se 

exija dos candidatos senão o que é essencial que elles saibam ensinar; não se 

approvem os que não mostrarem possuil-o plenamente; approvados, não venham 

outras occupações, ou fome, cuidados, e desgostos, desvial-os do cumprimento 

exacto de seus deveres. Para aqui não se argumente com a pobresa do thesouro; 

gastar muito para a sementeira de campo fertil é abençoada economia; o 

desperdicio é continuar ao longo dos annos, e dos seculos, a semear em areal que 

nada sabe produzir (Castilho, 1854: 2-4). 

 

         Movido por estas constatações, deveria o plano de estudos, da então Real Casa 

Pia, sofrer uma Reforma de tal ordem que permitisse suprimir as cadeiras de instrução e 

os ofícios que menos garantias de integração social proporcionassem ao aluno, 

acrescentando outras matérias ao currículo e novas oficinas que se adequassem ao perfil 

da realidade laboral do mundo exterior. Do conjunto das medidas imediatas a serem 

tomadas com vista a esse fim, destaca o Provedor a necessidade de conservar a Aula de 

Desenho “reformando-a, para lhe dar uma feição mais congruente com as aplicações 

que deve ter nas futuras ocupações dos alunos”, e proceder à adopção de um sistema de 

alternância entre os ofícios ministrados com base nas probabilidades de 

empregabilidade e “segundo se encontram ou não mestres com a arte especial de dirigir 

officinas d’estas, cousa mais difficil do que parece, segundo há mais ou menos causas 

de emprego na vida industrial para as diversas classes de artífices, segundo há mais ou 
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menos facilidade de achar para os alumnos quem os tome para as suas officinas 

particulares, assim também deve haver mais ou menos officinas na Casa Pia, e serem as 

que houver ou de uns ou de outros officios” (Almeida.J., 1861:72; 80). 

         Uma vez verificado que o ensino dos ofícios, tal como instituído nos primórdios 

da instituição, apresentava à data “vícios orgânicos” motivados pela desordem, pela 

indisciplina, e já sem qualquer vantagem na formação profissional do aluno nem no 

retorno de lucros para a instituição, decidiu o provedor extinguir as oficinas de tecelão, 

ensamblador, sapateiro, carpinteiro e ferreiro, mantendo apenas a oficina de canteiro, 

alfaiate e funileiro por serem ainda de algum préstimo. Para justificar essa medida 

abrupta, argumentada no facto de que o ensino oficinal não devia ser o único 

instrumento de ensino fabril dos alunos, Eugénio de Almeida confirma a urgência em 

tornar o estabelecimento uma “casa de educação para a infância” (Silva, 1896: 144), 

fundada nas sólidas bases da educação física, moral e intelectual, a par de rigorosas 

prescrições higiénicas e disciplinares.  

         Aquilo que estava em causa não era tanto a formação dos alunos normais para o 

exercício das artes menores nem a preparação dos alunos excepcionais para a admissão 

em estabelecimentos de instrução superior ou em cursos técnicos, mas, sobretudo, a 

criação de condições favoráveis à difusão dos conhecimentos gerais indispensáveis a 

todas as carreiras e situações sociais. Contudo, essas condições teriam de ser satisfeitas 

com base na resolução imediata de problemas e carências mais prementes como a 

garantia de asseio e saúde das crianças, a plena satisfação das necessidades básicas da 

alimentação e do vestuário, a melhoria de instalações e das condições de alojamento, a 

regularização dos serviços médicos, a adopção de um sistema de fiscalização e 

vigilância mais eficaz, a criação de regulamentos para as várias dependências da 

Instituição e a completa renovação dos instrumentos e ofícios obsoletos.  

         Antes de querer dar ao ensino um carácter de obra perfeita na qual as artes 

constituíssem “ornato e gentil aperfeiçoamento de educação” (Garrett, 1829: 41), devia 

começar-se pela execução real e verdadeiramente útil das fundações da Instrução 

Publica, ou seja, “o ler e escrever e contar devem ser populares e plebeus: património 

geral, e não privilégio: regra e não excepção, e tão rara excepção como até hoje” 

(Castilho, 1854: 3), transformando ao mesmo tempo o espaço escolar numa máquina de 

ensinar, vigiar, hierarquizar e recompensar, mais regular, eficiente, constante e 

detalhada nos seus efeitos. 
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         A par da sanidade do corpo e da instrução do intelecto, teria de dar-se inicio a um 

autêntico programa de morigeração física e espiritual com base em estratégias de 

“redução” (castigo) ou “extensão” (prémio) do “eu”, que consistiam na a reposição e 

regulamentação do “sistema de privilégios” (Goffman, 2003: 48-49, 204), ou seja, 

subsídios para atribuir aos alunos dos diversos ofícios e prémios para aqueles que neles 

se distinguissem, como formas de prevenir o ócio e incentivar o trabalho e a disciplina, 

uma vez que “o estimulo do interesse é considerado em quase todos os trabalhos 

humanos como um dos principais motores do homem” (Almeida.J., 1861: 77) – numa 

visão claramente pedagógica e psicológica sobre a moderna gestão dos recursos 

humanos e materiais. Por isso, e ainda que o essencial do programa se concentrasse na 

Regra Geral da instrução literária elementar, em regime de internato, até à máxima 

idade de catorze anos, no caso de existirem alunos que demonstrassem ser dotados de 

algum “talento não vulgar”, abria o Provedor a excepção ao re-implementar o princípio 

de lhes subsidiar a instrução complementar e os altos estudos (secundários e superiores) 

fora da instituição, à semelhança daquilo que se havia feito nos primeiros tempos áureos 

da fundação e noutras fases, embora escassas, de maior desafogo económico em que a 

instrução literária e intelectual era tida com prioridade.  

         De facto, se recuarmos um pouco até aos momentos que precederam a 

administração de José Maria Eugénio de Almeida, constataremos que nem sempre foi 

possível, ao longo da história da Casa Pia, a manutenção deste princípio de subsidiar a 

educação intelectual e artística dos alunos que mais se distinguissem pela sua 

habilidade, em estabelecimentos nacionais ou estrangeiros. Na Breve História da Real 

Casa Pia de Lisboa – da sua fundação, grandeza e desenvolvimento de 1780 até ao 

presente (1896), Augusto César da Silva refere, a propósito da fundação do 

estabelecimento pelo intendente Pina Manique a três de Julho de 1780 no Castelo de 

São Jorge, que no primeiro plano de estudos organizado por José Anastácio da Cunha 

para a Casa, se professavam, para além da “aula das primeiras letras”, as cadeiras de 

“sciencias e línguas estrangeiras” incluindo as aulas de Matemática, Química, Artilharia 

e Fortificações, Astronomia, Óptica, ensino de Alemão, Latim, Francês e Inglês e ainda 

uma Aula de Comércio, Anatomia, princípios Cirúrgicos e Obstetrícia. De acordo com o 

sucesso demonstrado pelos alunos, mandava o intendente que estes frequentassem 

estabelecimentos de ensino superior fora da Casa Pia, sobretudo em Lisboa, Coimbra, 

Londres, Edimburgo e Copenhaga. Para complemento da educação artística dos alunos 
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que se destacavam pelo seu desempenho na Aula do Nu
18

 e que ambicionavam 

prosseguir o estudo superior das Belas Artes, Pina Manique “estabeleceu em Roma uma 

escola chamada Collegio de bellas-artes, onde se formaram os mais hábeis artistas 

pintores, gravadores e esculptores que tivemos n’essa época” (Silva, 1896: 20). Os 

primeiros alunos a partirem para esse Colégio, em 1785, foram João José de Aguiar, 

José Alves de Oliveira e Joaquim Fortunato de Novais aos quais se seguiram, em 1788, 

Domingos António de Sequeira, João Caetano Riara e António Sezinando Pinto. No 

entanto, a actividade desta escola foi breve. Em 1791, foi nomeado director e professor 

desta Dependência o afamado artista João Gerardo Rossi (Silva, 1980: 12) e a extinção 

ocorreu em 1797 quando Roma foi tomada pelas invasões Napoleónicas: 

 

D. João V, depois da Paz de Utrecht, na sua protecção das artes creou a Academia 

Portuguesa de Roma, para os artistas portugueses se aperfeiçoarem na 

especialidade cursada em Portugal. […] Quando foi o conflito com a Santa Fé no 

                                                 
18

 O ano de 1779 é apontado por Ernesto Soares, na introdução do Livro da Matricula dos Discípulos 

ordinários da Aula Publica de Desenho a qual principiou a ter exercício no 1º de Dezembro do ano de 

1781, como o ano em que se pôs em prática o plano da fundação de uma Academia de Nu, por parte de 

Vieira Lusitano e André Gonçalves, mas que acabou por ter uma “efémera vida pela oposição violenta do 

povo” (Soares, 1935: 9). É nestas condições que, em 1780, Cirilo Volkmar Machado funda a célebre 

Academia do Nu, com o patrocínio do Duque de Lafões, do Marquês de Alorna e outros membros cultos 

da corte, passando então a funcionar em quatro salas do Palácio de Gregório de Barros e Vasconcelos mas 

que, por via da sua morte, foi mais tarde, em 1785, transferida para as salas do Palácio de Pina Manique 

com a designação de “Regia Academia Olissiponense de Pintura, Escultura e Arquitectura” e ao encargo 

de Machado de Castro, ficando, imediatamente adstrita, à Casa Pia de Lisboa e em substituição da 

existente Aula de Nu. Seria com efeito, na Casa Pia do Castelo que Joaquim Machado de Castro, a vinte e 

quatro de Dezembro de 1787, viria a proferir o célebre discurso sobre “As utilidades do desenho”, numa 

sessão académica comemorativa do oitavo aniversário da Rainha D. Maria I. A criação oficial da primeira 

Aula de Nu na Casa Pia do Castelo data de vinte e três de Abril de 1781 e teve como primeiro professor 

António Fernandes Rodrigues, um ex-bolseiro de D. João V em Roma (Silva, 1980: 11). Esta aula, 

inovadora em Portugal, destinava-se à copia de modelos vivos, marcando “o inicio do estudo racional do 

desenho e da pintura” que, embora tenha sido, primeiramente, estabelecido no Castelo, “passou pouco 

tempo depois para as proximidades de S. Camillo de Lellis, em Lisboa, a fim de se tornar mais accessivel 

aos muitos estudantes, estranhos à Casa Pia, que accoriam a ella” (Silva, 1896: 20).  

         Ainda sobre as Escolas de Desenho e Gravura, Luís Chaves em Subsídios para a História da 

Gravura em Portugal (1927), apresenta o sumário da criação das primeiras Aulas de Desenho em Lisboa 

e no Porto, desde a “Escola de Desenho e de Gravura” no Arsenal do Exército (em 1749, por João de 

Figueiredo), a “Aula de Desenho de História” nas Aulas Régias (criadas, por decreto de D.Maria I, em 

1781e abertas, em 1782, com estautos de Joaquim Carneiro da Silva ), a “Aula de Desenho da Companhia 

dos Vinhos do Alto Douro” (1779, também no reinado de D.Maria I), a Academia de Nu de S.José 

(dirigida e sustentada pelo Padre João Crisóstomo Policarpo da Silva entre 1780 e 1782). Depois destas, 

em 1781, na fundação da Casa Pia dos Castelo, por Pina Manique, passou a ensinar-se o desenho: “É a 

Escola de Desenho do Castelo ou simplesmente, Escola de Desenho, de que foi professor António 

Fernandes Rodrigues, que tinha estudado escultura, gravura e arquitectura. Esta escola foi extincta em 

1807, como consequência da invasão francesa. A Escola do Intendente foi a quarta e última fase da 

Academia do Nu em 1785. Funcionou as duas primeiras semanas em casa do Intendente Pina Manique, 

aos Anjos, até que terminaram os preparativos na sala da biblioteca do Convento dos frades Camilos […]. 

No salão da biblioteca do convento, foi instalada pelo Intendente esta Escola. Um dos mestres foi 

Eleutério Manuel de Barros, recém-chegado de Roma. […] Foi neste periodo de 1785 em diante que Pina 

Manique renovou a Academia Portuguesa de Roma, para que da Casa Pia do Castelo pudessem sair não 

só «manufactores», como diz Cyrillo nas Memórias, mas também artistas” (Chaves, 1927: 95-6). 
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reinado de D.José, os artistas retiraram de Roma, e alguns voltaram depois. O 

Intendente Pina Manique, figura muito interessante no seu tempo, e ainda não 

estudada na sua acção complexa, especialmente no auxílio e estímulo que prestou à 

arte e aos artistas, restaurou o pensionato em Roma. Em 1785 lá esteve o escultor 

João José Aguiar, o autor das esculturas do monumento de D.Maria I. Domingos de 

Sequeira, pensionado pelo Regente, Vieira Portuense, pensionado pela Companhia 

do Alto Douro, estudaram lá. Decaiu, e D. Alexandre de Sousa Holstein, 

embaixador de Portugal, tentou ressuscitar pela segunda vez a Academia de D.João 

V; por director tomou ele João Gerardo Derrozi, mas as luctas civis extinguiram-na 

(Chaves, 1927: 92). 

 

         Por esta altura a Casa Pia de Lisboa encontrava-se já em situação precária e sem o 

mínimo de condições para subsidiar ou garantir o sustento integral de todos aqueles que 

se encontravam sob a sua tutela. Esta situação seria agravada, em 1807, com a fuga da 

Corte para o Brasil devido à entrada das tropas de Junot, em Lisboa, dando início a uma 

das fases mais sombrias do País e da Instituição que, em 1811, vê obrigada a instalar, 

provisoriamente, a sua vida no Convento dos Frades Bernardes de Nossa Senhora do 

Desterro. Neste período amargo de miséria pública, que durou até 1833 no Desterro, e 

se manteve inconstante até ao início da administração de José Maria Eugénio de 

Almeida, em 1859 (instalada no Convento dos Jerónimos), não há registos significativos 

sobre as condições em que se encontrava o ensino artístico, nem sobre os alunos que 

beneficiaram de subsídios ou outro tipo de apoio para prosseguirem estudos superiores 

nesta área. Sabe-se apenas que, em 1818, é criada uma Aula de Desenho e Arquitectura 

Civil, a cargo do professor, arquitecto e ex-aluno Malaquias Ferreira Leal (Silva, 1980: 

12), e que, após a Revolução Liberal (1820-24), foram enviados alguns alunos para 

frequentarem, fora da Casa Pia, aulas públicas secundárias e superiores de “latim e 

latinidade 13 alumnos, mathematica 1, philosophia 1, cirurgia no hospital de S. José, 2. 

Em 1821, cursavam 3 philosophia, 4 latim, 2 grego e rhetorica, 1 francez, 5 cirurgia, e 

finalmente havia já quatro matriculados no collegio dos nobres” (Silva, 1896: 50). 

         Para os restantes alunos, o ensino resumia-se à instrução primária, pelo sistema 

que foi adoptado pela primeira vez em Portugal na Casa Pia de Lisboa: o Ensino Mútuo 

ou Método Lencastre, em 1824. Até esta data, a maioria das oficinas estava cingida aos 

rudimentos dos ofícios (latoeiro, ferreiro, tecelão, calceteiro, carpinteiro, alfaiate, 

correeiro, ourives, torneiro, esteeiro e silgueiro de agulha), sendo grande parte deles 

extintos depois da introdução do Ensino Mútuo e cessado, igualmente, a frequência de 

alunos a cursos externos. Durante a administração imediatamente anterior à de José 

Almeida, ou seja, a de António Joaquim dos Santos (1833), as mudanças mais 

significativas situaram-se ao nível da criação oficial do ensino da Litografia que seria 
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continuado depois na Casa Pia dos Jerónimos, onde se transformou num dos melhores 

núcleos do ramo em Lisboa (Marvão e Coelho, 2000: 71-75), o estabelecimento das 

Escolas Gerais ou Liceus, criados por decretos em 1835 e 1836 e estabelecidos na Casa 

Pia na provedoria de José Pinto Basto (1836), seguida da fundação da Academia de 

Belas Artes de Lisboa em 1836. Só a partir deste momento é que se retomou, com 

alguma regularidade, o princípio de promover o ensino literário e artístico, mantendo 

alguns alunos em estabelecimentos de ensino superior a expensas da Casa Pia. 

         Por todos estes motivos, a Casa Pia de 1860, em Belém, era uma instituição que 

reflectia o estado geral de indefinição e precariedade em que se encontrava a Instrução 

Pública Nacional e o Ensino Artístico após uma sequência de eventos sociais e políticos 

que haviam abalado, decisivamente, os alicerces da Governação, entre lutas liberais e 

absolutistas, e condenado à extinção, praticamente, o exercício de todas as artes. Em 

parte, a necessidade de manter e reformar a Aula de Desenho enquadra-se no âmbito das 

preocupações do Iluminismo racionalista em reforçar a importância das ciências exactas 

e experimentais e estabelecer, definitivamente, estruturas culturais ao níveis das Belas 

Artes e da promoção social dos ofícios artísticos:  

 

Não se devem limitar os municípios à instrucção propriamente geral; mas cumpre-

lhes promover também todos os meios de cultura para as suas localidades, abrir 

todos os géneros de desenvolvimento às faculdades humanas, elevar quanto 

possível o espírito dos habitantes. Deve a arte merecer entranhado desvelo para a 

educação artística (Costa, 1884: 70).  

 

          Todos estes propósitos teriam de ser operados por via de uma nova consciência 

pedagógica, sem a qual se tornaria impossível a regeneração social pela Escola: “a má 

direcção, a falta de habilitações pedagógicas e de qualidades especiais é que tornam a 

instrucção impossível, a educação precária e o professor incapaz de compreender e 

desempenhar cabalmente a gloriosa missão de Educador” (Raposo, 1874: 21). Nesta 

ordem de ideias, depois de resolvida a constituição material e higiénica da Casa Pia, 

José Eugénio de Almeida “curou com a maior diligencia de organizar os serviços da 

educação e instrucção dos alumnos, e foi procurar os seus agentes [os professores 

primários] entre os alumnos mais distinctos, sahidos da Escola-Normal “ (Leite, 1904: 

9), que havia sido criada, por decreto de vinte de Setembro de 1844, e aberta, a onze de 

Abril de 1862, em Marvila, uma vez que a uma instituição da natureza da Casa Pia 

competia o dever de “inspirar-se de tudo quanto possa concorrer para acertar na escolha 
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do destino que dá aos órfãos, mas que deve ter plena liberdade na sua acção para poder 

ter responsabilidade dela” (Almeida.J., 1861: 27). 

         Ao mesmo tempo que a instituição se encarregava de tomar as diligências 

necessárias ao sustento e educação do órfão, comprometendo-se a zelar pelos seus 

interesses, vocações e sucesso futuro, também tratava de assegurar a obediência às suas 

decisões, determinando que “quando os órfãos se negassem a seguir os destinos que a 

administração lhes escolhesse, fossem expulsos e entregues às suas famílias”, revelando 

assim o duplo alcance da função benemérita na gestão autoritária de todas as vontades, 

pois, ao promover a liberdade das vocações, a instituição usaria da legitimidade do seu 

poder para acentuar o estigma social dos indivíduos através do acto irreversível da 

expulsão e da consequente extinção de benefícios e regalias, como forma de prevenir 

que a Casa Pia se tornasse “um seminário de preguiça e de vicio” (Almeida.J., 1861 

[Port. 28 Nov. 1853]: 26-27).  

         Ao aluno que revelasse carácter trabalhador e disciplinado seria dada a 

recompensa de progredir na carreira académica através do investimento intelectual 

(extensão do eu), ao aluno que não apresentasse uma “inteligência regularmente lúcida” 

ou pior, demonstrasse uma conduta “incorrigível”, restaria a regeneração através do 

encaminhamento para o trabalho nas oficinas e para as profissões das artes mecânicas. 

Nos casos mais extremos de “insubordinação” disciplinar, seria mesmo aplicado ao 

aluno um plano especial de “purificação” e “cura” moral, direccionando o seu futuro 

para instituições especializadas: serviço militar do Exército ou da Armada, hospitais 

médico-psiquiatricos ou casas de correcção. A respeito das situações que, de algum 

modo, oferecessem resistência aos intuitos instrutivos e educativos da instituição 

escolar, José Maria Eugénio de Almeida era, inclusivamente, a favor da criação de 

dependências próprias para o seu tratamento: “colónias penitenciárias” do tipo Mettray 

(em França) e “colégios de inválidos”, onde os alunos incorrigíveis ou doentes 

pudessem ficar “isolados da sociedade, separados por classes, fora de todas as 

distracções, sem contacto uns com os outros, occupados sempre, [e assim] tornam-se 

acessíveis ás boas influencias, e muitos deles voltam à sociedade corrigidos e 

regenerados” (Almeida.J., 1861: 28). A Casa Pia, transformada num “colégio popular 

de instrução” destinar-se-ia, somente, aos alunos que apresentassem condições físicas e 

psicológicas apropriadas, uma vez que, na Escola, apenas se devia tomar o que fosse do 

interesse do ensino: “Quem quer os fins, quer os meios, é adágio trivial. Um dos meios 

indispensáveis para o ensino, é casa apropriada” (Castilho, 1854: 10). 
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         1.1. O Esboçar de uma Educação Moderna 

 

         A José António Simões Raposo, na qualidade de primeiro provisor de estudos 

(nomeado pela Administração em 1866), coube a incumbência de reformular os 

métodos e os modos do plano curricular da Casa Pia de Lisboa, em 1869, com o fim de 

imprimir à instrução popular dos menores em risco uma organização mais adequada aos 

ideais da Pedagogia Moderna encarando, com considerável antecipação a Bernardino 

Machado e Jaime Moniz
19

, a Escola como uma “unidade curricular” em que o Regime 

de Internato fornecesse a “fórmula que permitisse enquadrar e controlar moralmente os 

estudantes [e que] ficaria, para a posteridade, como a modalidade de organização 

escolar que melhor respondia aos desejos das autoridades de promover a educação 

integral do aluno” (Ó, 2003: 166; 172). Desde logo a globalidade dos desempenhos do 

indivíduo se via absorvida num “sistema de escrituração” que regulasse a relação 

didáctica e facilitasse o conhecimento, por parte da administração, em qualquer 

momento, sobre “o estado e adiantamento em que qualquer alumno se achasse; bem 

como o seu procedimento ou esperanças quer litterarias quer especiaes que as suas 

tendências indicassem” (Raposo, 1869: 15), incluindo também o estabelecimento de 

horários, de instrucções que definiam as obrigações do professor no exercício das suas 

funções, da disciplina e da ordem dos exercícios graduais de cada matéria, das 

recompensas e punições a aplicar a cada caso. Tratava-se de estabelecer uma 

“pedagogia universal do trabalho”, pelo controle intenso e contínuo ao longo de todo 

um processo que “não se efectua – ou não só – sobre a produção (natureza, quantidade 

de matérias-primas, tipo de instrumentos utilizados, dimensões e qualidades dos 

produtos), mas leva em conta a actividade dos homens, seu conhecimento técnico, a 

maneira de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, seu comportamento” (Foucault, 1997b: 146). 

                                                 
19

 Bernardino Machado, em finais da década de Oitocentos do século XIX, defendia a construção de um 

modelo alternativo para o ensino liceal com base na “gradação do trabalho”, no “crescimento normal” e 

no “desenvolvimento harmónico do aluno”, o que o levaria à conclusão de que nenhuma disciplina podia 

ser adquirida independentemente das outras e que a progressão do aluno tinha de ser feita segundo níveis 

de complexidade crescente e de acordo com uma gestão eficaz do colectivo: “Mais do que um descritor 

da realidade, o conceito de classe era já portanto percebido como um construtor dela, operando a 

montante através do a priori do padrão médio – a idade, a aptidão – e esperando que a jusante, na vida 

activa, se pudessem registar comportamentos senão igualmente padronizados, pelo menos socialmente 

compatíveis.” (Ó, 2003: 200). De facto, a Reforma de Jaime Moniz (1894-95), virá reforçar a instauração 

oficial de um regime de classes e tudo o que este implicava no tipo de organização escolar: a definição de 

currículos, horários, metodologias e administração de ensino. As inovações propostas foram os exames de 

passagem, a organização curricular de disciplinas que promovessem a cultura geral do indivíduo e a sua 

Educação Integral. 
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         Este sistema de escrituração destinava-se, sobretudo, a organizar racionalmente 

um corpo estável e coeso de conhecimentos gerais e especiais que, sendo dados, de 

antemão ao professor, o deixavam liberto para dedicar-se à Ciência que permite apurar a 

sua transmissão. Para este efeito, criaram-se os “diários de classe”, um sistema de 

registo escrito diário, onde os professores descreviam, na generalidade, “os assumptos 

de que tratam nas suas lições, bem como os methodos e processos que empregaram” 

(Raposo, 1869: 15-16). Estas práticas e procedimentos de anotação diária eram 

essenciais para estabelecer, com precisão, os melhores Métodos e Modos do Ensino: 

 

O methodo é o processo; mas o methodo é processo interior e essencial, e o modo 

processo exterior e accidental; o ensino de qualquer disciplina suppõe por tanto um 

methodo e um modo; pois consta de uma parte intrinseca, e de outra extrinseca. 

[…] O modo de ensino é cousa mui diversa; a sua natureza é menos didactica do 

que regimental, e policial. O methodo é a alma; o modo é o corpo da doutrinação 

(Castilho, 1854: 15-6). 

 

         Métodos e modos seriam burilados, a tal ponto, que o aluno pudesse acertar a sua 

individualidade e o seu conhecimento das matérias ao ritmo de um conjunto uniforme 

de conteúdos e resultados, com vista a manter a delicada simbiose entre as partes e o 

todo, como se de um afinado mecanismo de relojoaria se tratasse. Tal equilíbrio só 

podia ser sustentado com base num eficaz sistema de permanente vigilância e à medida 

que se concentravam as forças de produção, tirando delas o máximo de vantagens, uma 

vez que, “com a falta d’inspecção virá o abuso; com a falta de programmas e bons 

methodos a falta de progresso e unidade; com a alteração de professores, virá 

necessariamente a confusão ao espírito das creanças”. Por este motivo, os fins da 

instituição passavam a estar subordinados aos princípios gerais da economia, 

regularidade e liberdade individual, consagrados num tipo de instrução “real e não 

aparatosa” em que o lema adoptado privilegiava a síntese “mais praticar que definir, 

mais compreender que decorar [devendo, por isso, ser excluído da escola primária] todo 

o ensino que não tiver a magia de attarir e prender a attenção das creanças” (Raposo, 

1869: 21, 29, 126).  

          Temos, portanto, “a Instrucção Primaria organizada, com mestres aptos, com 

escolas convenientes, com bom methodo e modo de ensino [e] temos toda a mocidade 

por um lado attrahida, por outro obrigada a aprender” (Castilho, 1854:70). Pela 

obrigação de aprender, todo o peso da palavra instrução se vê transferido para a palavra 

educação: mais do que o saber, importava o ser. À criança, esse ser “sensível”, 
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“inteligente” e “livre”, seria dada a oportunidade de desenvolver o entendimento e 

discernir a verdade através de uma “série de operações da alma” como a “percepção”, a 

“atenção”, o “juizo”, o “raciocínio”, a “memoria”, e a “imaginação”, tendo sempre 

presente a obrigação de exercitar a Razão, “esse bálsamo consolador que suavisa as 

nossas amarguras” (Raposo, 1869: 12; 123). Pela sujeição do Gosto ao Dever,  a criança 

seria encaminhada a encetar os trilhos que a conduziriam à Felicidade, pois, “no 

cumprimento destes deveres é que tem o seu principio todas as nossas garantias, todos 

os nossos direitos e por conclusão toda a nossa felicidade” (Raposo, 1869: 13). 

         As reformas propostas por Eugénio de Almeida e António Simões Raposo não 

tiveram uma aceitação consensual, encontraram mesmo alguma resistência por parte de 

“doutores de gabinete e pela turba ignorante” (Raposo, 1869: 10), isto porque, as 

preocupações educativas se enquadravam em progressos científicos e medidas 

relativamente vanguardistas para a época, como a formação das diferentes classes a 

partir de uma selecção criteriosa dos alunos, em função da idade, das capacidades 

físicas, intelectuais e mediante avaliações periódicas por exame, que incluíam a 

inovadora disciplina de Educação Física, oficialmente estabelecida no currículo a partir 

de 1860.
20

 Sobre a necessidade de recreio e a utilidade do exercício físico, Eugénio de 

Almeida apresenta a seguinte observação:  

 

Preparou-se um campo para os exercícios e jogos dos órfãos. Ali o professor de 

ginástica poderá dar a esses exercícios uma direcção e fins mais úteis, de modo 

que, ao mesmo tempo que sirvam de recreação, fortifiquem o corpo, e habituem a 

um trabalho ordenado e metódico. Para muitos órfãos esse recreio será também 

uma cura. Os auctores que tratam da educação popular, apontam-nos alguns 

colégios, onde, simplesmente com a bem entendida aplicação dos exercícios 

ginásticos, se corrigiram as compleições escrofulosas, que abundavam neles 

(Almeida.J., 1861: 64).  

 

                                                 
20

 Em 1836 tem lugar uma exibição pública de um pequeno grupo de alunos, orientado pelo mestre 

Darras, perante o ministro do Reino Rodrigo Fonseca Magalhães. Nessa altura, a arte acrobática era o 

suporte da prática da ginástica. No seguimento desta iniciativa, a Comissão Administrativa da Casa Pia de 

Lisboa através de António Maria Couceiro, tenta estabelecer pela primeira vez em 1838 o ensino da 

ginástica nos planos de estudo, contratando oficialmente para o efeito o primeiro professor de ginástica da 

instituição Herman Roeder. Desta data consta também a criação do primeiro ginásio em Portugal, 

construído na cerca dos Jerónimos e equipado com os aparelhos necessários à prática da ginástica 

acrobática. No entanto, por se tratar de uma medida inovadora, não obteve reconhecimento nem aceitação 

imediata (Marvão e Coelho, 2000: 87-89). Só em 1860, com a administração de Eugénio de Almeida é 

que se retoma a prática da educação física, desta feita, cientificamente organizada pelo professor Jean 

Roger, responsável não só pela remodelação do ensino da ginástica na Casa Pia mas também em Portugal.  
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         Procedia-se, assim, à generalização do ensino da ginástica como princípio de 

“regeneração humanitária”, base da educação intelectual e do aproveitamento literário, 

dado que “só um corpo verdadeiramente forte e saudável pode ser instrumento dócil de 

uma alma intelligente e livre” (Raposo, 1874: 36). Ultrapassado o Ensino Mútuo pelo 

Método Lencastre, inaugurava-se na Casa Pia de Lisboa, “o sistema desconhecido ainda 

em Portugal de classes progressivas, tendo cada uma seu professor, horário e sequencia 

segundo um esquema analítico. A primeira organização foi com três aulas, que tiveram 

a denominação que ainda hoje tem, de cadeiras” (Silva, 1896: 149) que, (embora fosse 

baseado em antigos modelos que já haviam sido explorados em alguns colégios 

religiosos, nomeadamente a Companhia de Jesus), apresentava claras vantagens ao 

desenvolvimento do conhecimento científico pela prática da observação empírica, pela 

organização racional dos níveis de ensino segundo uma fusão dos métodos Indutivo e 

Intuitivo, para depois habituar a criança a percorrer a trajectória que vai “do conhecido 

ao desconhecido, do concreto ao abstracto, do fácil ao difícil, do exemplo à regra, [e 

sempre] gradualmente” (Raposo, 1869: 126). Os trabalhos de organização metódica, a 

regulamentação do programa das disciplinas a ensinar, a divisão das aulas e a 

distribuição dos alunos “não pela idade, ou pela altura, mas pelo seu estado de 

adiantamento progressivo”, faziam da Instituição, nesta época, uma “escola-moderna, 

em que a influencia do professor se faz sentir, conjuncta e individualmente, em todos os 

alunos” (Leite, 1904: 10). Além disso o ensino era todo prático e os assuntos escolhidos 

transmitiam-se “intuitiva” e “analogicamente”, uma vez que, a “alta ciência” não devia 

entrar na escola primária. A Casa Pia, “verdadeiro campo de batalha literário”, fundava 

o seu sistema em dois grandes fundamentos: 

 

1º. A disciplina de cada cadeira divide-se gradualmente em tantas partes quantos 

são os annos do curso geral; 2º. Este systema, natural, claro, amorável, realiza-se 

por meio de processos segundo o ensino real, isto é, roubando ao papagueamento 

da memoria tudo que passa para a intelligencia por meio da intuição, das 

explicações accommodadas à percepção infantil, de mappas, do milagroso 

desenho, d’essa maravilha chamada hoje nos paizes civilisados a segunda 

linguagem do género humano (Costa, 1884: 122). 

 

         Outra das prioridades era munir a escola com livros de leitura e utensílios 

escolares, um laboratório de química e de física, instrumentos geométricos e artísticos. 

Dos chamados materiais para as intuições, faziam parte as colecções de paisagens que 

“pudessem entreter o espírito analítico da criança”, com o fim de preparar caminho para 

a criação de uma escola-modelo de “carácter artístico”, onde fosse possível desenvolver 
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os “órgãos dos sentidos” em relação aos “factos psicológicos”. Os sentidos, 

“considerados como principaes instrumentos de todos os nossos conhecimentos”, 

podiam “tornar-se a causa principal dos nossos erros”, daí que “a impressão, a 

percepção, a attenção”, quando mal orientadas, eram a “origem das ideas confusas, 

obscuras e incompletas” quando deviam constituir instrumentos de formação de “ideas 

claras, precisas e completas”, pois, em conjunto, “a observação e a reflexão” eram o 

“único meio de adquirir ideas claras e distinctas” (Raposo, 1869: 26, 121). Ao Desenho, 

a “segunda linguagem do género humano” se reservava um papel indispensável ao nível 

da aprendizagem intuitiva e da formação do conhecimento sobre o mundo objectivo: “os 

compêndios foram substituídos pelo ensino ministrado por méthodos novos, sobre livros 

geraes de leitura, mappas e quadros synopticos; e, sempre que permitte o ensejo, pela 

analyse directa, figurativa ou analógica, mostrando, desenhando, ou descrevendo o 

objecto. […] Esta é a escola do século XIX” (Costa, 1884: 122-3). 

         Estabelecidas as bases disciplinares e higiénicas, remodelado o ensino elementar 

ao nível dos modos e métodos de ensino, preparava-se agora o caminho para a solução 

do problema da medida rigorosa das aptidões especiais dos alunos, das quais dependia o 

seu futuro académico e laboral. Foi assim que se começaram a esboçar as primeiras 

mudanças, no sentido de tornar a Casa Pia numa Escola Moderna, preparada para 

formar operários no desempenho de profissões mecânicas, mas, principalmente, para 

orientar as crianças no sentido do aproveitamento de todas as suas capacidades físicas, 

intelectuais e morais.  

         No Capítulo seguinte, serão tecidas algumas considerações acerca da importância 

do desenho e das disciplinas artísticas no apuramento das vocações profissionais dos 

alunos, bem como das circunstâncias que concorreram para que, Francisco Simões 

Margiochi, tomasse algumas importantes medidas no sentido da democratização do 

ensino das artes e do subsídio dos alunos mais distintos, com o objectivo de promover a 

imagem da Instituição, associada a uma verdadeira Cultura de Mérito. 



 

CAPITULO III 

__________________________________________________________ 

 UM ENSINO PARA TODOS E UMA VOCAÇÃO PARA CADA UM 

 

 

 

 

 

 

 

 

lguns escriptores modernos, especialmente 

inglezes, aconselham que não se façam excepções na educação 

que se dá nos estabelecimentos públicos de creanças pobres, 

nem ainda a favor das que sobresaírem pelo brilho das 

qualidades mais eminentes do espírito.  

Dizem que se entre os filhos das classes pobres apparecerem 

intelligencias superiores, são estas as que, consagrando-se aos 

trabalhos mechanicos, introduzirão n’elles os progressos que os 

desenvolvem e nobilitam, e que n’esses trabalhos poderão achar 

muitas vezes a origem de um nome celebre ou de uma grande 

fortuna. Dizem que é o talento e o génio que faltam ás artes 

mechanicas, e não os doutores e os litteratos que faltam à 

sociedade. Talvez a recordação, que me acompanha sempre, da 

minha origem plebeia e pobre estorva o meu espírito de 

compreender bem a força d’estas razões. E como objecto 

d’estes o sentimento nos domina mais do que o raciocínio, já 

mandei da Casa Pia três alumnos, que me foram inculcados 

como os melhores, para um collegio de letras, onde esta casa os 

sustenta (Almeida. J., 1861:74-75). 
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         1. As Funções do Desenho 

 

 

         Através do ensino físico, literário e artístico de excelência, a Casa Pia de Lisboa 

propunha-se resgatar o brilho, o prestígio e a visibilidade de outras épocas, levando a 

cabo um autêntico programa de limpeza integral, de acordo com os interesses de 

economia e utilidade e como estratégia de prevenção dos vícios morais da preguiça e da 

vadiagem. Neste contexto, o apuramento científico das aptidões e a demonstração de 

talento revelam-se factores determinantes na distribuição de rendimentos e no tipo de 

investimento/ expectativa depositado pela instituição, a todos os níveis, no indivíduo. 

Competia à Instituição “dar princípio à vida de trabalho, onde podesse com probidade e 

honrosa distincção promover o seu bem estar e, talvez ganhar um nome illustre para si e 

para o seu paiz“ (Almeida. C., 1881: 45-47). Daí que todos os esforços da administração 

se concentrassem na resolução do problema maior, que resultava da massificação do 

ensino e da consequente perda de eficiência e eficácia dos conhecimentos ministrados. 

Isto porque, até então, a democratização do ensino tinha consistido apenas na precária 

salvação do máximo possível de almas, (resgatadas por via da beneficência pública às 

garras infames da miséria), ao invés de corresponder ao cumprimento dos mais elevados 

princípios da sociedade moderna, ou seja, “a arte, a ciência, a religião, a liberdade e a 

igualdade perante a lei [para fazer dessas almas] artistas esclarecidos com que a família 

se enriquece, a pátria se honra e a sociedade se ENNOBRECE” (Raposo, 1869: 26). O 

sucesso da instrução popular não devia, pois, ser medido com base na quantidade das 

vidas salvas mas na qualidade dos serviços prestados e dos frutos colhidos, ou, como o 

próprio Castilho teorizava: 

 

Sem uma boa força motriz, não ha machina que produza e aproveite. Qualquer 

industria requer, pois, a sua machina, complexo afinado de bons instrumentos, e 

uma força motriz, que vencendo a resistencia, ponha todas as peças em acção. O 

mais bem combinado ingenho, sem força motriz, é a estátua organizada de barro, 

antes do sopro divino (Castilho,1854:66). 

          

         A escola primária ou elementar, e depois a secundária ou complementar, dariam 

então um sentido à fórmula mágica da instrução para todos, de tal ordem, que a 

educação de todas as faculdades do ser humano passou a consistir numa espécie de 

desígnio alquímico cujo alcance culminaria na elevada missão de transmutar 

“desvalidos” em artistas. Nesta Escola Nova, (a Casa Pia de Lisboa), o ensino não 
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passava apenas pela garantia de sobrevivência, mas, sobretudo, pela qualificação da 

própria vida do ser humano, através do desenvolvimento das suas competências, 

aptidões, vocações e talentos específicos. Note-se, no entanto, que este discurso das 

vocações ou dos dons não apresenta novidade em relação àquilo que, a partir de 1836, 

começou a ser defendido em matérias da educação e da pedagogia pelos pensadores 

liberais portugueses, como Alexandre Herculano, Ramalho Ortigão e Bernardino 

Machado (Ó, 2003: 189).  

         O fantasma geral da “degeneração do ensino” e a urgência em estabelecer um 

“sistema perfeito”, (fundamentado na educação global e na utilidade social), 

acompanhado da cultura de todas as faculdades naturais do homem, (o que lhe permitia 

estar preparado para enfrentar a totalidade das situações da vida pessoal e profissional), 

eram objectivos longamente ambicionados pelas políticas, positivistas do pós–

Revolução Liberal. As instituições escolares deviam apostar, com antecedência, na 

previsão dos resultados para poderem estar à altura de uma nova realidade social e 

cultural em emergência, aptas a competirem e, assim, levarem o país ao Progresso, ou 

seja, o bem-estar material e social de todos e de cada um. O enquadramento moral 

mantinha-se um dos aspectos mais preponderantes: “um elemento indispensável das 

venturas domésticas” (Almeida. C., 1881: 28), destinado a dar forma ao homem e ao 

cidadão, dirigindo-lhe a inteligência, o coração, os apetites, o carácter e as faculdades 

gerais, corrigindo-lhe as “inclinações pervertidas”, moderando-lhe os “ímpetos de 

ambições desmedidas”, em síntese, neutralizava as paixões e constituía a “única 

garantia sólida da virtude, além de ser a mais doce consolação da vida, que lhe faz sentir 

que o homem nasceu para o trabalho” (Almeida.J., 1861: 84). Tal como estabelecido 

desde as reformas de 1860, levadas a cabo por José Maria Eugénio de Almeida, era com 

base na avaliação dos méritos intelectuais e vocacionais, mas também da conduta moral 

do aluno, que a concessão dos subsídios e dos prémios se mantinha. Os objectivos: 

 

1ª, dar aos alumnos distinctos esta recompensa do seu mérito; 2ª, poderem por 

essas especiaes habilitações, aspirar a colocação mais elevada; 3ª, aproveitar 

durante esse tempo, que continuassem a residir na Casa, o seu bom serviço na 

classe de monitores; 4ª, incitar os demais alumnos a um estudo mais reflectido e 

applicado, [acompanhadas de rigorosos critérios de selecção e medida das 

competências daqueles que se destinavam à obtenção do prémio] conforme a 

intelligencia, aptidão, amor ao estudo, e regular aproveitamento, e carácter dos 

alunos (Almeida.C., 1881: 33-34).  
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         Da articulação entre o conjunto de ideias e procedimentos enunciados até aqui, 

resulta uma parte da explicação para que, já durante a administração de Carlos Maria 

Eugénio de Almeida, (sucessor directo de José Eugénio de Almeida desde 1872), 

estivessem criadas as condições estruturais ao aparecimento do fenómeno dos jornais 

escolares na Casa Pia de Lisboa: o discurso apologético da educação do corpo e do 

espírito, a distribuição regular e metódica do serviço escolar, a ordenação racional da 

instrução literária e fabril, o fomento de toda uma cultura onde é “premiado o mérito 

dos que trabalham, reprehendida a incúria dos negligentes”, tendo sempre em atenção a 

importância primordial da formação do operário e do artista: 

 

Uma parte do ensino, que n’esta casa se professa com reconhecida vantagem dos 

alumnos, por isso que os habilita a poderem occupar um logar distincto nas artes, a 

que se destinam. Fallo do desenho elementar communm a todas as classes, e do 

profissional, que só é frequentado pela 5ª e 6ª cadeira. Quando se tratou seriamente 

da reforma do ensino na Casa Pia, um dos pontos, que mais despertou a attenção do 

seu reformador, foi o desenho applicado as artes. Sem elle como crear-se um 

artista, que merecidamente possa alcançar este nome? Sem elle como elevar e 

aperfeiçoar o bom gosto artístico e despertar o sentimento do bello? Sem elle como 

preparar o espírito para produzir obras dignas de serem admiradas? (Almeida.C., 

1881; 37-38).   

 

         Inseridos nesta lógica, o Desenho e as Artes passam a desempenhar uma função 

específica: para além de resolverem a necessidade pragmática da formação profissional, 

constituíam modalidades de expressão e representação capazes de tornar visível a 

vocação de cada um. Da propensão para o desenho e da habilidade artística dependia o 

destino de uns, para as artes mecânicas, e de outros, para as artes do intelecto: 

 

Admittidos pois os orphãos no internato, concluída a sua educação litteraria mais 

ou menos desenvolvida, segundo o grau da sua intelligencia, ou outras 

circumstancias particulares o permittem, procura a administração collocal-os em 

aprendizados, tendo em vista a sua aptidão, as suas condições physicas e 

conhecimentos de cada um. Assim colloca como typographos, os que mais se 

distinguem pela leitura e certeza de bem escrever; como telegraphistas e 

escreventes, os que têem melhor fôrma de letra e facilidade em redigir; como 

caixeiros de commercio, os que mostram mais propensão para a contabilidade; 

como esculptores os mais hábeis no desenho; e nos outros officios, os que pelas 

causas já indicadas não poderam completar a sua educação litteraria (Almeida.C., 

1881: 46-47. itálicos meus) 

 

         O estudo do Desenho dividia-se então em: preparatório, industrial elementar e 

aplicado, não devendo o aluno sair para o aprendizado de algum oficio antes de 

completar a “carreira literária” ou adquirir os princípios básicos desta útil disciplina, 
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que tantas vantagens proporcionava ao nível da “firmeza de vista e de mão” e da prática 

inteligente de qualquer profissão ligada às indústrias. Para o efeito, foi criado um 

programa de desenho linear “maduramente meditado” e entregue à responsabilidade de 

um professor “vindo expressamente de França, Alphonse Justin Picard” (Silva, 1896: 

150-51). Esse programa era acompanhado do Compendio de Desenho linear para uso 

das escholas primarias, de M.Ghyra e T. da Motta (Raposo, 1869: 165), e consistia, 

basicamente, na iniciação ao processo de familiarização do aluno com os elementares 

problemas de desenho linear e de ornamentação, (incluindo a caligrafia artística), as 

técnicas e os instrumentos mais utilizados nas artes e ofícios, como o contorno de 

objectos e o manejo da régua, esquadro, compasso e lápis. No primeiro ano, o aluno era 

encaminhado nos exercícios “à simples vista sem auxílio de instrumentos” e na 

“aplicação pratica na cópia de objectos conhecidos” com o objectivo de “desenvolver 

nas creanças o sentido da vista” e a noção das propriedades mensuráveis dos corpos. Só 

depois, o aluno passava ao desenho rigoroso de “mobília, cadeiras, mesas, bancas” e ao 

desenho de “cartas chorographicas”, “modelos de vulto e em lythographia”, devendo 

“ser interdicto, na eschola primária, o desenho de figura; não tem utilidade proxima, e 

nem remota talvez, e consome um tempo precioso” (Raposo, 1869: 166).  

         Ainda a respeito da importância da disciplina do Desenho, em cada ano escolar 

seriam estabelecidos exames finais com vista a apurar quais os alunos dignos de 

“premio” e “louvor”, atribuídos segundo os critérios de “aplicação”, “aproveitamento” e 

“procedimento” de cada aluno: 

 

Os dez alunos, que, no exame final de desenho apresentarem os desenhos mais 

perfeitos, terão direito a um prémio de Desenho [e] ser-lhes-há acrescentado um 

valor na media geral annual, que servirá para determinar a natureza da medalha de 

mérito (Raposo, 1869: 31-32).  

 

         Para além da utilidade económica, industrial e científica, defendia o Provisor de 

Estudos, (sob influência das perspectivas de Pestalozzi e Froebel), que o desenho tinha 

um determinante papel, pedagógico, a prestar em auxílio do professor, no ensino prático 

de outras matérias curriculares, uma vez que servia bem os propósitos da análise 

presencial directa, figurativa ou analógica, ou seja, desempenhava uma função 

instrumental ao nível da observação, compreensão e definição dos objectos do 

conhecimento, ao mesmo tempo que contribuía para a domesticação da atenção, dos 

sentidos e da imaginação. Apresentando-se como uma extensão natural dos métodos 
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que permitiam disciplinar as Intuições, deviam “os rudimentaes elementos do desenho, 

que nos paizes mais adiantados e cultos se aprendem conjunctamente com o abecedario” 

(Almeida.C., 1886: 49), passar a fazer parte da primeira instrução e “cultura do espírito” 

da criança. Com o fim de apurar, com o máximo grau de certeza, as tendências especiais 

para as artes, o aluno devia, permanentemente, comprometer-se à prestação de provas 

físicas e intelectuais, (exames), que atestassem o seu valor relativo ou mérito absoluto, 

dos quais dependia, em medida proporcional, o sucesso do seu futuro ou, pelo menos, a 

direcção do seu destino imediato dentro da instituição escolar.  

 

Os melhores são recompensados; reunidos no fim do ano e comparados entre eles, 

permitem estabelecer os progressos, o valor atual, o lugar relativo de cada aluno; 

determina-se então os que podem passar para a classe superior. Um livro geral 

mantido pelos professores e seus adjuntos deve registar dia por dia o 

comportamento dos alunos e tudo o que se passa na escola, é periodicamente 

submetido a um inspector (Foucault, 1997b: 133).  

 

         Só através da efectiva e permanente inspecção e prospecção se podia medir o grau 

das competências entre alunos afim de evitar falsas manifestações de vocação e, 

simultaneamente, resolver um dilema que, sucessivamente, ocupou o pensamento e 

dividiu as opiniões em matérias políticas do ensino de sucessivos administradores da 

Casa Pia de Lisboa: os moldes em que se haviam de processar as distribuições dos 

alunos pelos aprendizados e, principalmente, o problema do ensino para todos e do 

ensino para alguns. Na base deste problema estavam, necessariamente, questões de 

ordem financeira e científica: como reconhecer, como provar, como alimentar a 

vocação, o génio e o talento de alguns, às custas do sacrifício de muitos outros? Que 

critérios adoptar na escolha? Como medir a intensidade e a verdade dessas tendências 

especiais? Como avaliar objectivamente as provas de vocação dadas pelo indivíduo? 

Como justificar e rentabilizar o investimento? José Maria Eugénio de Almeida havia já, 

em 1861, formulado claramente o dilema com estas palavras:  

 

O número dos indivíduos que nascem com as aptidões especiaes para receber com 

proveito a instrucção litteraria e superior, constitui uma minoria de excepção em 

todos os paizes e em todas as classes. Para que há de, pois, a Casa Pia fundar o seu 

systema de educação intellectual em uma base que não pode ter applicação para 

todos os seus filhos, mas para um ou outro raramente? É melhor, quando apparecer 

algum talento que mereça protecção, e depois de o examinar e provar bem, porque 

n’este género as vocações falsas são mais numerosas do que em qualquer outro; é 

melhor, digo, n’esse caso manda-lo para um collegio litterario, onde seja 

sustentado pela Casa Pia, e onde possa, em uma atmosphera moral própria para 

desenvolver os estudos, entregar-se à cultura d’elles, o que lhe seria difficil fazer 
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no meio do bulício d’este estabelecimento, onde a maioria dos seus habitantes deve 

ser educada com outros intuitos, e onde a presença de alguns alunmos escolhidos 

para os estudos litterarios, e que por isso devem receber uma educação differente, 

será uma causa perpetua de contradições para estes, e de desgosto para os outros 

que os vêem (Almeida.J., 1861: 73-74). 

 

         Todo o alcance científico e humano das propostas deste homem, (cuja “largueza 

de vistas” atingiu o início do século XX, com uma actualidade incontornável), foi 

sustentado, no essencial, durante várias décadas, pelas administrações que se seguiram. 

Os princípios higiénicos, disciplinares e morais enunciados nessa Reforma, 

administrativa, económica e, principalmente, educativa, marcaram toda uma nova fase 

na vida da Instituição, sendo este potencial, significativamente, amplificado com a 

provedoria do seu genro, Francisco Simões Margiochi, em 1889, definitivamente 

empenhado em deixar uma marca na educação popular, através da mobilização de todos 

os recursos pedagógicos, psicológicos, técnicos e científicos mais inovadores que lhe 

permitissem criar uma elite intelectual e cultural no seu tempo. Essa elite consistiria 

numa “associação voluntária de indivíduos de mentalidade semelhante e associações 

baseadas sobre os interesses materiais comuns, ou em ocupações ou profissões comuns” 

(Eliot, 1996: 39), apta a competir com as melhores instituições escolares e profissionais 

da nação e, sobretudo, construindo para si e para a “Casa Mãe” uma imagem de 

prestígio e distinção.  

         Criadas as condições favoráveis à sanidade do corpo, à habitabilidade das 

instalações, “definidas as bases na generalidade, o desenvolvimento na especialidade, 

dos programas, e os métodos quer geraes quer especiais próprios a dar aos alunos deste 

estabelecimento uma instrucção convenientemente preparada” (Raposo, 1869: 15), era 

altura de apostar num futuro promissor para o individuo e para a comunidade, 

concentrando atenções e investimentos na renovação dos métodos de ensino 

profissional e artístico, com o fim de transformar o Ensino das Artes e da Cultura numa 

verdadeira Indústria. 
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         2. Uma Nova Disciplina do Corpo e do Espírito: o Prémio ao Mérito 

 

 

         Nos finais do século XIX, a Casa Pia começa a marcar presença nas Exposições 

Universais e os seus alunos a prestarem, pela primeira vez, provas de exame de 

Instrução Primária no exterior do estabelecimento, conseguindo em ambas as situações 

resultados de sucesso, sobretudo, ao nível da obtenção de Prémios.  

         Nas Exposições Pedagógicas de Viena de Áustria (1873) e na de Paris (1878), 

concorreu a Instituição com colecções de trabalhos manuais e de desenho de alunos: 

 

Attraindo as vistas, e sendo premiada a par dos institutos notáveis das nações mais 

civilizadas. No Congresso internacional de Bruxellas em 1882, onde concorreram 

os principais pedagogistas do mundo, a narrativa do estado do ensino na Casa Pia 

de Lisboa teve uma apreciação sympatica, recebendo um voto de louvor da secção 

competente […]. N’estas exposições apresentaram-se trabalhos executados pelos 

alumnos de todas as classes, taes como: provas calligraphicas; exercicos de 

arithmetica, desde as operações elementares, até à resolução dos problemas mais 

elevados d’esta disciplina; provas práticas de escripturação commercial; exercícios 

de linguagem e de redacção; desenhos nos ramos elementar e industrial; mapas 

geographicos, etc. Na Exposição de Viena d’ Áustria o professor Lang, 

encarregado officialmente do estudo relativo ao ensino do desenho, tractando da 

Casa Pia de Lisboa […], louvou o desenho linear, o de machinas, e o de 

arquitectura (Leite, 1904: 15).  

 

         Na Exposição de Paris, recebeu a Casa Pia, representada pelo seu Provisor de 

Estudos António Simões Raposo, a Medalha de Prata da Exposição e o oficialato da 

Instrução Francesa (Silva, 1896: 157), tendo o Governo francês requisitado os trabalhos 

apresentados para o seu Museu Pedagógico. 

         No Relatório da Administração da Real Casa Pia (1881), o Provedor Carlos 

Maria Eugénio de Almeida, apresenta ao Ministro do Reino as causas do sucesso nos 

resultados dos exames do ensino primário:  

 

Nenhum o escede na intenção, ou extensão das disciplinas, no mérito do 

professorado, na regularidade do estudo, no aproveitamento dos alunos, na 

excellencia dos methodos, e nos resultados práticos, de que são prova irrevogável 

os exames públicos, que com a máxima distinção e louvor grande numero tem feito 

no Lyceu Nacional de Lisboa. […] Desde 1877 a 1880 têem sido submetidos a 

exames públicos n’ aquelle estabelecimento do estado 231 alumnos das 5ª e 6ª 

cadeira, dos quaes 95 foram plenamente approvados, 88 distinctos, e 36 com 

louvor, e reprovados 12, não em instrucção primaria, mas em algumas disciplinas 

da secundaria (Almeida.C., 1881:32).  
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         A trinta de Outubro de 1877, com o objectivo de promover o desenvolvimento da 

Instrução Popular, foi estabelecido por Portaria Governamental o Prémio Midosi, 

legado do “benemerito Luís Francisco Midosi”, para ser atribuído, anualmente, ao aluno 

que apresentasse melhor resultado no exame de Instrucção Primária, com a condição de 

este ser “pobre, orphão, ou filho de artifices modestos”. Este prémio foi confiado ao 

“Lyceu de Lisboa”, em 1878, por ser então o único estabelecimento de Lisboa no qual 

se prestavam exames de Instrucção Primária, e foi, sistematicamente, obtido por alunos 

da Casa Pia entre os anos de 1878 e 1889, ano a partir do qual se inícia o período de 

administração de Francisco Simões Margiochi. Nos exames, “havia as provas escriptas 

de orthographia, calligraphia, resolução de problemas e as de desenho. Os alunos da 

casa pia apresentavam-se perfeitamente habilitados e distanciavam-se de todos os outros 

concorrentes pela belleza das provas graphicas, e pela certeza e rigor das suas respostas 

à parte oral” (Margiochi, 1895 [Relatório de Pedro Eusébio Leite, 1890]: 94).  

         Devido às Exposições de trabalhos e aos Prémios, a Instituição passou a ter uma 

visibilidade quantificável no exterior, para além disso, os resultados obtidos eram um 

dos barómetros que permitiam regular o funcionamento no interior, avaliar a eficácia 

dos métodos de ensino, estimular o interesse dos alunos pela aprendizagem e a vontade 

de conquistar classificações elevadas. Os prémios desempenhavam uma importante 

função ao nível da construção da imagem do aluno e da instituição, perante o mundo e, 

perante si mesmos: 

 

Incitando os alunos a que nunca esmoreçam no empenho de secundar os desejos 

dos seus superiores, que redobram de esforços para que elles obtenham o máximo 

aproveitamento em todos os ramos d’ensino, fazendo boa figura em todas as 

circunstancias, honrando-se a si e à instituição que representam (Margiochi, 1894 

[Port. n.º 124, 15 Jun. 1893. 7ª. Ser.]: 106).  

 

          Assim também pensava “o comissário geral de Instrucção Primaria pelo Methodo 

Portuguez no reino e ilhas”, António Feliciano de Castilho, quando no seu livro 

Felicidade pela Instrucção, defendia que o “interesse dos indivíduos” e a “glória” eram 

os dois principais estímulos que “activam o homem para as grandes cousas”, sendo 

indispensáveis para que a “revolução intelectual e moral” se possam operar. Era, pois, a 

glória, essa “parte mais sublime da humana essencia e sendo por sua propria indole 

invencivel e impeitavel, enriquece moralmente quem a recebe, e a quem a dá, sem lhes 

haver custado um unico seitil […] e se reflecte do individuo para a familia, e da familia 
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para a nação” (Castilho, 1854: 71), que devia accionar o saudável motor da competição 

pelo trabalho, rumo ao progresso humano e material.  

         Uma parte essencial da organização do ensino, a que compreendia o natural desejo 

de sucesso teria, necessariamente, de consistir no incentivo continuado do trabalho e do 

esforço pessoal que estes, a todos os níveis, representavam. O prémio, tal como a 

cultura, “é coisa que nunca poderemos atingir deliberadamente, tratando-se, como se 

trata, do produto de uma variedade de actividades mais ou menos harmoniosas, cada 

uma delas realizada em virtude do seu próprio mérito, que obriga o artista a concentrar-

se na sua tela, o poeta na sua máquina de escrever, o funcionário público na resolução 

equitativa de problemas específicos à medida em que lhe vão aparecendo sobre a mesa” 

(Eliot, 1996: 20-21). Entendendo o prémio como consagração imediata e visível de um 

determinado tipo de cultura, Castilho propunha assim que as antigas modalidades de 

“pagamento da gloria dos que a mereciam”, isto é, inscrições, estátuas, monumentos, 

fossem substituídas por modernos meios de remuneração como a atribuição de divisas e 

“condecorações portáteis” que se “impusessem aos olhos” ou de “títulos” que 

“engrandecessem os nomes”.  

 

Os actos dos exames e distribuição de prémios aos alumnos serão públicos, 

solemnes, e, quanto possivel for, apparatosos. […] Os primeiros assentos das 

escolas, e os melhores logares no templo, no theatro, ou na sala dos actos e festas 

públicas do collegio nacional, serão para os premiados (Castilho, 1854: 6,54).  

 

         O Provedor Francisco Margiochi atribuía o êxito do estado do ensino aos 

professores e, principalmente, à organização do plano de estudos, desde 1869, do 

anterior Provisor de Estudos, Simões Raposo, (que apresentou exoneração do cargo em 

1885), admitindo ainda que, “a casa pia começou a brilhar, o seu ensino primário 

começou a ser indicado como modelo a seguir, como typo a imitar” e que, “sob a 

direcção do ilustre pedagogista”, se formou na Casa Pia de Lisboa “um grupo de 

professores d’ elite, que mais tarde foram recrutados pela câmara municipal e que 

formaram o núcleo do numeroso professorado primário das escolas centraes, 

pertencenes à mesma câmara” (Margiochi, 1893: 30). Com efeito, Margiochi 

substituiria o cargo de Provisor de Estudos por um Conselho Escolar
21

, (tal como tinha 

existido nos primeiros anos da instituição, quando o Dr. Anastácio da Cunha era 

Regente de Estudos), que estava encarregado de manter a “rigorosa disciplina” e 

                                                 
21

 Conselho Escolar da Casa Pia de Lisboa, criado por Portaria nº. 4, de 28 de Agosto de 1889. 
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estimular “com prémios, o bom comportamento, o bom aproveitamento no ensino”, 

fazendo sem demora, “a revisão de tudo quanto houver sido regulado na Real Casa Pia 

de Lisboa relativamente a prémios, e de organizar um plano de julgamento para a 

concessão d’elles, que consistirão em medalhas, livros, etc” (Margiochi, 1894 [Port. nº. 

84, 15 Nov. 1892. 7ª. Ser.]: 56). A instauração do Conselho Escolar, com uma secção de 

instrução primária e outra de instrução secundária, alargava a todos os professores a 

responsabilidade da participação no projecto global da escola, cumprindo funções 

consultivas sobre assuntos como vigilância, a elaboração de regulamentos e a atribuição 

de prémios, sendo estes os suportes de uma nova disciplina onde o castigo corporal 

devia de ser, definitivamente, abolido: 

 

Considerando que é hoje geralmente condemnado o uso de tal instrumento de 

castigo pela nocividade reconhecida nos castigos corporaes, não só por motivos 

physiologicos, como também porque degradam o caracter dos indivíduos, 

deprimindo n’elles a idéa de dignidade pessoal, incutindo-lhes a idéa falsa e 

anticivilisadora de que devem recear as sensações brutaes, em lugar de estimular 

n’elles os sentimentos de brio, que devem constituir o principal móvel das acções 

do homem (Margiochi, 1894 [Port. nº. 3, 25 Ago., 1889. 6ª. Ser.]: 6). 

 

          De acordo com os modernos princípios de higiene, difundidos pela ciência 

médica e pedagógica, a condenável prática do castigo corporal ia contra o 

desenvolvimento sistemático, metódico e harmónico de todas as faculdades do 

indivíduo e funções da vida social, retraíndo na criança o “amor ao trabalho” e a 

“conveniencia do esforço da inteligencia e das forças físicas”, ou seja, impedindo-a de 

aceder, por si própria, a um tipo de auto-disciplina, (inspirada no modelo militar), a 

única capaz de produzir os “beneficos resultados da obediencia passiva, que tem como 

typo o soldado” (Margiochi, 1894 [Anexo. Port. n.º73, 28 Jun., 1891. 7ª. Ser.]: 109-14). 

         A criação dos Batalhões Escolares, na Casa Pia de Lisboa, em 1891, fez parte de 

um conjunto de medidas que foram tomadas com o objectivo de implementar uma nova 

estratégia disciplinar, (muito conveniente ao Regime de Internato), segundo a qual 

passava, também, a fazer parte da rotina diária do aluno o “trabalho usual, caseiro, que 

representa prestação de serviços do indivíduo a si próprio” e que, simultaneamente, 

permitia ao indivíduo inserir-se devidamente na escala da comunidade, formando uma 

espécie de sociedade perfeita. Esses trabalhos domésticos, que incluíam os serviços de 

mesa, limpeza e de “entretenimento do asseio” dos dormitórios e dos objectos pessoais, 

para além da utilidade económica, tinham a vantagem de “desembaraçar os alunos no 

exercício metódico de serviços, que em muitas circunstancias da vida é mister executar 
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sem recorrer a auxiliares” e servirem a “conveniência de desfazer a falsa ideia de 

distinção entre serviços nobres e serviços degradantes” (Margiochi, 1894 [Port. n.º 49, 

15 Set. 1891. 7ª. Ser.]: 6. itálicos meus). Tal como verifica Foucault em Vigiar e Punir 

(1997b: 117-54), a figura ideal do soldado corresponde a uma “redução materialista da 

alma” e a uma “teoria geral do adestramento” cujo alvo é a “docilidade automática”, 

isto é, a fusão do “corpo analisável” com o “corpo manipulavel”, que acaba por resultar 

numa unidade preciosa – espécie de máquina que, “com molas pouco complicadas 

produz grandes efeitos”. O corpo, como algo que se fabrica – o “Homem-máquina”, 

fácil de governar –, estaria no centro de todas as práticas e exercícios que pressupunham 

uma submissão voluntária dos indivíduos na configuração da “Humanidade laboriosa”:  

 

Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de 

conjunto – que se deve fazer funcionar como base mínima, como média a respeitar 

ou como o otimo de que se deve chegar perto. Medir em termos quantitativos e 

hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos 

indivíduos. Fazer funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma 

conformidade a realizar. Enfim, traçar o limite que definirá a diferença em relação 

a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal (a “classe vergonhosa” da 

Escola Militar). A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e controla 

todos os instantes das instituições disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza (Foucault, 1997b:152-53). 

 

         Não obstante, essa submissão voluntária, geradora da obediência passiva que o 

esquema ideal da disciplina militar impunha, não era de todo incompatível com o 

envolvimento do aluno em actividades lúdicas e recreativas destinadas a complementar 

a sua instrução e a reforçar, positivamente, os seus recursos pessoais, ou “sentimentos 

de brio” que, de algum modo, incentivavam a manifestação espontânea da condição 

física, intelectual, artística e moral. Operava-se, assim, uma eficaz transferência dos 

mecanismos de controle disciplinar fundamentados na repressão, para formas de 

liberdade vigiada que proporcionavam ao indivíduo o desenvolvimento das capacidades 

de auto-estima e autonomia, conduzindo-o, progressivamente, a adoptar o hábito de 

dominar, através do trabalho constante do corpo e do espírito e da expressão pessoal, a 

sua própria vontade. Além disso, actividades como a música vocal e instrumental, o 

canto coral, o teatro, o desenho e, sobretudo, a ginástica podiam ser muito úteis na 

aferição das aptidões naturais do ser humano, segundo pressupostos científicos e 

experimentais, auxiliados por instrumentos de observação e hábitos de registo 



                                                                                                 CAPITULO III. Um Ensino para Todos e Uma Vocação para Cada Um 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 100 

sistemático. Com a introdução do estudo Antropológico e Antropométrico
22

, 

inauguravam-se, em 1892, na Casa Pia de Lisboa, as práticas regulares de medida e 

comparação das capacidades individuais dos escolares, de acordo com os princípios 

elementares do racionalismo iluminista e do conhecimento objectivo. 

         Apresentado como uma extensão lógica da ginástica higiénica ou médica, o 

exercício militar passava a substituir a ginástica acrobática, tratando imediatamente o 

provedor de regulamentar a sua prática e racionalizar o ensino
23

, uma vez que, a 

ginástica, pura e aplicada, devia ser apenas um meio de desenvolver o físico e “não uma 

arte a que os actuais alumnos tenham algum dia de recorrer para adquirir os meios de 

subsistência” (Margiochi, 1894 [Port. n.º 9, 14 Out. 1889. 6ª. Ser.]: 14). Ficou também 

determinado que “o desenho, a gymnastica higiénica, compreendendo os exercícios 

militares, e outros exercícios educativos, serão ministrados ou durante o tempo de aulas, 

para os alumnos que estão de folga, ou fora das horas de aula, nos dias feriados, e 

durante as férias para os alumnos que não saírem do estabelecimento” (Margiochi, 1894 

[Port. n.º 12, 27 Out. 1889. 6ª. Ser.]: 20).  

 

                                                 
22

 A Portaria n.º 70, de 10 de Agosto de 1892, apresenta as vantagens do estudo Antropometrico: 

“Considerando ser muito conveniente e interessante que, n’uma collectividade tão numerosa como é o 

corpo de alumnos da Real Casa Pia de Lisboa, se estude em todo o desenvolvimento a anthropometria; 

Considerando que n’um estabelecimento da importância da Real Casa Pia, onde existem algumas 

centenas de indivíduos, há até certo ponto a obrigação moral de colher dados, que representam uma 

contribuição valiosa para os estudos anthropologicos e que podem, com vantagem, ser aproveitados pelos 

indivíduos ou corporações que se dediquem a semelhantes estudos, taes como a sociedade de sciencias 

medicas, etc.; Considerando que é módica a despeza a fazer por uma vez somente com o material 

necessário para estes estudos, que, iniciados n’este estabelecimento, devem necessariamente generalizar-

se e concorrer decerto poderosamente para o estudo da anthropologia nacional; Vista a deliberação da 

administração da Real casa Pia de Lisboa, tomada em conferencia de 29 de Julho findo; Determino o 

seguinte: ARTIGO 1.º È estabelecido desde já na Real Casa Pia de Lisboa o estudo de anthropometria, 

comprehendendo, obrigatoriamente em relação a todos os alumnos e facultativamente em relação ao 

pessoal de todas as classes, em serviço no estabelecimento, as seguintes apreciações: I Perimetria […]; II 

Dynamometria […]; III Peso. ARTIGO 2.º Este estudo é commettido ao professor de gymnastica e 

exercícios militares, que organizará e submetterá á apreciação da administração superior da Real Casa Pia 

(ouvidos os facultativos) o programma e quaesquer propostas tendentes a executar as disposições d’esta 

portaria, organizando os registos em que serão consignados os números, que traduzirem as observações 

feitas.” (Margiochi, 1894: 36) 
23

 A 26 de Junho de 1895, Francisco Simões Margiochi, manda publicar o primeiro Regulamento para o 

Ensino de “Gymnastica Pura e Applicada”, da Real Casa Pia de Lisboa, aprovado por Portaria n.º 209, o 

qual estabelecia a organização do ensino: “ARTIGO 2º: O ensino da gymnastica pura comprehende: 

exercícios dos membros, do tronco, da cabeça e dos sentidos, consoante os programmas especiais 

determinarem; ARTIGO 3º : O ensino da gymnastica applicada abrangerá: exercícios com instrumentos, 

apparelhos, marchas de velocidade e resistência, saltos, esgrima de bayoneta, de lança, de sabre, de florete 

e de pau, equitação, velocipedia, exercícios de remar e natação, exercícios de bombeiro com ataques 

simulados e salvação de pessoas, declamação, canto choral, musica instrumental, jogos recreativos de 

sport, tiro ao alvo, fogos de guerra, exercícios militares consoante a ordenança de infantaria adoptada no 

exercito e trabalhos proprios de sapadores e maqueiros.” (Margiochi,1895:5) 
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         Ficava, desde logo, implícita a ideia de que, seria sempre recomendável que o 

aluno, nos seus tempos livres, se dedicasse ao exercício de actividades artísticas como o 

desenho, a música e a ginástica, fosse por imposição ou por vontade própria. Estas 

modalidades agradáveis da educação do corpo e do espírito, ficavam reservadas para os 

momentos do dia em que a disposição mental do aluno oferecia menos resistências ao 

cansaço: “depois de jantar só há aulas, em que não se exige trabalho intellectual; são as 

de Desenho, Musica Vocal e instrumental; gymnastica e exercícios militares” (Silva, 

1896: 179). Ainda que, neste caso, os exercícios de ginástica não fossem tidos como 

valia de subsistência futura, os exercícios do desenho e da música mantinham uma 

condição indispensável à formação profissional do aluno, sendo, por isso, designadas 

como ramos da “instrucção especial” (Margiochi, 1895 [Port. n.º 185, 5 Nov., 1894. 9ª. 

Ser.]: 18). Regulamentados como “ramos agradáveis” do ensino da ginástica, aparecem 

a música vocal e instrumental, “ginástica dos pulmões, da laringe e do ouvido”, o teatro 

ou a “arte representar”, onde a declamação é “magnífica ginástica dos órgãos vocais” 

(Margiochi, 1894 [Port. n.º 14, 15 Nov., 1889. 6ª. Ser.]: 24-25) .  

          Ao implementar um novo sistema de atribuição de prémios, Francisco Simões 

Margiochi estabeleceu, em paralelo, na Casa Pia de Lisboa do final do século XIX, os 

modernos princípios pedagógicos da supressão do castigo corporal, em favor de 

métodos de controle disciplinar que incluíam o envolvimento dos alunos em todo o tipo 

de actividades comunitárias, que fornecessem complemento à sua educação física e 

intelectual, para além de assegurarem o preenchimento total dos tempos livres. O estado 

do corpo torna-se, cada vez mais, objecto de considerações higiénicas e educativas, 

todas as tendências perniciosas do sedentarismo deviam ser combatidas em favor do 

aumento da “elasticidade e da força”. O célebre adágio “mens sana in corpore sano”, do 

“médico Demócrito”, não mais deixaria de estar presente, como princípio fundamental, 

na organização dos modos de vida e de ensino que eram defendidos pela Instituição. As 

modalidades de educação dos “órgãos de movimento”, englobadas na ginástica 

higiénica e militar, destinavam-se, no geral, a “ensinar os rapazes a andar, isto é, a 

caminhar com movimentos livres e desembaraçados”, ao mesmo tempo que contribuíam 

para “disciplinar a attenção dos alumnos” (Margiochi, 1893: 19-23). Por via do domínio 

do corpo, chegar-se-ia à perfeição do espírito. 

 

 

 



                                                                                                 CAPITULO III. Um Ensino para Todos e Uma Vocação para Cada Um 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 102 

         3. A Democratização do Ensino Artístico: os Meios e os Fins 

 

 

         Com a implementação de novas actividades para a ocupação de tempos livres dos 

alunos, começavam a definir-se as linhas gerais em que deviam assentar a 

democratização do ensino das artes e a educação integral na Casa Pia de Lisboa, na 

medida em que, o próprio aluno passava a assumir, como sendo dever seu, a obrigação 

de aprender de tudo um pouco e fazê-lo da melhor forma possível, independentemente 

do futuro da sua carreira profissional. Em causa, estava a formação do Homem, através 

do trabalho sobre si mesmo. 

 

Vamos agora usar a chave para abrir a porta da educação do futuro. O nosso ensino 

é, hoje em dia, meramente comercial e político: nenhum de nós é educado para ser 

um homem; alguns são educados para serem proprietários outros para serem 

propriedade, servidores. […] Todas as pessoas deveriam aprender a nadar, a andar 

a cavalo e a dominar um barco no rio ou no mar – não se trata de artes, mas sim de 

exercício para o corpo, que deveriam tornar-se hábitos; e também uma ou duas 

das artes elementares da vida, a carpintaria ou o trabalho do ferro. A maioria das 

pessoas deveria saber ferrar um cavalo, tosquiar uma ovelha, fazer a colheita e 

lavrar um campo […]. Depois há coisas como a cozinha, a costura, etc., que podem 

ser ensinadas a qualquer pessoa sensata numas poucas horas, e que toda a gente 

deveria saber fazer. Todas estas artes elementares voltariam a ser habituais, tal 

como suponho, as artes da leitura e da escrita; e assim aconteceria também, 

desconfio, com a arte de pensar, a qual, tanto quanto sei, não é actualmente 

ensinada em nenhuma escola ou universidade, Bom, armado com estes hábitos e 

estas artes, a vida estaria à disposição do cidadão para seu desfrute, [e tendo] 

desenvolvido as suas faculdades humanas o estimulariam a usar essas mesmas 

faculdades, e que o processo de fruição da sua vida seria concretizado não à custa  

dos seus concidadãos, mas para beneficio deles (Morris, 2003: 98-100. itálicos 

meus). 

 

         Notavelmente, Margiochi, imprime uma nova acentuação ao pensamento sobre o 

Ensino das Artes em geral, e da música e do teatro em particular
24

, ao afirmar a sua 

                                                 
24

 No final de 1888, um professor de instrução primária da Casa Pia de Lisboa, o Sr. Joaquim José 

Branco, ofereceu-se para ensinar música a um grupo de alunos, “não pedindo remuneração alguma por 

esse trabalho”. Concedida a autorização para o início dos trabalhos, “tratou aquelle senhor de por mãos à 

obra e logo na festa da primeira communhão do anno seguinte, 1889, organizou a musica vocal e 

instrumental que abrilhantaram essa Cerimónia”. Deste modo, foi resuscitado na Casa Pia o ensino da 

música, que desde 1860 fora abolido do plano de estudos, pelo Provedor José Maria Eugénio de Almeida. 

A par da música, deu-se início ao Teatro, “pelo Carnaval de 1887 promoveu o sr. João José da Silva 

Nunes, fiel da dispensa, umas recitas infantis, armando-se para isso um theatrinho feito à pressa no 

claustro superior. Esse brinquedo, como é natural, causou o maior enthusiasmo nos alumnos, e mostrou às 

auctoridades do estabelecimento quão útil seria a sua repetição para gáudio dos rapazes e applicação d’um 

tão conveniente elemento educativo” (Silva, 1896: 167-68). 
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importância como potenciais veículos de profissionalização e sustento, considerando 

pois, que essas artes são industrialmente dignas de atender-se: 

 

O exercício da música é excelente elemento educativo, sendo reconhecida a sua 

influencia na modificação dos costumes das creanças, tornando-as apaixonadas 

pela sublime arte, e que é d’essa paixão abençoada que nascem os artistas de raça. 

Considerando que, ainda industrialmente e como meio futuro de vida […], chegada 

a edade de deixar a Casa Pia, o alumno que for correcto como instrumentista ou 

como cantor tem certa a sua subsistência (Margiochi, 1894 [Port. n.º14, 15 Nov. 

1889. 6ª. Ser.]: 24. itálicos meus). 

 

         Justamente as artes que Garrett, no seu tratado Da Educação, datado de 1826, 

havia considerado serem os complementos da Educação Intelectual ou, como o próprio 

lhes chamava, o “ornato e gentil aperfeiçoamento de educação” e não “base d’ella” 

(Garrett, 1826: 42), a música, o desenho, a dança, a equitação, a esgrima, encontravam 

um paralelo, (ainda que em modalidades distintas), naquilo que Margiochi entendia ser 

a Instrução Especial, de frequência obrigatória a todos os alunos, ou seja, a música 

vocal e instrumental, o desenho, a ginástica, os exercícios militares. A este propósito, 

defendia Garrett que a generalidade do seu Plano de Educação do ser humano 

(incluindo nobres e pobres), não trataria das “artes como profissão” mas antes como 

“gentil ornato”, por apenas serem necessárias e úteis a certas posições sociais:  

 

As artes são mechanicas propriamente dittas ou liberaes e dittas bellas-artes. Das 

primeiras pouco tem de aprender o pupillo nobre; das segundas, todas deve mais ou 

menos, e algumas praticar. […] A Musica, o desenho (incluindo n’este a pintura) e 

a dança, pode-se dizer que fica mal a uma pessoa de bem não as saber, e até certo 

ponto, não as praticar (Garrett, 1826: 44-45).  

 

         Além da distinção entre estas duas artes, as maiores e as menores, havia de 

distinguir também entre a Educação Profissional (fim) e a Educação Global (meio). Por 

um lado, de nada servia a quem “não faz profissão das artes” conhecer a sua ciência, ou 

seja, as suas leis, mas, por outro, ninguém deveria ser privado da “consolação e alívio 

que as belas artes preparam para a velhice, para a doença, e para os revezes da vida”, 

fosse esse alguém nobre ou pobre, devia o “pupillo prendado” ser iniciado nos 

primeiros elementos das “boas-artes” como um meio de “despertar nos sentidos o innato 

sentimento de bello”, que é seu “objecto e principio” (Garrett, 1826: 44, 226). Ficava 

assim definido um sistema de educação global, que votava às artes um papel 

ornamental na composição integral do ser humano, oferecendo, ao mesmo tempo, “uma 
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cartografia orientada para as variações topograficas dos lugares sociais em que deviam 

decorrer as práticas de produção da identidade pessoal “ (Ó, 2003: 176. itálicos meus). 

Sobre as artes que deviam constituir profissão ou oficio de um homem, Garrett tece 

apenas uma breve consideração, ao apelidar de exagerada a doutrina de Rousseau sobre 

a necessidade de todo o homem aprender um ofício, confundindo, a seu ver, aquilo que 

era “essencial” com o que somente lhe parecia “útil”.  

         Ao afirmar que o ensino das artes deveria ser obrigatório para todos os alunos, 

sendo desejável cada um aproveitar nelas o máximo da sua inclinação especial, 

Margiochi parece ter retomado, sessenta anos mais tarde, aquilo que Garrett apenas 

havia suspeitado de longe para o geral da Educação Popular: 

 

“Officio de um homem” quer dizer a profissão especial a que elle se destina na 

sociedade […] seja pois qual for sua posição social, todo o homem deve ter, e por 

consequência saber, um officio: mas que forçosamente este officio deva ser 

mechanico, é o que não vejo provado […]. Não é forçoso que seja marcineiro como 

Emilio: se a inclinação o chama ás sciencias speculativas o bom phoronomico hade 

achar pão em toda a parte do mundo; se o convida á bem fazeja sciencia de 

Hippocrates, em paiz nenhum hade morrer à mingua; se a chymica, se, tantas 

outras sciencias úteis, que são as artes e sciencias ao mesmo tempo, o chamam, – 

em todas essas hade obter proveitoso emprego […]. As boas-artes também não são 

esteril profissão; a musica, a gravura, a pintura, a sculptura (e porque não metterei 

n’este numero a imprensa?) dão proveitosa occupação sem condemnarem os que as 

professam a duro ou sujo trabalho, que – (seja embora preconceito) no mundo 

prevaleceu reputar baixo e vil (Garrett, 1826: 209, 211-12). 

 

         O pensamento sobre a necessidade e utilidade de todas as Artes motivaria, pois, 

Margiochi a promover, mais consistentemente, não só o “desabrochar de alguma 

vocação”, mas, sobretudo, a incentivar a sua profundidade, não encarando as artes 

apenas como um meio mas também como um fim da educação. No geral, a educação 

artística seria o instrumento por meio do qual todos os alunos chegassem a desenvolver 

aquelas faculdades que lhes competissem mas, nos casos em que esse desenvolvimento 

atingisse um carácter de excepcionalidade visível, o ensino das artes teria como fim a 

produção de um “artista de raça”. Este mesmo pensamento, movido por um desejo de 

combate ao exclusivismo artístico, encontrava um eco nas palavras de William Morris 

que, por esta altura, defendia em Inglaterra a fusão das artes e o retorno a uma realidade 

em que artesão e artista fossem sinónimos de uma mesma coisa. 

 
Aprendais a ser artistas, para que a arte não acabe entre nós – e o que é um artista 

senão um trabalhador determinado a atingir a excelência no seu trabalho, 

independentemente das circunstâncias? (Morris, 2003:48). 
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         Mas as circunstâncias não eram tidas, por Margiochi, como um factor de somenos 

importância quando o objectivo era formar profissionais das artes e dos ofícios e, por 

isso mesmo, a administração propunha-se reformular de forma “lenta mas persistente e 

methodica” (Silva, 1896: 169) o ensino das oficinas que fora reduzido na Reforma de 

1860 por José Maria Eugénio de Almeida, pela reposição do ensino de todas as Artes 

(incluindo as Belas) que então haviam sido excluídas, como a música, e pela criação de 

novos cursos em Oficinas-Escola mais adaptados ao contexto social: Curso de 

Relojoaria (1894), Curso Elementar de Comércio (1894) e um “curso de operários 

adextrados no manejo dos instrumentos agrícolas” (1895). A transformação das 

Oficinas em Escolas revela-se, nesta administração, “um dos mais poderosos factores 

para impellir a organização racional do ensino manual nas escolas”, para além de convir 

na generalidade ao regular e metódico ensino, de modo a incutir no aluno “não só as 

noções da execução do trabalho material” mas, principalmente, o “necessário gosto 

artístico”. O provedor entendia que, anteriormente, houvera alguma “flutuação de ideias 

acerca do aprendizado de ofícios nas oficinas”, o que tinha, de algum modo, impedido 

que se organizasse regrada e metodicamente esse tipo de ensino profissional tornando-o 

“demorado e imensamente defeituoso”. Um dos principais vícios apontados, como 

causa da decadência geral da instrução dos ofícios na Instituição, foi o facto de, esta se 

ter fundamentado na “imitação” ao invés de ser exercido pelos mestres com base na 

“explicação das cousas” e na justificação da “razão dos processos adoptados”:  

 

Feito o ensino individualmente, o ensino explicado, como se faz o do desenho, em 

que o professor instrue cada alumno no que tem a fazer, no porque e na razão das 

cousas, ensina-lhe a aparar o lápis e a utilizar-se de todos os instrumentos próprios 

para o desenho, assim também o ensino dos ofícios de sapateiro, de carpinteiro, de 

alfaiate, etc., explicado e exemplificado a cada alumno, deve ser muito mais 

perfeito, muito mais profícuo e muito mais rápido (Margiochi, 1893[1889-90]: 21). 

 

         A regeneração das artes menores tinha, pois, de consistir na exploração das suas 

potencialidades enquanto ciência ou “perícia artesanal” (Morris, 2003: 113), permitindo, 

desse modo, ligar a criatividade da mudança tecnológica a uma lógica de produtividade 

que valorizasse o conhecimento e o trabalho manual. No fundo, aquilo que se 

reivindicava para o exercício destas artes ao invocar a necessidade de excluir o “ensino 

por imitação” e estabelecer o entendimento racional e compreensão dos seus processos, 

(à semelhança daquilo que acontecia no ensino do desenho), era evitar que este tipo de 

prática continuasse a ser considerada “trivial, mecânica, acéfala”, perdendo a dignidade 
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de artes populares ou de ofícios utilitários, e fazer com que se tornassem 

simultaneamente “inteligentes” e “industriosos”, “sendo para os espíritos illustrados 

matéria corrente a conveniência e a necessidade imprescindível de uma aprendizagem 

methodica e esclarecida, como instrucção preparatória, em relação aos officios e às 

profissões ainda as de mais simples exercício” (Margiochi, 1895 [Port. n.º 205, 12 Jun. 

1895. 9ª Ser.]: 48).  

         A disciplina de Desenho, mantendo no essencial o seu lugar na base da formação 

elementar e superior dos alunos, sofreu por esta altura uma reestruturação nas diferentes 

classes conforme se destinavam à Instrução Primária, Secundária (ou dos liceus) e ao 

Ensino Profissional das Oficinas-Escola, sendo, geralmente, considerado em todos eles 

como um elemento indispensável no desenvolvimento do “gosto artístico” e na 

“educação dos órgãos dos sentidos”, mas principalmente, como elemento essencial de 

educação intelectual dos alunos de “maior propensão”:  

 

O ensino do desenho na casa pia é coevo da sua existência. É, como monumento 

glorioso d’esta especialidade de ensino no estabelecimento [as Belas Artes], 

devemos todos com orgulho citar o nome de Domingos António Sequeira. O 

notável artista portuguez foi um dos primeiros alunos da aula de desenho na casa 

pia. Por decreto de 9 de Maio de 1835 foram estabelecidas as aulas de pintura, de 

música e de declamação. O ensino da pintura não existe há muito; o ensino da 

música foi extincto por ocasião das reformas de 1860; só encontrei o da 

declamação, não estabelecido propriamente como ensino, mas como simples 

passatempo. O ensino de desenho, esse tem-se mantido sempre em nível elevado 

(Margiochi, 1893 [1889-90]:17 itálicos meus).  

 

         No caso do Desenho Aplicado, aquele que competia aos alunos do Ensino 

Secundário e do Ensino Profissional, passaram a ser obrigatórias as modalidades de 

desenho ornamental e a modelação em barro e em gesso, sobretudo para os alunos do 

Curso Prático de Cantaria. Paralelamente ao ensino que era professado nas aulas de 

instrução primária e secundária, e com vista a “aproveitar e desenvolver, tanto quanto 

possível, as aptidões artísticas, que revelam alguns alumnos da Real Casa Pia de 

Lisboa”, determinou o Provedor a criação de Cursos Especiais de Fotografia, 

Zincografia e “de outros quaesquer processos rápidos de fixação de imagens de pessoas, 

animaes, paisagens, etc.; ou de reprodução de photographias, cartas chorographicas e 

estampas de qualquer sistema.”. Estes cursos seriam ministrados durante o tempo de 

férias aos alunos de “tendências especiaes” que se encontravam a frequentar cursos 

superiores na Academia de Belas Artes e na aula de pintura decorativa da escola 

Marquez de Pombal, “considerando que há especialidades artísticas de fácil 



                                                                                                 CAPITULO III. Um Ensino para Todos e Uma Vocação para Cada Um 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 107 

aprendizagem, e cujo conhecimento não é só útil para os alumnos, mas também pode 

aproveitar notavelmente ao serviço do ensino geral da Casa Pia” (Margiochi, 1895 

[Port. n.º 184, 29 Out. 1894. 9ª. Ser.]: 15).  

         Sempre com a finalidade de contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos 

e, tendo em “mira illustrar as creanças provenientes das camadas menos favorecidas”, 

foram organizadas por esta altura uma série de actividades de carácter extracurricular 

como as “digressões de instrucção” ou visitas de estudo, as “conferencias, prelecções ou 

palestras educativas” e ainda Exposições regulares de trabalhos produzidos pelos alunos 

num Museu Escolar criado para o efeito. Estas actividades eram consideradas “meios 

mais eficazes para difundir o ensino de forma amena e cativante” ao mesmo tempo que 

incutiam no aluno a “maior soma de conhecimentos acerca de pessoas, coisas e factos, 

de qualquer ordem que eles sejam”, uma vez que era muito conveniente a todos os 

alunos que não seguiam um curso secundário ou superior a aquisição de “noções e 

ideias, ligeiras mas variadas, acerca de história e de assuntos científicos”. Esta era uma 

urgência que se impunha aos olhos do provedor: 

 

É manifestamente reconhecida a inferioridade da instrucção dos operários 

portuguezes, salvo raríssimas, posto que honrosas excepções, em relação aos 

operários allemães, belgas, francezes, italianos, etc., o que não só os vexa quando 

concorrem em serviço nas fabricas […] mas lhes restringe os elementos de estudo e 

de approveitamento do officio ou mister de que se occupam. […] Não se trata de 

estabelecer uma innovação perigosa (como muitos espíritos acanhados consideram 

quando se pensa em generalisar a instrucção), mas de continuar a manter o 

pensamento elevado do fundador da Real Casa Pia de Lisboa” (Margiochi, 1894 

[Port. n.º166, 12 Jun. 1894. 8ª. Ser.]: 63 itálicos meus). 

 

         De forma mais sistemática se passou a utilizar o meio da Exposição dos trabalhos 

e dos resultados alcançados pelo aluno, com o duplo objectivo de ”promover o gosto 

pelo aperfeiçoamento dos produtos” que eram desenvolvidos nos variados ramos de 

ensino cientifico, literário, artístico ou profissional, e funcionar como “galardão para os 

que trabalham e como animação e estimulo a futuros trabalhadores”, contribuindo assim 

para “educação do gosto”. Além disso, as Exposições desempenhavam um importante 

papel na justificação dos prémios que eram conferidos aos alunos do ensino artístico e 

profissional. Certamente, esta necessidade de justificar prémios e produzir visibilidade 

acerca dos desempenhos quer do aluno quer da Instituição, não seria alheia ao facto de 

todos os anos a administração seleccionar os melhores alunos que se destinavam ao 

prosseguimento de estudos literários e artísticos em Escolas Secundárias e Superiores. 
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         Para aliciar o aluno a investir na produção de riqueza pessoal e pública e a 

“fomentar o espírito de economia”, foi estabelecida a criação de uma Caixa Económica 

Escolar, ao mesmo tempo que preparava a sua entrada no mundo do trabalho, fazendo 

recurso dessas economias para a aquisição dos primeiros instrumentos do oficio. 

Constituíam fundo dessa Caixa:  

 

a) Os auxílios extraordinários com que a administração da Casa Pia entender 

subsidal-a; b) a importância de qualquer remuneração arbitrada aos alumnos por 

serviços prestados nas repartições ou nas officinas; c) depósitos voluntariamente 

feitos pelos alumnos, de 100 réis para cima; d) quaesquer verbas que forem 

encontradas em poder dos alumnos, que, pelas disposições regulamentares, não 

devem conservar comsigo; e) as mensalidades a que tiverem direito os alumnos que 

frequentarem a escola normal primaria ou outras escolas em que haja subsídios; f) 

a importância de prémios Midosi ou de quaesquer outros prémios pecunitários, 

ganhos pelos alumnos; g) a importância de quaesquer trabalhos artísticos 

produzidos pelos alumnos (Margiochi, 1894 [Port. n.º 112, 24 Abr. 1893. 7ª. Ser.]: 

89-90 itálicos meus). 

 

 

 

         4. A Demonstração de Talento: Aptidão e Carreira 

 

         Com o fim de preparar a entrada de alunos em “carreiras profissionais”, a 

administração da Casa Pia continuava a encetar diligências na criação de meios para o 

envio de alunos para as Escolas Preparatórias do Ensino Científico que mais se 

coadunassem com as suas aptidões, “considerando que é também de grande utilidade 

para o bom nome da Casa Pia de Lisboa que no maior numero de escolas figurem 

alumnos do estabelecimento” (Margiochi, 1895 [Port. n.º 178, 8 Set, 1894. 9ª. Ser.]: 8).  

         No Relatório da Administração da real Casa Pia de Lisboa, relativo ao Ano 

Económico de 1891/ 92, Francisco Simões Margiochi dava notícia da frequência de 

vinte e três alunos nas aulas do Ensino Secundário (6ª cadeira) e da matrícula de vários 

outros em estabelecimentos de Ensino Artístico e Industrial exteriores à Casa Pia como 

a Escola Prática Central de Agricultura (1), Lyceu Central de Lisboa (3), Escola Normal 

de Lisboa (1), a Escola Marquez de Pombal (4), Conservatório Real de Lisboa (2), 

Academia Real de Belas Artes (6). Ainda nesse mesmo relatório, refere o Provedor que, 

estiveram matriculados no ano escolar de 1890-91 dois alunos no primeiro ano do 

Conservatório de Música, o aluno José Henriques dos Santos (n.º 1:376) e José Cardoso 

de Lima (n.º 1: 515), no entanto, “o primeiro continuou, durante o anno lectivo de 1891-
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1892, com óptimo aproveitamento, os seus estudos, fazendo no fim d’elle exame do 1º 

ano; do curso de violoncello e do 1º anno do curso de flauta; o segundo, por falta de 

applicação, perdeu o anno e foi retirado d’aquelle estabelecimento de instrucção 

artística em Setembro de 1891, sendo-lhe dado o aprendizado de impressor na casa da 

moeda” (Margiochi, 1895: 19), os restantes alunos deram “excelente conta de si” e 

apresentaram resultados de “distinção e aproveitamento”que “deixam prever que lhes 

está reservado um próspero futuro”, quer pelos “dotes de inteligência”, quer pelo 

“exemplaríssimo comportamento” que demonstraram. 

 

[ANEXO Nº. 10: Margiochi. (1895). Tabela da “Relação Nominal dos Alumnos que, durante o 

Anno Lectivo de 1891-1892 frequentaram, fora da Casa Pia, Estabelecimentos Publicos de 

Instrucção com a designação dos resultados obtidos em exames no fim do referido Ano”. in 

Relatório da Administração da Real Casa Pia de Lisboa relativo ao Anno Económico de 1891-

1892 apresentado a Sua Excellencia O Ministro do Reino pelo Provedor Francisco Simões 

Margiochi. Lisboa: Imprensa Nacional. 110-113].
25

  

 

         Logo no primeiro ano em que a Instituição passou a usufruir de benefícios 

financeiros provenientes do Legado Luz Soriano
26

, um “fundo especial” destinado a 

custear as despesas de instrução “ocasionadas pela frequência de alunos em escolas 

profissionais e artísticas”, vários alunos da instituição, Emílio Carvalho, Bruno do 

Carmo, Januário Barreto, Alfredo Simões da Costa, João Lourenço, Pedro Guedes e 

Raul Carapinha, (os mesmos que participaram na criação dos primeiros jornais escolares 

A União e A Mocidade) encontravam-se já a estudar em estabelecimentos públicos de 

Instrução Secundária e Superior, em especial, na Academia de Belas Artes de Lisboa. 

Tal como ficou estabelecido por este “benemérito testador”, eram dignos de serem 

pensionados os alunos “pobres e de boa conducta moral e civil”, dotados de 

                                                 
25

 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: ANEXO N.º 10]. 
26

 Em 18 de Agosto de 1891, falecia o antigo aluno da Casa Pia de Lisboa, Simão José da Luz Soriano, 

que em testamento, deixava à Instituição um avultado legado, sob condição de “sustentar perpetuamente à 

sombra d’este meu capital e seus juros por conta da mesma casa pia, três alumnos seus ou por ella 

escolhidos fora da mesma casa pia, para frequentarem, à escolha d’elles, os estudos superiores, ou seja em 

Lisboa os da escola polytechnica, e academia de fortificação, ou os da escola cirúrgica, ou seja em 

Coimbra, os de qualquer das faculdades da respectiva universidade, uma vez que uns e outros dos 

escolhidos sejam tão pobres que pelos seus próprios meios ou dos seus paes não possam sustentar-se nas 

respectivas aulas de ensino superior. Com o que fica dito, uma outra circumstancia deve dar-se, de tal é a 

de serem uma reconhecida capacidade e talento, com boa conduta moral, quesitos comprovados pelas 

distincções das suas preccedentes approvações nas aulas de instrucção primaria e secundaria depois de 

concluídos n’ellas os seus estudos, ou dentro ou fora dos lyceus.” (Soriano. Cit. por Margiochi, 1895 

[1Mar. 1893]: 10) 
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“reconhecido talento” e que revelassem “uma constante applicação”, sendo portanto, um 

“dever moral e filantrópico” fazer o “aproveitamento de uma aptidão ou tendência que 

se conheça despontar num aluno quando ele se destaque”, por estes motivos, “do maior 

numero”. Ficou também determinado que, além de uma escolha rigorosa feita com base 

na demonstração de talento, se comprometessem o aluno e a Instituição a apresentarem 

provas anuais com base nos resultados de sucesso que justificassem o investimento: 

 

São provas de talento, as certidões officiais testemunhando a approvação plena, ou 

as qualificações distinctas, tanto nos seus exames dos lyceus officiais, como nos 

das aulas do seu estudo secundário, constituindo provas do seu bom 

comportamento e moralidade as asttestações authenticas dos seus respectivos lentes 

sobre este ponto, as quaes serão obrigados a apresentar annualmente com as 

certidões das suas respectivas approvações nos estabelecimentos por que lhes 

forem pagos as suas prestações mensais (Soriano. cit. por Margiochi, 1895 [1 Mar. 

1893]: 11) 

 

         O talento e a vocação eram atributos mensuráveis que podiam ser definidos a 

partir de critérios objectivos que contemplassem a subjectividade moral de cada um, 

num somatório de competências técnicas e humanas que condicionavam o êxito no 

domínio das artes, letras e relações inter-pessoais. Não eram, portanto, reflexos de uma 

habilidade imposta a priori, mas de uma certa disposição natural e intelectual, espécie 

de engenho e agudeza de espírito, que podia ser alimentada ou adquirida através do 

incentivo ao trabalho e ao esforço pessoais constantes, ou seja, revelando, por um lado, 

o comportamento e, por outro, a experiência do indivíduo seu detentor.  

        Os conhecimentos evidenciados pelo aluno eram medidos quantitativamente 

conforme os valores numéricos alcançados nas provas de exame a cada disciplina, 

enquanto o seu desempenho era reconhecido qualitativamente e de acordo com as 

“condecorações portáteis” (Castilho, 1854: 71) que lhe fossem atribuídas. De acordo 

com estes critérios, ficava determinado que:  

 

A passagem da 4.ª para a 5.ª cadeira depende da approvação do alumno em exame 

elementar, da classificação obtida n’esse exame, e das informações colhidas no 

registo de comportamento, applicação e aproveitamento dos alumnos,  e das 

informações dos respectivos professores sobre a aptidão e capacidade intellectual 

dos alumnos; A passagem da 5.ª para a 6.ª cadeira é considerada como premio às 

aptidões intellectuaes, ao bom comportamento, applicação e moralidade dos 

alumnos (Margiochi, 1894 [Port. n.º 12, 27 Out. 1889. 6ª. Ser.]: 21).  

 

         Tal como apresentado no Anexo Nº. 10, (Relatório da Administração da Casa Pia 

de Lisboa no ano lectivo de 1891-92), na descrição detalhada dos resultados dos estudos 
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constam as notas finais obtidas nas disciplinas do curso frequentado por cada aluno e a 

informação suplementar sobre prémios e distinções. Com base neste tipo de avaliação 

quantitativa e qualitativa, nesta altura começam a associar-se, sistematicamente, os 

conceitos de aptidão, vocação e carreira: 

 

Considerando que um dos cuidados que deve preoccupar seriamente quem tem a 

direcção superior de estabelecimentos d’esta natureza, deve ser a pesquiza, cuidada 

e sollicita, das aptidões que possam manifestar-se nas creanças educandas, 

acabando com a rotina tão inexplicável, quanto absurda, de distribuir alumnos pelo 

aprendizado de differentes officios e artes liberaes, sem uma indagação systemática 

das suas aptidões, sem o mais rudimentar exame das suas condições physicas e até 

moraes; Considerando que d’estes factos póde resultar o distrahir-se um cantor 

hábil, da carreira onde poderia facilmente ganhar os primeiros logares, para fazer 

d’elle um mau sapateiro, toda a vida desconhecido, ou ir lançar n’uma officina de 

alfaiate uma creança, que seja o gérmen d’um pintor notável, factos estes de que 

não resulta beneficio nem glória, nem para os educandos, cuja sorte futura está 

confiada a esta provedoria, nem para o estabelecimento, nem para o paiz 

(Margiochi, 1894 [Port. n.º 14, 15 Nov. 1889. 6ª. Ser]: 24. itálicos meus). 

 

          Temos, portanto, o conceito “ideal de aptidão” como “mérito relativo” a 

determinadas disposições físicas, intelectuais e morais, inatas e adquiridas, objectivas e 

subjectivas, ou seja, como um estado próprio e desejável do corpo e do espírito humano 

que podia ser descrito e medido com maior ou menor precisão, afim de satisfazer as 

demandas de um papel socialmente designado e atribuído ao indivíduo. Neste caso, “ser 

apto” correspondia mais ou menos a “ser saudável”, isto é, a “ser empregável”, capaz de 

um bom desempenho escolar e profissional. No entanto, a aptidão não se referia apenas 

a um “qualquer padrão particular de capacidade corporal” mas também a algo de 

flexível, absorvente e ajustável, a um “potencial de expansão”: “ 

 

A busca da “aptidão” é como garimpar em busca de uma pedra preciosa que não 

podemos descrever até encontrar; não temos porém, meios de decidir que 

encontramos a pedra, mas temos todas as razões para suspeitar de que não a 

encontramos. A vida organizada em torno da busca de aptidão promete uma série 

de escaramuças vitoriosas, mas nunca o triunfo definitivo (Bauman, 2001: 92).  

 

         Assim, também a vocação ou o talento, aparecem como manifestações 

extraordinárias e visíveis de determinadas aptidões físicas ou psíquicas do indivíduo, 

numa surpreendente “superação de todos os padrões” (Bauman, 2001: 92).  

         Por seu lado, a noção de carreira evoca uma trajectória estabelecida de acordo 

com uma sequência de estágios estabelecidos de antemão e marcada pelas condições de 

correspondência do indivíduo a determinadas expectativas, regras de obediência e 
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cumprimento de requisitos de aptidão e talento, exigidos para “atingir os postos 

ascendentes de uma profissão respeitável”. Dois aspectos estão aqui em causa:  

 

Um lado está ligado a assuntos íntimos e preciosos, tais como, por exemplo, a 

imagem do eu e a segurança sentida; o outro lado se liga à posição oficial, relações 

jurídicas e um estilo de vida, e é parte de um complexo institucional acessível ao 

público. Portanto, o conceito de carreira permite que andemos do público para o 

intimo, e vice-versa, entre o eu e sua sociedade significativa, sem precisar depender 

manifestamente de dados a respeito do que a pessoa diz que imagina ser (Goffman, 

2003: 111-12). 

 

         Curiosamente, a continuidade do discurso sobre a relação causa/efeito, 

aptidão/carreira, pode ser encontrada, explicitamente, nas páginas escritas e ilustradas 

dos jornais escolares que, em 1893, começaram a ser produzidos na Casa Pia pelos 

alunos anteriormente mencionados. No primeiro jornal, A União, encontramos um 

pequeno artigo intitulado “vantagens da escolha de uma carreira”, elucidativo do 

pensamento dos alunos sobre estas questões e a respeito da sua própria educação: 

 

É geralmente reconhecida a utilidade que há em observar nas creanças, a sua 

inclinação para o modo de vida que deverão seguir no futuro. É isto facílimo no lar 

domestico, ou em qualquer outra parte, que não seja um grande estabelecimento de 

educação como é a Casa Pia, onde se reúnem centenares de orphãos, tornando-se 

assim quasi completamente impossível, estudar as aptidões particulares de cada 

um, e muito menos ainda faze-los considerar na posição que deverão occupar na 

sociedade. Além d’ isso, são também as classes pobres as que menos se importam 

com o futuro dos filhos que tendo nascido no atoleiro da miséria, por elle em breve 

serão absorvidos, sem terem sequer pensado um momento, que poderião ter um 

lugar brilhante na sociedade; é que para estes desgraçados os encantos da vida não 

são mais que uma visão, se não conseguem adquirir sustento. Ora a Casa Pia foi 

fundada para os filhos das classes pobres, de forma que só a ella compete preparar 

o terreno a esses desgraçados, que as mães lhe confiam para que depois lh’ os 

restitua peromptos a entrarem no mundo, e a concorrerem com o trabalho para o 

sustento da família. Perguntar-se-há agora: quaes os elementos que a Casa Pia deve 

empregar para chegar a esse fim? Os seus sub-prefeitos? Os seus professores? 

Quem? Não serão talvez os sub-prefeitos, pois que a sua acção exercendo-se mais 

sobre o aceio e boa apresentação dos alumnos, não entra tão profundamente na 

formação da sua intelligencia, como a dos professores, que são, a nosso ver, os 

únicos agentes de que a Casa Pia se deve servir para fazer nascer no espírito dos 

seus pupillos uma ideia do futuro, que, como já dissemos, é sempre de grande 

utilidade (A União. n.º 2, 24 Ago. 1893: [37]). 

 

         Note-se que, neste artigo, a noção de “carreira” aparece associada à ideia de uma 

possibilidade de escolha ou de invenção, cujas vantagens se reflectiriam ao nível da 

definição de um estilo de vida futuro ou de um “lugar brilhante na sociedade”. Nesta 

perspectiva, a observação e interpretação das “inclinações” do indivíduo só se tornava 



                                                                                                 CAPITULO III. Um Ensino para Todos e Uma Vocação para Cada Um 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 113 

significativa na medida em que, dessa interpretação, dependia a alteração do seu destino 

social e a construção da sua identidade. Também no jornal A Mocidade, de 1893, os 

seus autores expõem as motivações que os impeliram a lançar-se em tal 

empreendimento, apontando como causas a necessidade urgente do seu 

desenvolvimento intelectual, “a grande força de vontade” e, “acima de tudo 

ardentemente ambicionamos a valiosa protecção das Ex.
mas

 Auctoridades d’ este Pio 

Estabelecimento, afim de que assim coadjuvados possamos prosseguir sem receio na 

nossa carreira” (A Mocidade. n.º 1, 6 Set. 1893: [1-2]). Tudo isto corresponde a uma 

clara consciência do aluno, não só em relação à necessidade de revelar as suas aptidões, 

devido ao contínuo processo de avaliação e vigilância a que estava permanentemente 

submetido, mas, sobretudo, sobre o papel que lhe competia representar se queria ver 

cumpridas as expectativas pessoais criadas quanto ao futuro profissional. Empenhados 

na missão de provar a si mesmos e à instituição o seu mérito individual e colectivo, os 

alunos veriam recompensado todo o seu trabalho e esforço na satisfação imediata que 

lhes proporcionava a produção e o consumo do objecto, assim como nas potênciais 

vantagens que, posteriormente, daí pudessem advir. Sabiam que eram vigiados e que 

das condições dessa visibilidade decorria o seu destino. 

         Por um lado, o trabalho era encarado como fim em si mesmo, isto é, como um 

produto artístico dotado de autonomia, onde o aluno assumia a invenção e produção de 

uma identidade própria, mas, por outro lado, esse trabalho podia ser um meio para obter 

um prémio ou um subsidio, que lhe permitisse investir na educação intelectual.  

 

Hoje a opinião dos especialistas condemna a idéa de se lançarem na circulação 

creanças, que não têem a mínima idéa acerca das suas aptidões, e que, saltitando de 

officio em officio à procura d’aquelle para que sentem mais pronunciadas 

tendências, perdem muito tempo útil n’estas experiências, são atrozmente 

exploradas pelos patrões como moços de recados, e n’outras applicações, e 

habituam-se à vadiagem.[…] Mas a casa pia não é nem deve ser um 

estabelecimento com carácter perfeitamente definido, isto é, uma fôrma ou modelo 

invariável nos seus productos. A casa pia é e não pode ser senão um grande viveiro 

de creanças, cujas aptidões individuaes devem ser pesquizadas, onde livremente 

devem desabrochar essas aptidões. Os alumnos podem ser, segundo o seu 

merecimento individual, segundo as suas tendências especiaes, homens de sciencia, 

artistas e operários.[…] Da casa pia devem sair alumnos para officios, para as 

artes liberais, para as escolas litterarias, profissionaes e scientificas.[…] Toda a 

habilidade consiste em fazer o reconhecimento, espreitar os hábitos, as aptidões, as 

tendências, os ideais d’aqueles cérebros em que, aliás, as idéas estão em 

elaboração e indecisas. O ideal seria que houvesse quem quizesse, ou para melhor 

dizer, quem soubesse estudar, um por um, aquelles orphãos que, aos milhares, 

passam pelas fileiras da casa pia (Margiochi, 1893[1889-90]: 12-13. itálicos meus). 
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         Há, de resto, uma perfeita simbiose univocal entre os ideais da instituição e os 

ideais do adolescente ou seja, entre aquilo que a instituição deseja para todos e aquilo 

que cada um diz desejar para si mesmo: 

 

Pensa S. Ex.a (e nós, cremos que pensa muitíssimo bem) que sendo os mesmos 

officiaes os alumnos mais adiantados, e aquelles que, enfim, podem aspirar a um 

certo lugar na sociedade, deverão ter também uma educação mais esmerada, e 

adaptada às exigências do grau social, em que depois hão de viver […] procurando 

illustrar os alumnos, permittindo-lhes que sejam na sociedade cousas differentes de 

barbeiros ou moças de fretes, tem ao mesmo tempo procurado educal-os de modo a 

permitir-lhes que, entrando no mundo pela porta franca das sciencias e das artes, se 

não vão depois sentir extranhos deslocados…. (A União. n.º 4, 7 Set. 1893: [41]. e 

n.º 5, 28 Set. 1893: [46]) 
 

         Sob a provedoria de Francisco Simões Margiochi foram tomadas medidas 

inovadoras para a aferição das aptidões dos alunos, uma prática que viria a ser 

desenvolvida com maior rigor científico pela administração republicana que se seguiu, 

nomeadamente, devido à entrada na arena educativa de novas práticas e processos 

psicopedagógicos. Importa, sobretudo, esclarecer que, muitas das condições que 

determinaram o aparecimento de actividades periféricas ao contexto curricular da Casa 

Pia de Lisboa, (como os jornais manuscritos), dependeram de um conjunto de 

iniciativas que, a todos os níveis, foram implementadas no período em que decorreu a 

provedoria de Margiochi, (1889-02). Entre elas, constaram a obrigatoriedade do Ensino 

Artístico para todos os alunos, a racionalização do ensino da ginástica e a Educação 

Física, associadas ao estudo Antropométrico da população escolar, o recurso a 

actividades extracurriculares e jogos didácticos, que tornariam possível o 

desenvolvimento da modalidade desportiva do Futebol, (inédita em Portugal, e que viria 

a marcar, decisivamente, o percurso da Instituição durante as primeiras décadas do 

século XX). Em seguida, veremos em que medida as actividades extracurriculares 

determinaram o aparecimento das primeiras formas do associativismo, ligadas ao 

futebol e ao jornalismo, e a importância desses movimentos juvenis na definição de uma 

cultura comum, entre os indivíduos e a comunidade escolar. 
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 eus leitores: veio para vos entreter aos 

domingos, e também para nós os collaboradores d’ este jornal, 

nos desenvolvermos pouco a pouco, não só para que, mais 

tarde, possamos ter um bom futuro, collaborando em differentes 

jornaes, se a nossa sorte não puder ser outra como também para 

que os nossos leitores vejam, que ainda há sangue, forças e 

intelligencia n’ estes fracos collaboradores, que trabalham com 

ardor, para se tornarem agradáveis aos seus leitores, com os 

seus artigos, ainda que mesquinhos mas mostrando, que ainda 

há “génios” Casapianos, amigos de levantar o jornalismo, como 

houve noutros tempos. 

 

Trabalhar, trabalhar é todo o meu pensamento e vontade. 

 

3-11-903, E.B Vasconcellos (A Mocidade Casapiana. n.º 1, 15 

Nov. 1903 : [13]).  
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         1. Futebol, Associativismo e Imprensa Desportiva: Pioneirismo da Casa Pia 

de Lisboa, em Portugal. 

 

         Fruto de uma série de circunstâncias decorrentes da organização do ensino 

artístico, literário e desportivo na Casa Pia de Lisboa, desde as Reformas de José  Maria 

Eugénio de Almeida, os jornais escolares manuscritos são a representação, por 

excelência, de um ideal de cultura ou seja, o “modo de vida total de um povo” (Eliot, 

1996: 34), que a Escola Moderna e Liberal sempre desejou para si, ou seja, que todas as 

posições na sociedade sejam ocupadas pelas pessoas mais adequadas para exercer as 

funções dessas posições, que todos os indivíduos ocupem situações na vida para as 

quais o seu carácter e o seu intelecto os qualificam, em suma, a abolição de um sistema 

educativo nominal, (onde o exclusivismo do conhecimento e das oportunidades de 

trabalho se centram em condições de nascimento, sangue e fortuna), e a implantação de 

uma nova ordem social, democrática, fundamentada no princípio da realização, ou 

ainda, no princípio da auto-realização, como critérios de sucesso social e pessoal: 

 

A eschola moderna é mais humana, mais accommodada ás necessidades da vida 

real. O seu professor é mais artista do que sábio. A eschola moderna é família – é 

sociedade, - é jardim, - é officina, - é campo, - é cidade, - é finalmente uma 

sociedade democrática popular em miniatura, onde o aluno pratica em espécimen, e 

para assim o dizer, a retalho, tudo quanto a família, a pátria e a sociedade tem de 

lhe fazer praticar depois por atacado. Tudo o que não for isto, será o que quizerem, 

menos a eschola do seculo XIX!....a eschola do futuro! (Raposo, 1869:19) 

 

         Uma vez resolvidos os problemas da Instrução Elementar ou Primária, à qual toda 

a criança teria direito, o jovem estudante da Casa Pia era encaminhado no exercício de 

uma profissão nas artes manuais ou apoiado a prosseguir carreira intelectual: “a 

adolescência parece-me principalmente consagrada aos exercícios intelectuais: forte o 

corpo, regulado o coração, resta iluminar o espírito” (Garrett, 1826: XVII). O Regime 

de Internato, como sistema propulsor de toda a organização formal dessa comunidade 

escolar, constituía o principal factor de integração das vontades individuais e colectivas, 

motivando o desenvolvimento de elites culturalmente criadoras e, sobretudo, a 

oportunidade de toda a população desempenhar um papel activo nessas actividades 

culturais. Um dos aspectos centrais do Regime de Internato, como modalidade de 

vivência característica de uma Instituição Total, é o monopólio do tempo (horários) e a 

ruptura com as barreiras que, espacialmente, separam as diversas esferas da vida do ser 

humano como a alimentação, o sono, o lazer e o trabalho. A actividade diária do 
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indivíduo realiza-se em companhia imediata e visível de um grupo extenso de outras 

pessoas, (todas tratadas da mesma forma e obrigadas a rotinas conjuntas). Por este 

motivo, verifica-se a tendência do indivíduo em adoptar comportamentos expressivos 

que, de algum modo, simbolizam a construção de mundos paralelos e marcam os 

territórios do poder de decisão, autonomia, liberdade de acção e escolhas pessoais.  

         Uma afirmação geral, (quanto ao processo de adaptação da pessoa às rotinas da 

instituição), pode ser apresentada através da maneira como as pessoas se entregam a 

“actividades de evasão” (Goffman, 2003: 249) e diversão, tirando partido dos espaços 

de tempo livre que a instituição, diariamente, lhes concede para se dedicarem ao 

“cuidado de si” mesmas (Foucault, 2004a: 139-49). Algumas dessas actividades são 

colectivas e quase todas elas dependem da autorização, (directa ou indirecta), das 

autoridades governamentais da Instituição: os jogos de recreação, os trabalhos manuais 

e artísticos, a leitura, a escrita, “actividades intencionalmente desprovidas de seriedade, 

mas suficientemente excitantes para tirar o participante de seu “ensinamento”, fazendo-

o esquecer momentaneamente a sua situação real” (Goffman, 2003: 65). Nesse contexto, 

de evasão e diversão, as práticas do Futebol e dos jornais escolares surgem associadas a 

mecanismos de criação de um mundo e de uma cultura juvenil, simultaneamente 

susceptíveis de convir aos interesses dos indivíduos e aos propósitos gerais da 

Instituição Escolar, na medida em que, promovem uma imagem com a qual ambos se 

podem identificar, positivamente.  

         A Casa Pia de Lisboa, de 1890, era um autêntico laboratório de práticas educativas 

modernas, fundamentadas na unidade do ensino e na cultura do carácter, através de 

metodologias activas centradas na observação científica, (experimental e empírica), 

muito antes de esta ser uma tendência generalizada no geral das escolas portuguesas. 

Foi, a partir das Reformas Educativas propostas por Jaime Moniz, em 1894-95, que, 

mais sistematicamente, se começou a considerar a Instrução Secundária Nacional como 

uma organização multidisciplinar que deveria proporcionar ao aluno, (mais do que a 

preparação para o exercício de uma profissão específica ou para a frequência 

universitária), o desenvolvimento do aspecto psicológico e as qualidades pessoais: “na 

esteira de Dewey, mas por vias diferentes, Jaime Moniz tratou desenvolvidamente o 

problema do interesse. Toda a complexa tarefa de aprender teria de assentar na 

motivação do aluno e na sua adesão livre à aquisição de conhecimentos. Os incentivos 

nunca seriam de mais na escola moderna: […] no termo do ciclo liceal o aluno estaria 

apto a falar por si próprio” (Ó, 2003: 232-55). A retórica da Pedagogia Liberal e 
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Moderna traduzia-se na necessidade de educar integralmente o aluno, levando-o a aderir 

a formas de trabalho que incidissem sobre o conjunto das suas disposições físicas e 

mentais, de modo a produzir determinados efeitos sobre a sua personalidade, 

pensamento, sentimento e conhecimento, sempre em concordância com aquilo que 

fossem os seus interesses, vontade e querer pessoais.  

         Numa altura em que os teóricos da Escola começavam a advogar a auto-educação 

e a auto-realização do aluno, como sendo os princípios basilares da Educação Moderna, 

a Casa Pia de Lisboa desenvolvia já um intensivo e extensivo programa onde a 

uniformidade e a idiossincrasia se jogavam, harmonicamente, na passagem da opressão 

ao estímulo. No que respeita às agremiações, e ao contrário daquilo que fora 

determinado por Jaime Moniz, em 1895, quando proibiu, expressamente, a constituição 

de associações entre os alunos, a administração da Casa Pia, nessa mesma época, já 

considerava o elevado potencial de “auto-governo” contido nas formas de organização 

juvenil e nas dimensões extracurriculares. 

         Quando o Futebol é introduzido na Casa Pia, nos finais do século XIX, por alguns 

alunos que se encontravam, sob sua protecção, a frequentar cursos secundários e 

superiores no exterior, a Instituição concedeu, imediatamente, apoio logístico e material 

à iniciativa, visionando, antecipadamente, nesse desporto uma oportunidade ao cultivo 

geral do espírito de equipa (unificação ideal entre as pessoas que partilham a vivência 

num Regime de Internato), e um factor de grande prestígio para si própria. A questão do 

Associativismo passou a desempenhar um papel determinante ao nível da “regulação da 

liberdade individual”, uma vez que implicava, directamente, a participação do aluno e 

constituía uma fonte de integração social: “a promoção das organizações juvenis 

correspondia portanto ao desígnio de perseguir uma estratégia normalizadora fora da 

sala de aula, com a consequente institucionalização de modalidades de auto-governo. 

Foi nestes termos precisos que se começou a falar das associações de estudantes” (Ó, 

[Bernardino Machado], 2003: 270). A capacidade de mobilização das vontades 

individuais no sentido da obtenção de bens comuns, reforçava os valores da cultura 

integral dos indivíduos e da comunidade a que pertenciam, como tal, o Associativismo, 

era encarado como um meio eficaz de “despertar a alma colectiva das massas”: 

 

No seio das sociedades humanas manifestam-se permanentemente dois princípios 

contrários – o individual e o colectivo – de cuja luta resultará um estado superior 

dessas mesmas sociedades, em que o primeiro principio – o individual – chegado a 

um elevado grau de desenvolvimento, se absorverá no segundo (Caraça, 1941:12).  
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         No caso da prática desportiva, as vantagens da competição saudável eram 

evidentes, pois, não só o indivíduo poderia desenvolver as suas competências físicas 

como também, aprendia a cultivar os hábitos do fairplay, aliados a um novo conceito de 

homem, o sportsman, caracterizado pela juventude, elegância, cavalheirismo, espírito de 

bravura e conhecimento das regras do jogo. De facto, quando o football ou o “jogo da 

bola” entrou na Casa Pia de Lisboa, pelo pé dos alunos Januário Barreto e Bruno do 

Carmo, verificava-se em Portugal um défice de consideração pela prática desportiva, 

sendo também o lazer um fenómeno residual, um luxo, limitado às classes mais 

abastadas. A sua função educativa não foi imediatamente reconhecida pelas “massas”, 

ainda que, nessa altura, algumas vozes se levantassem a favor da necessidade de 

desenvolvimento harmonioso do corpo e do espírito, como ideais da “vida moderna”. 

          A Casa Pia era, então, uma das raras instituições que possuía as condições 

necessárias para a disseminação deste tipo de desporto, uma vez que, a sua organização 

contemplava, como indispensáveis, a educação física e os exercícios militares, os únicos 

capazes de produzir homens valentes, de corpo e de carácter vincado. Outro motivo de 

resistência em relação à adesão do povo à nova modalidade desportiva, prendeu-se com 

o facto de a sociedade portuguesa, do final do século XIX, se encontrar dominada pela 

instabilidade política e económica, anunciando uma ruptura inevitável com a monarquia 

e o ceder gradual ao despontar do Republicanismo, tendo esta situação agravado com o 

Ultimatum Inglês, de 1890, e a Revolta Republicana, de 1891. Por estes motivos, o 

Futebol não conseguiu, de início, estabelecer-se como desporto popular, ficando 

restringido a uma elite aristocrática e burguesa, em que os clubes eram estruturas mais 

ou menos arbitrárias e efémeras, que dependiam da iniciativa altruísta de alguns 

indivíduos, organizados em simples grupos de amigos ou familiares. Não terá sido, 

certamente, mera coincidência o facto de ter sido na Casa Pia que este desporto 

conheceu uma aceitação imediata e que os primeiros alunos dedicados à sua prática 

fossem os mesmos que iniciaram o Movimento Associativo e Jornalístico que iria 

dominar as décadas seguintes desta Instituição. Estes alunos seriam, mais tarde, os 

responsáveis pela criação dos primeiros grandes Clubes Futebolísticos Nacionais – o 

Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal – e pelo desenvolvimento da 

Imprensa Especializada nessa modalidade desportiva. Simultaneamente, a Educação 

Física, o Desporto, a Imprensa e o Associativismo começavam a assumir-se como 
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factores determinantes para impedir a decadência dos costumes, promovendo a 

ambicionada regeneração da cultura física da população escolar e nacional. 

         O primeiro jornal dos manuscritos, A União (1893), resulta da associação de um 

grupo de alunos da Casa Pia mobilizados para a prática do Futebol e empenhados na sua 

propaganda também fora da Instituição: Pedro Guedes (capitão da primeira equipa 

escolar da Casa Pia e Director deste Jornal), Januário Barreto (aluno responsável pela 

introdução do jogo na Instituição e Redactor do Jornal) e Silvestre da Silva (guarda 

redes da primeira equipa escolar e Editor do Jornal). Desse jornal consta, não só, a 

apresentação daquele que viria a ser um dos Clubes Escolares mais famosos de todos os 

tempos, (e que muito contribuiu para o desenvolvimento da tradição do futebol escolar 

noutros estabelecimentos de ensino do país), mas também, uma das primeiras notícias 

de que há memória na Imprensa, ainda que manuscrita, sobre os perigos e benefícios 

desta nova modalidade desportiva que seria considerada o “desporto rei” do século XX: 

 

Devido à boa vontade de alguns alumnos mais distinctos formou-se um club que 

apenas espera licença do Ex.mo Sr. Provedor, para entrar n’um andamento regular 

(A União. n.º 1, 17 Ago.1893 [35-6]). 

 

O foot ball quando jogado com parcimónia proporciona um certo desenvolvimento, 

porém quando se abusa d’ elle, como na Inglaterra, não é isento de sérios perigos, 

como se pode ver na seguinte estatística extrahida de um jornal do mesmo paiz. Na 

Inglaterra, de Setembro de 1888 a Janeiro de 1889 o foot ball occasionou 13 

mortes, 15 fracturas de pernas, 4 fracturas de braços, 11 cabeças partidas, 3 

ferimentos na região lombar, um nariz esborrachado, 1 quadril deslocado e uma 

cara quebrada (A União. n.º 4, 7 Set. 1893 [44]). 

 

         Numa série de fascículos publicados, em 1940, sobre a História dos Desportos em 

Portugal, da responsabilidade de Tavares da Silva, Ricardo Ornelas e Ribeiro dos Reis, 

confirma-se que, embora não havendo elementos que permitam fixar, rigorosamente, as 

condições em que o jogo começou a ser praticado, “foi de facto depois de 1892 que 

apareceu o futebol na Casa Pia de Lisboa. E em Belém se formou um bom núcleo de 

jogadores. Alguns dos quais brilharam, mais tarde, nos grandes clubes de Lisboa” (Silva 

et al, 1940 [Fasc. n.º 6]:163-4), sendo estes responsáveis pela organização dos primeiros 

torneios e pelo lançamento das bases em que veio a firmar-se a estruturação federativa 

do futebol português, fazendo charneira entre uma fase de transição do desporto de elite 

para o desporto popular. O rápido entusiasmo com que os alunos, em geral, aderiram à 

nova modalidade desportiva e ao exercício literário e artístico dos jornais escolares, 

ficaram a dever-se: 
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Em primeiro lugar, às características da educação ministrada na Casa Pia, a qual, 

ontem como hoje, dedicava à prática da ginástica uma importância especial. Os 

alunos apetrechados fisicamente com essa preparação salutar, tinham 

evidentemente que sentir uma especial predilecção pelo desporto e tinham que 

marcar a sua superioridade, quando em competência.Depois, o regime de internato, 

com as evoluções de todos os dias, a divisão por colégios, a tendência para o 

espírito associativo, casavam-se perfeitamente com as características do jogo, que 

requeria conjunto, energia e coragem. O Jogo era um derivativo esplêndido para as 

horas de recreio, depois das aulas. E, como dispensava de acessórios dispendiosos 

de outros desportos, a sua prática tomou, como era natural, um incremento enorme 

(Silva et al. 1940 [Fasc. n.º 7]: 219-0). 

 

         Não será, portanto, possível dissociar o fenómeno da proliferação de vários 

jornais, (propriedade dos grupos de alunos que neles intervinham), do facto de todos 

eles pertencerem a equipas internas organizadas por iniciativa própria, em torno da 

prática e competição futebolística, o que por sua vez, conduziu à criação de toda uma 

diversidade de Clubes que estiveram na origem das primeiras Associações Académicas, 

tal como conhecemos hoje. Entre os grupos organizados para a disputa de campeonatos 

internos à Casa Pia de Lisboa, constam alguns nomes que são os mesmos de alguns dos 

jornais manuscritos: o Grupo O Victória, O Nacional, O Lusitano, O Napoleão, o Luso, 

etc. Como verifica Cruz Filipe, num artigo publicado na Revista Casa Pia, “Facetas 

Casapianas – os nossos jornais”:  

 

Os entraves para a formação de um jornal não eram muitos. Resolvida a sempre 

grave dificuldade do papel, os colaboradores apareciam, o escrevente nunca 

faltava, os desenhadores abundavam, os factos a narrar não escasseavam, e as 

polémicas arranjavam-se com facilidade, mesmo que as razões não fossem de 

grande peso. Os próprios títulos, sempre sugestivos, marcavam nitidamente o 

espírito do grupo que organizava o jornal (Filipe, 1939:12).  

 

          No entanto, o primeiro e mais popular agrupamento desportivo da Casa Pia, o 

Grupo Escolar, (curiosamente, com o mesmo nome de um jornal manuscrito existente 

em 1885), aparece ligado ao jornal manuscrito A União, tendo-se estreado como team, a 

dezasseis de Fevereiro de 1894, num desafio no Campo das Salésias, contra o Grupo 

Académico de Futebol (dos alunos da Escola Politécnica, posteriormente, Faculdade de 

Ciências), com os respectivos alunos casapianos: 
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                                                    Fig. 4. Grupo Escolar da Casa Pia de Lisboa, 1896 [1898]. 

 

 

         Este grupo era composto, na sua maioria, por alunos das Escolas Secundárias 

oficiais que se encontravam ao abrigo de programas de subsídio de estudos pela Casa 

Pia, sendo a primeira equipa totalmente portuguesa a bater os “mestres ingleses” do 

Carcavellos Football Clube em, 1898. Foi por influência deste grupo que, em 1894, se 

formaram os grupos escolares do Colégio Arriaga (capitaneado por Pedro del Negro) e 

o do Colégio Klift (liderado por Charles Etur).  

         Atento às possibilidades pedagógicas reveladas pela mobilização em massa e pelo 

entusiasmo com que os alunos aderiram à pratica do Futebol, o então Provedor da Casa 

Pia de Lisboa, Francisco Simões Margiochi, viria a encomendar, a Inglaterra, e a seu 

encargo pessoal, a primeira bola de futebol utilizada nas disputas do Páteo das Malvas e 

nos primeiros torneios oficiais da instituição com outros estabelecimentos de ensino:  

 

Antes de uma equipa de “gansos” se estrear em encontros competitivos, já uma 

bola fora adquirida em Londres pela Direcção da Escola, pela quantia de 4.500 réis, 

demonstrando o interesse e vontade do Provedor da Casa Pia, Francisco Simões 

Margiochi, de ver o jogo praticado na instituição, à imagem do que sucedera nas 

escolas inglesas do meio do século atrás. Aliás, na Casa Pia sempre se encarara a 

educação física – designadamente a ginástica – como uma componente importante 

da educação. A atitude de Margiochi revelar-se-ia extremamente acertada, já que o 

futebol passou a fazer parte dos hábitos dos jovens casapianos, com excelentes 

resultados ao nível da formação humana e social dos mesmos. Além disso, muito 

ganhou com esta associação, já que num futuro não muito longínquo os homens 
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saídos desta instituição teriam papel central no desenvolvimento do jogo no nosso 

país, nomeadamente no momento em que o futebol abandonou o seio da 

aristocracia e alta burguesia para se espalhar por outras classes sociais (Coelho e 

Pinheiro, 2002:63). 

 

         À medida que os alunos iam saindo do estabelecimento de ensino, por motivo de 

conclusão dos seus cursos e abandono do internato, mantinham a sua actividade 

associativa em torno da prática do Futebol constituindo, um pouco por toda a parte, 

clubes desportivos de certa estabilidade. As primeiras formas do Associativismo juvenil 

na Casa Pia de Lisboa, geradas em torno de actividades extracurriculares como o 

exercício físico e os jornais escolares estiveram, pois, na origem de outros movimentos 

Associativos organizados, com o intuito de aliar a beneficência pública ao ideal do 

desporto e da cultura institucional da Escola e “Casa-Mãe”. A Associação do Bem 

(1903-1909), liderada por Cosme Damião, torna-se a primeira tentativa de constituição 

de uma associação de cariz Pós-Escolar contando, entre os seus membros, com a 

maioria daqueles que participaram no Grupo Escolar de Futebol da época 1894/98. 

         É assim que, em Novembro de 1903, um grupo de 25 ex-alunos da Casa Pia de 

Lisboa, pertencentes à Associação do Bem, combina juntar-se no Hipódromo de Belém 

para um treino com outro grupo que, habitualmente, treinava na Praia de Belém, Os 

Catataus ou Belém Football Club, tendo ambos chegado a um entendimento para a 

formação de um Grupo Misto com o intuito de defrontar o forte Grupo dos Pinto Bastos 

(CIF). O encontro realizou-se em Dezembro seguinte, lançando as bases para a criação 

do primeiro Clube Desportivo de Lisboa, o Sport Lisboa (vinte e oito de Fevereiro de 

1904, em Belém, com 1.ª Sede na Farmácia Franco, propriedade de um ex-aluno 

casapiano Pedro Augusto Franco, e tendo como 1.º e 2.º Capitães, respectivamente, o 

arquitecto António do Couto e Silvestre da Silva). Três anos depois desta iniciativa, a 

vinte e dois de Novembro de 1906, Januário Barreto torna-se o primeiro presidente 

eleito do Sport Lisboa e, a um de Dezembro do ano seguinte, ocorre o primeiro encontro 

deste clube com o Sporting Clube de Portugal (fundado a um de Julho de 1906). Foi 

neste célebre jogo que se inaugurou a tradição de rivalidade entre “os grandes de 

Lisboa”, mantida, no essencial, até aos dias de hoje.  

         Januário Barreto, o Redactor do jornal manuscrito A União, seria o primeiro 

dirigente desportivo eleito e um dos responsáveis, juntamente com Cosme Damião, pela 

fusão do Sport Lisboa com o Sport Benfica, passando o novo clube a adoptar a 

designação de Sport Lisboa e Benfica (vinte e sete de Setembro de 1908), constituído, 
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quase exclusivamente, pelos jogadores saídos da Casa Pia de Lisboa que haviam 

participado na criação dos primeiros jornais escolares: Emílio de Carvalho, António 

Couto, Januário Barreto, David da Fonseca, João Persónio, Francisco Santos, Silvestre 

da Silva, Daniel Queiroz dos Santos. Nesta época, alguns dissidentes do antigo Sport 

Lisboa, integraram o Sporting Clube de Portugal : Emílio de Carvalho, António Couto, 

Daniel Queiroz dos Santos (que chegou a ser director deste clube) e Francisco Santos.  

         Na sequência dos eventos anteriores, funda-se a I Liga Portuguesa de Futebol (a 

trinta e um de Agosto de 1908, da qual Januário Barreto veio a ser director) e iniciam-se 

os primeiros Campeonatos Escolares, organizados com a participação de vários grupos 

de alunos do Liceu da Lapa, Liceu de S. Domingos, Liceu do Carmo, Escola 

Politécnica, Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, Casa Pia de Lisboa, Colégio 

Militar, Escola Académica, Escola Estefânia, Colégio de Campolide. A importância 

destes campeonatos revelou-se decisiva na preparação de futuros jogadores que 

integraram, mais tarde, os clubes de renome da Capital. A própria Associação de 

Futebol de Lisboa (1910), nasceu da consciência sobre a crescente popularidade deste 

desporto, entre todas as várias camadas sociais, resultado do sucesso dos primeiros 

campeonatos de Lisboa e da necessidade de conferir à sua prática um maior grau de 

organização e regulamentação. Foram seus Directores os ex-alunos casapianos Alfredo 

Soares, Cosme Damião, Ávila de Melo, Bruno do Carmo e Ricardo Ornelas, e membros 

do conselho técnico Cosme Damião, Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira e Ricardo 

Ornelas. Pela Federação Portuguesa de Futebol
27

, passaram também nomes saídos da 

Casa Pia de Lisboa, como Raul Vieira, Ávila de Melo, Ribeiro dos Reis, Silvestre 

Rosmaninho, Cândido de Oliveira, Ricardo Ornelas, José da Cruz Filipe e Constantino 

da Encarnação.  

         A difusão do Associativismo acentuou-se, sobretudo, a partir de 1910 com a 

Implantação da República Portuguesa e devido a uma eficiente acção de propaganda 

jornalística que despoletou a propagação do Futebol como desporto de eleição, 

mobilizando os vários grupos de alunos que frequentavam ou saíam da Casa Pia e que, 

uma vez instalados na vida civil, deram origem à fundação de Associações para 

finalidades Culturais, Recreativas e Desportivas: constitui-se o Grupo Sportivo Luz 

Soriano (1910, segunda tentativa de criação de uma associação Casapiana após a 

                                                 
27

 A Federação Portuguesa de Futebol passou a designar-se Federação Portuguesa de Futebol 

Association, por resolução do Congresso de 28 de Maio de 1926, e, mais tarde, Federação Portuguesa de 

Futebol, em virtude da reforma de Estatutos posta em vigor em três de Dezembro de 1938. 
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extinção da Associação do Bem), e são fundados, em Setúbal o Vitória Futebol Clube 

(1910), a Associação de Futebol de Lisboa (1910), a Associação de Futebol de 

Portalegre (1911) e a Associação Escolar dos Alunos da Casa Pia de Lisboa (1912), 

Associação Pós-escolar – o Casa Pia Atlético Clube ou Ateneu Casapiano (1920).  

         Uma das causas da rápida propagação do Futebol e do Associativismo, foi a saída 

de muitos alunos formados em vários cursos (em especial pelo Curso de Oficiais dos 

CTT e Telégrafos, ministrado apenas na Casa Pia de Lisboa, nesta altura) e a sua 

consequente deslocação para várias localidades do país, afim de exercerem uma 

profissão ou de retornarem à sua terra de origem (Figueira da Foz, Barreiro, Viana do 

Castelo, Coimbra, Lagos, Faro, Évora, Beja e Viseu).  

         Com o objectivo de promover a formação de novas Associações Regionais, 

assegurar uma maior expansão do jogo e organizar um campeonato a partir de 1922, 

começa a ser posto em prática um verdadeiro plano de congregação das Associações 

Escolares e clubes promocionários que, um pouco por todo país, queriam ver a sua 

existência reconhecida pelos órgãos federativos do Futebol, de modo a alinharem nas 

competições oficiais. Na época de 1941-42, contavam-se vinte e seis Associações de 

Futebol, filiadas na Federação Portuguesa de Futebol do Continente e das Ilhas.  

 

Temos, portanto, inicialmente, uma acção decisiva dos casapianos, servindo 

magnificamente a ideia da propaganda […]. E realizaram, de facto, uma obra 

importante dentro das colectividades desportivas em que depois ingressaram, 

algumas das quais ajudaram a fundar, ocupando nelas lugares de destaque, quer 

pelo seu valor em campo, como atletas, quer pelo seu critério orientador, como 

dirigentes, quer ainda pela sua competência técnica, em matéria de doutrina e 

ensinamentos da especialidade. A primeira fase dessa acção corresponde ao 

período de verdadeira organização do futebol, dentro da qual se fundaram e 

remodelaram os clubes, se organizaram as associações regionais, se constituiu a 

Federação Nacional, se promoveu a vinda dos primeiros grupos estrangeiros, para 

intensificar a propaganda e ministrar aos jogadores conhecimentos novos. Por toda 

a parte, quer em Lisboa, quer espalhados por diferentes pontos do pais, na plêiade 

dos carolas que desinteressadamente se batem pela ideia, encontramos sempre 

casapianos e em situações de destaque (Silva et al, 1940 [Fasc. 7 – 8]: 224-25). 

 

         O Jornalismo de finalidade desportiva, que se verificou no início do século XX, 

muito ficou a dever ao impulso Associativo generalizado, acentuando-se a ligação 

estreita entre o Futebol e a Imprensa à medida que a curiosidade do público se 

intensificava. Se é certo que o Futebol não conheceu grande popularidade no princípio, 

(devido ás características do jogo, considerado de elite e exclusivo aos nobres), a sua 

propaganda começou em jornais de menor expressão e circulação, dado que nos 
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principais jornais da época, O Século e Diário de Notícias, eram raras as notícias a 

propósito da recente modalidade desportiva. Apenas no Diário Illustrado (1871) se 

conhecem, a partir de 1892, algumas publicações de maior regularidade com secções 

desportivas de destaque que acabaram por servir de exemplo ao Diário Popular. 

         O ano de 1894 é considerado importante devido a uma melhoria em relação ao 

estado dos núcleos desportivos mais relevantes e, ainda que os desportos mais populares 

na época fossem o Ciclismo, o Tiro Civil e os Desportos Náuticos, o Futebol começou a 

receber algum destaque por parte da imprensa periódica, o que, de algum modo, 

imprimiu maior velocidade ao processo de criação de núcleos desportivos que, aos 

poucos, proliferaram desde Lisboa ao resto do país. A vinte e dois de Janeiro de 1894 

iniciou-se a publicação do primeiro jornal de desporto da cidade de Lisboa, O Sports, 

editado pelos sócios do Ginásio Club Português, e dirigido por Carlos Xafredo, embora 

tenha publicado apenas quatro números, dedicados ao tema da ginástica e outros 

desportos. No mesmo ano a Semana de Lisboa (que era um suplemento do Jornal do 

Comercio), passou a ser uma revista semanal, dirigida por Alberto Braga, com uma 

secção desportiva de António Bandeira, o primeiro crítico desportivo dos jornais diários 

portugueses, e com colaborações de Ramalho Ortigão, demonstrando atribuir ao jogo do 

Futebol um importante papel social e mundano, susceptível de constituir interesse 

público e promover a visibilidade dos benefícios do Desporto.  

         Na década de 1911-20, a Imprensa revela-se um elemento crucial na propaganda 

do jogo de Futebol consolidando, definitivamente, as propostas dos mais importantes 

periódicos de informação especializada em eventos desportivos, durante 1907 e 1908, O 

Jornal da Noite, Desporto (1907), Vida Sportiva (1908), Eco Sportivo e Gazeta de 

Sport (ambos de 1909) e os Sports Illustrados ligados ao jornal O Seculo (1910).  

         A vinte e quatro de Agosto de 1913, Cosme Damião fundou o jornal O Sport 

Lisboa, considerado o primeiro jornal desportivo a ser editado como órgão oficial de um 

clube, o Sport Lisboa e Benfica, que, mais tarde, assumiu uma posição neutral ao mudar 

a sua designação para Sport de Lisboa. No ano de 1920, outro dos jornais diários de 

Lisboa, A Pátria, começou a publicar, semanalmente, uma página destinada ao Futebol, 

e foi inaugurada uma das mais importantes revistas deste desporto, da responsabilidade 

de ex-alunos da Casa Pia de Lisboa, a revista Football e, no ano seguinte, O Sport de 

Lisboa, passou a publicar um suplemento dedicados aos jogos internacionais da 

selecção portuguesa. Em muitos destes periódicos, mantinha-se a presença de gerações 

consecutivas de desportistas e jornalistas saídos da Casa Pia:  
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António Ribeiro dos Reis, Cândido de Oliveira, Ricardo de Ornelas, Reinaldo 

Monteiro e Correia Duarte. Daniel Queiroz dos Santos foi chefe da redacção do bi-

semanario «Jornal de Sport», em 1911. Cosme Damião foi um dos animadores do 

«Sport de Lisboa», que chegou a dirigir, nos últimos anos da sua publicação. Raul 

Vieira e António de Sena Azevedo figuraram como directores da «Football». João 

Ramalhete Serra colaborou nesta revista. Augusto Faria, já falecido, Álvaro da 

Fonseca e Manuel Cruz, constituíram, com Cândido de Oliveira e Ricardo de 

Ornelas, o grupo editor da «Football». Sena Azevedo também figurou como 

director da «Gazeta Desportiva», em 1922, colaborada em especial por casapianos 

(Silva et al, 1940 [Fasc. n.º 8]: 229). 

 

         Na Casa Pia, o movimento de preparação de um novo Clube desportivo começou a 

esboçar-se a vinte e sete de Janeiro de 1920, impulsionado pelo grupo redactorial da 

revista Football, fundando-se a três de Julho desse ano o Casa Pia Atlético Clube, (o 

clube de maior longevidade que se conhece na vida da Instituição). Neste tempo, o 

Futebol e o Jornalismo Desportivo começavam a despontar como possibilidades 

promissoras de profissionalização declarada. O Sport, novo modo de vida, ganhava 

contornos de verdadeira indústria cultural e económica à dimensão nacional, aliciando 

cada vez um maior número de jovens a enveredar pela prática desportiva e associativa, 

ao mesmo tempo que se tornavam evidentes as relações de interesse proporcionadas 

pela aliança entre os inovadores meios de comunicação visual para as massas e os novos 

símbolos de popularidade que atribuíam à figura do jogador de Futebol a representação, 

por excelência, do ideal de herói dos tempos modernos. 

         A articulação deste conjunto de ideias (e ideais) esteve na origem das maiores 

transformações ocorridas ao nível das formas e dos conteúdos apresentados nos últimos 

jornais que foram produzidos pelos alunos da Casa Pia de Lisboa, tornando nítidas, em 

termos visuais, duas fases distintas entre os primeiros jornais manuscritos e aqueles que 

surgem já no final dos anos vinte. O Futebol esteve sempre ligado aos jornais da Casa 

Pia de Lisboa, fosse no contexto escolar, fosse posteriormente, à saída dos alunos do 

Internato, ainda que, em alguns momentos, a prática intensiva deste desporto e as 

competições escolares tivessem afastado os alunos do hábito regular de escrita e 

desenho, tal como será mostrado nos capítulos finais deste estudo.  
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         2. Os Jornais Escolares e a Produção de Visibilidade: Grupo Margiochi, a 

Obra-prima da Escola Moderna 

 

         Tal como havia acontecido no plano das artes e dos ofícios, Francisco Simões 

Margiochi era um Provedor, sobretudo, empenhado na construção de uma identidade 

própria para o Ensino da Instituição, fazendo-se valer do máximo de recursos que lhe 

permitissem reforçar o papel verdadeiramente democrático da Casa Pia de Lisboa no 

contexto da Cultura artística, desportiva e associativa nacional. Foi também neste 

sentido, e com o propósito de sublinhar a vigilância e o controle disciplinar de todas as 

dimensões da vida do aluno, que Margiochi tratou de regularizar a actividade recreativa 

dos Jornais Escolares publicando, imediatamente, um regulamento interno que obrigava 

à responsabilização dos autores pelas matérias “escritas e desenhadas”, ao mesmo 

tempo que incentivava, abertamente, os alunos a dedicarem-se ao exercício dessa 

actividade como sendo estas um “belo elemento da cultura do espírito”: 

 

Tendo-se publicado na Real Casa Pia de Lisboa um jornal manuscripto com o titulo 

A União, que no seu primeiro numero, em artigo editorial, apresenta um 

programma muito para louvar, e apparecendo no segundo numero d’esse mesmo 

jornal a noticia de que vae ser dada à luz uma outra folha;  

Considerando que um jornal pode e deve ser um bello elemento de cultura de 

espírito, e que habituando os alumnos, seus redactores, a escrever e a discutir, 

presta relevantes serviços não só de ordem intellectual como de ordem moral e 

disciplinar; Considerando que a polémica entre alumnos, quando desviada das 

regras e normas da boa dialéctica e da exemplar boa educação, que devem 

distinguir o jornalista, pode arrastar a desmandos de linguagem perniciosa tornando 

o jornal, n’este caso, um elemento de indisciplina; e Tendo em attenção o desejo 

que tenho de bem educar os alumnos cultivando-lhes as aptidões naturaes, mas sem 

de nenhum modo, nem de leve auctorizar um acto que possa ferir as boas normas 

da disciplina que é preciso manter-se inquebrantável e inflexível;  

Determino o seguinte: 

 

ARTIGO 1º 

Nenhum jornal manuscripto, impresso ou desenhado poderá circular na Real Casa 

Pia de Lisboa, sem que um alumno tenha solicitado licença para tal fim, pela quarta 

repartição, onde declarará os nomes de todos os auctores e os pseudonymos com 

que assignam os seus artigos. 

 

ARTIGO 2º 

Cedida a auctorização, esse alumno fica única e exclusivamente responsável por 

tudo quanto se escreve no jornal, e responderá perante as auctoridades competentes 

por toda a matéria publicada, quer seja escripta quer desenhada. 

 

§ único. O alumno que tiver esta responsabilidade poderá, querendo, antes de 

publicar qualquer artigo ou desenho, submettel-o à approvação do chefe da terceira 
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repartição, que lhe porá o seu visto, cessando, n’este caso, a responsabilidade do 

alumno. 

 

ARTIGO 3º 

Qualquer artigo ou desenho offensivo das boas normas da cortezia, que deve haver 

entre todos os alumnos, e ainda entre estes e o pessoal empregado, será punido com 

a suspensão do jornal, sem prejuízo da pena a applicar ao alumno responsável, e 

que poderá variar entre três dias de prisão e a expulsão, conforme as circunstancias. 

 

ARTIGO 4º 

Esta portaria será numerada e archivada no cartório da secretaria da Casa Pia de 

Lisboa. 

 

Belém, 30 de Setembro de 1893. O Provedor, Francisco Simões Margiochi.” 

 

(Margiochi, 1894 [Port. n.º 143, 30 Set. 1893. 8ª. Ser]: 27-8) 
 

 

         O Jornal Escolar passava assim a fazer parte do dispositivo mais alargado de 

“cerimónias institucionais” (Goffman, 2003: 85), constituindo um órgão de divulgação 

da responsabilidade voluntária dos alunos que, no entanto, era susceptível de ser 

supervisionado ou, dependendo da sua índole, censurado, por uma das repartições 

encarregues de manter a normalidade do funcionamento do sistema de Internato. 

 

 Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os 

indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são 

controlados, onde todos os acontecimentos são registrados, onde um trabalho 

ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia (Foucault, 1997b: 163).  

 

         Segundo Erving Goffman, este tipo de práticas, como os jornais escolares, estão 

também associadas a “processos de simbolização” que têm como finalidade a exibição 

institucional, pela criação daquilo que o autor designa de “dinâmicas da aparência”, 

nomeadamente através do uso de Imagens. O tipo de material admitido neste tipo de 

publicação incluía toda uma série de acontecimentos de ordem institucional e pessoal, 

como a referência a situações ou pessoas altamente valorizadas no passado ou no 

presente da vida da instituição, ou ainda, material decorrente de uma “interpretação 

editorial”, como comentários em relação a aspectos do quotidiano do internado, 

(poesias, histórias e ensaios originais). No geral, os conteúdos escritos e desenhados 

correspondiam sempre à expressão da “interpretação oficial das funções da instituição”, 

acabando por definir um “ideal do eu” que também funcionava como reflexo da 

existência de um controle e de um consentimento em relação àquilo que era dito acerca 

do seu governo, uma vez que “o material apresentado tende a fechar um círculo em 
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torno da instituição e a dar um carácter de realidade pública ao mundo interior” 

(Goffman, 2003: 86). Fazendo uso consciente dessa possibilidade que os jornais 

escolares ofereciam à exibição de representações, os próprios alunos utilizavam este 

meio de comunicação, capaz de prolongar ficções, como um veiculo capaz de fazer 

circular mensagens entre si e como agente intercessor junto das autoridades, para 

obtenção de fins colectivamente desejados. É possível encontrar alguns exemplos desse 

“poder da escrita” (Foucault, 1997b: 157), em alguns artigos dos primeiros jornais 

manuscritos da Casa Pia: 

 

Subscrição: Pediram-nos alguns rapazes para que anunciássemos, todos os que 

fossem amadores do jogo da Pêlla e quisessem continuar a jogar, se subscrevessem 

com algum obulo para se poder comprar uma bola, porque a outra se acha indigna 

de servir. A Redacção (O Justo. n.º 5, 28 Nov, 1897: [26]). 

 

          Curiosamente, algum tempo mais tarde, os alunos Cosme Damião, Alves da Mota 

e Joaquim Vicente Bento apresentaram um requerimento ao Sub-director e da Casa Pia, 

Alfredo Soares, para que este concedesse autorização à compra de uma bola, 

requerimento esse acompanhado de uma “lista de subscritores” 
28

 e respectivo 

contributo de 200 réis cada, (num total de 3.000 réis), bem como um dos primeiros 

regulamentos existentes para a prática do foot-ball: 

 

Il.mo e Ex.mo Snr. Sub-Director 

 

A comissão, de alunos, abaixo assinada, vem, por este humilde meio, pedir 

respeitosamente a v. Ex.a que queira dar-lhe permissão a-fim-de que lhe possam 

comprar uma bola, e, nas horas vagas dos deus deveres escolares, se possam com 

ela recrear. Arrojam-se a tanto, porque confiam no carácter justo de V. Ex.a, que é 

essencialmente atencioso. Declaramos desde já a V. Ex.a que o jogo será 

constituído por alunos mais velhos e melhor habilitados que serão em numero de 

14. Casa Pia, 13 de Dezembro de 1901. A Comissão 

(a) António Alves da Mota 

(a) Cosme Damião 

(a) Joaquim Vicente Bento. (Silva. et al, 1940. [Fasc. n.º 7]:222) 

 

                                                 
28

 Entre os subscritores encontravam-se alguns nomes que viriam a constar na História do Futebol como 

responsáveis por alguns dos mais notáveis desempenhos desportistas, contribuindo, inequivocamente, na 

fundação de clubes desportivos de dimensão nacional e outros núcleos regionais, na divulgação mediática 

do Futebol, sua organização e regulamentação: Joaquim Vicente Bento (n.º 2731), António Alves da 

Mota (n.º 2253), Cosme Damião (n.º 2487), Joaquim de Sousa (n.º 2250), Vergilio António Bentes (n.º 

2258), Aureliano Fialho Gomes (n.º 2483), Francisco Duarte (n.º 2569), Manuel Baptista (n.º 2267), Luiz 

da Silva Cardoso (n.º 2408), Raul Vieira (n.º 2373), Serra e Moura (n.º 2380), José Marques Figueiredo 

(n.º 2457), Dionísio da Conceição Ataíde (n.º 2484), José Francisco Canha (n.º 2584), Manuel da Silva 

Tainha (n.º 2952). 
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          Em consequência da aceitação do respectivo requerimento e lista de subscrição 

surge um documento escrito, primeiro esboço de regulamento, enunciando as condições 

da sua aplicação: 

 

Colegas 

 

Tendo S. Ex.a o Snr. Sub-Director permitido que organizássemos um grupo de 14 

alunos a-fim-de nos recrearmos nas nossas horas vagas dos deveres escolares, a 

comissão organizadora vem gentilmente convidar-vos para vós aderirdes ao dito 

grupo. Bastará somente inscrever vossas assinaturas na seguinte pagina, a 

concorrerdes com a insignificante quantia de 200 reis (dois tostões) quanto 

necessário para a compra de uma bola. 

Desde já vos relatamos as condições a que haveis de ficar sujeitos. Ouçamo-las: 

1º. O aluno não poderá ser substituído no campo do jogo, por qualquer outro. 

2º. Todos sujeitar-se-ão ás advertências do «captain». 

3º. Não se consentirão ofensas à moral, nem muito menos desordens. 

4º. Quem comprometer a sua assinatura, inscrevendo-se aqui, ficará sujeito a uma 

forte censura do semanário «O Social», que tem por membros os que constituem 

esta Comissão (aa). António Alves da Mota, Cosme Damião e Joaquim Vicente 

Bento (Silva. et al, 1940. [Fasc. n.º 7]:223) 

 

         As exibições desportivas, incluindo as competições futebolísticas inter-escolares, 

funcionavam como uma recreação voluntária ou um “empreendimento não-imposto” 

através do qual o aluno assumia o papel de representante da Instituição Total, com 

respectiva autorização para tal. Também neste caso, e aos olhos de observadores 

externos à vida do Internato, a “equipa simbólica” da Casa, tendia a ser um grupo de 

“craques” escolhidos, que contribuíam com a sua “representação gratuita” para a criação 

de uma realidade na qual a instituição dava “o palco” e garantia uma “audiência 

favorável” (Goffman, 2003: 94). Todas as formas de produção de visibilidade tendiam a 

reforçar a ideia (ou a ilusão) de que a vida no estabelecimento fazia parte de um mundo 

não inteiramente isolado, mas integrante das estruturas do mundo mais amplo o que, 

simultaneamente, permitia elevar a sua imagem de distinção acima desse mundo, com 

base na criação, mesmo que imaginária, de um estatuto ou de um vínculo que permitia, 

ao aluno e à instituição, acreditarem que o seu era o melhor dos mundos possíveis. Ao 

formarem uma “unidade social visível”, o representante e o representado concordavam 

no quanto deviam um ao outro, nos direitos e nas obrigações de cada um para com o 

outro, nas definições e imagens que construíam de si mesmos:  

 

Quanto mais o homem é detentor de poder ou de privilégio, tanto mais é marcado 

como individuo, por rituais, discursos ou representações plásticas. […] O indivíduo 

é sem duvida o átomo fictício de uma representação “ideológica” da sociedade; 
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mas também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que 

se chama a “disciplina” (Foucault, 1997b: 160-61).  

 

         Essa disciplina consiste, sobretudo, numa “disciplina de ser – uma obrigação de 

ser um determinado carácter e morar em determinado mundo” (Goffman, 2003: 159), o 

que acaba por tornar possível a interpretação de uma identidade comum, pois, ao 

investir no indivíduo a Instituição diz-lhe tudo aquilo que ele pode e deve ser. Partindo 

desse pressuposto, e no seguimento dos jornais escolares e do Associativismo com 

finalidades desportivas, surge uma “equipa simbólica” (Goffman, 2003: 95) que ficaria, 

para sempre, relacionada com o Ideal de Instituição criado na época de Francisco 

Simões Margiochi, a prova de que todos os investimentos humanos e financeiros dessa 

administração tinham produzido distintos frutos, ou seja, uma verdadeira elite 

intelectual e cultural de talentos especializados. Essa “equipa simbólica” ficou 

conhecida pelo nome de Grupo Margiochi e era composta por um conjunto de 

indivíduos, considerados representantes exemplares dos modelos de conduta pessoal e 

profissional aspirados pela Instituição Escolar de princípios Modernos. Esses indivíduos 

foram aqueles que participaram na criação do movimento dos jornais manuscritos da 

Casa de Lisboa, tendo sido apoiados no prosseguimento de carreiras académicas, na sua 

maioria, ligadas às Artes, como a Pintura, a Escultura e a Arquitectura. 

 

Constituíram, na verdade, um grupo escolhido, no qual figuraram, entre os que 

mais se distinguiram, Pedro Guedes e Raul Carapinha, pintores de arte de grandes 

méritos, António Couto, arquitecto distinto, Francisco Santos […] magnífico 

escultor e pintor brilhantíssimo, autor de alguns monumentos citadinos, como o do 

Marquês de Pombal e a estátua do Homem do Leme, no Jardim de Roque Gameiro, 

no cais do Sodré, José Neto, também escultor de grande valor, Silvestre da Silva, 

antigo sub-director da Casa Pia, Januário Barreto que se licenciou em medicina, 

Bruno do Carmo, ilustre oficial do nosso exercito, Daniel Queiroz dos Santos, 

empregado superior da Companhia dos Fósforos (Silva et al, 1940 [Fasc. n.º 8]: 

226).  

 

         Pela uniformidade da Educação, instrumento para a realização de ideias sociais, 

verdadeira “arte de talhar pedras” (Foucault, 1997b: 120), tornou-se possível chegar a 

um modelo de sociedade “em miniatura”, composta por indivíduos que, para além de 

manterem a sua união devido a condições de partida e a interesses pessoais ou 

profissionais comuns, só conseguiram entrar nessa sociedade restrita devido aos seus 

dotes vocacionais particulares e ao seu mérito individual:  
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Fig. 5. Grupo Margiochi, Casa Pia de Lisboa, 1902. 

 

 

 

 

 

À medida que uma sociedade evolui para a complexidade e a diferenciação 

funcional […] a cultura da classe ou do grupo revelar-se-à no devido momento. 

[…] Cultura pode até ser descrita simplesmente como aquilo que torna a vida digna 

de ser vivida. E é também aquilo que justifica que outros povos e outras gerações 

quando dizem, ao contemplar os restos e influências de uma civilização extinta, 

que valeu a pena ter existido essa civilização (Eliot, 1996:27; 30). 
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          O jornal escolar consiste num desses mecanismos de produção de visibilidade 

sobre alguma coisa que, em si mesma, não é imediatamente visível, até ao momento em 

que se manifesta sob uma forma reconhecível: o saber e o ser. Todo o poder só se torna 

visível na medida em que produz realidade, “produz campos de objectos e rituais da 

verdade”, sendo que “o indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se origina 

nessa produção” (Foucault, 1997b: 161). Do mesmo modo, saber desenhar não equivale 

a ser artista, saber escrever não equivale a ser escritor: para ser, é preciso colocar o 

saber em prática, dar forma visual e visível aos produtos das ideias. A aquisição de uma 

técnica só encontra o seu sentido na medida em que se realiza e, ao realizar-se, (tendo 

em vista a forma de uma ideia ou de um objecto), acaba por comportar a “executividade 

do eu”, isto é, a “realização do eu no seu fazer-se”, referindo-se à apreensão mediata do 

“eu” do sujeito na sua relação com as coisas, ao mesmo tempo que o converte num 

terceiro objecto “distante com a forma de um conceito ou de uma imagem” (Bozal in 

Ortega y Gasset, 2003: 18-19): 

         A ausência de propósito liga-se à incapacidade humana para escolher um final 

para a sua história, revelando-se, assim, toda a dimensão absurda da existência. Daqui 

se depreende que, todo o trabalho ininterrupto e incapaz de antever um fim se aproxime 

do absurdo, “tarefa infinda e infructuosa do Sisypho da fábula empurrando a pedra para 

o alto do monte, d’onde para logo rolava para o valle subjacente!” (Raposo, 1869: 8).  

         A Escola Moderna tinha de ver cumprida a sua “Obra-prima”, inventando-a: 

 

Na apreciação de um objecto de arte, toma-se em conta o seu mérito absoluto, sem 

entrar como elemento de apreciação o tempo empregado pelo artista em produzil-o 

(Margiochi, 1895: 7). 

 



 

CAPITULO V 

_________________________ 

OS JORNAIS ILUMINADOS 

 

 

 

 

s contos tradicionais são immensamente 

sympathicos às crianças, e já Platão os considerava como um 

excellente meio de educação. […] Só depois da renovação da 

Pedagogia como sciencia applicada da Psychologia, é que os 

contos tradicionais e os jogos infantis foram considerados como 

elementos de educação, aproveitando antes de tudo as primeiras 

curiosidades de espírito e a coordenação dos movimentos […] 

Se a importância dos contos tradicionais é evidente para a 

educação das crianças, é extraordinário o seu alcance como 

documento de psychologia popular. É no conto que se 

conservam os vestígios das concepções da inteligência primitiva 

do homem emocional, como diria Spencer, acerca dos 

phenomenos da natureza, personificados n’essa forma tão 

complexa, tão variável e tão pittoresca do Mytho, esse fundo de 

subjectivismo d’onde sahiram as religiões, as superstições, as 

epopêas, os contos, os provérbios, os enigmas e as formas 

symbolicas da arte e do direito. […] Essas narrativas 

espontâneas continham uma riqueza de phantasia que 

ultrapassava todo o poder da invenção artística, e mais ainda, 

que essas situações dramáticas, esses personagens phantasticos 

eram os últimos restos das concepções mythicas dos povos 

áricos, que se foram transformando para se adaptarem à 

corrente da civilização moderna (Braga, [19--a]: XII – XVI. 

itálicos meus). 
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         1. O Texto e a Imagem: da Literatura à Ilustração 

 

 

         O Jornal Escolar constitui um mundo em si próprio. Por intermédio da observação 

e análise dos seus textos e imagens é possível estabelecer uma ‘topografia’ das 

temáticas que povoavam o quotidiano juvenil no contexto de uma instituição como a 

Casa Pia de Lisboa – o real e o imaginário, o individual e o colectivo. Apercebem-se 

então os vários objectos e objectivos destas práticas, todas as possibilidades 

instrumentais e autónomas que as suas narrativas visuais encerram, os propósitos 

obscuros ou iluminados que legitimam o seu valor na História geral dos textos e das 

imagens, os intuitos moralizadores, religiosos, políticos, sociais, formativos, educativos, 

lúdicos. As histórias do Jornal Escolar (como tecnologia de educação moderna), da 

Ilustração, os primórdios da Banda Desenhada surgem assim, como ramificações 

possíveis tanto da História das Artes como da Educação modernas, na transição do 

século XIX para o século XX. De resto, o grafismo característico dos jornais escolares 

manuscritos pode ainda ser associado à História geral dos desenhos, desde a Iluminura 

Medieval à Caricatura, passando pelo Retrato, Artes Decorativas e Caligrafia. 

         O texto e a imagem partilham uma ambição e uma vida comum, que é também 

aquela do meio no qual nasceram e através do qual mantêm o seu significado ou 

sentido. Todos os desenhos, por isso, além de constituírem uma linguagem autónoma, 

contêm em si uma intencionalidade, uma significação, são imagens ou representações 

simbólicas que encontram parte das suas referências na realidade social, estética ou, 

neste caso, educativa, de determinada época e sociedade. A utilização do texto e da 

imagem, como veículos de expressão, nunca se desvincula do cenário técnico e cultural 

no qual ambos estão inseridos e com o qual estabelecem relações de dependência.  

         O fenómeno do Jornal Escolar é, por excelência, um fenómeno social segundo 

dois pontos de vista: em primeiro lugar, como ‘produto bruto’, é um meio de expressão 

que privilegia a comunicação, um canal através do qual são emitidas e recebidas uma 

variedade de mensagens pessoais e sociais que se ligam, directamente, a propósitos de 

afirmação de uma identidade partilhada por indivíduos e movimentos associativos ou a 

práticas de lazer e ocupação de tempos livres, fundadas no prazer da escrita e da leitura, 

nos hábitos de produção e consumo e na propensão de escritores e leitores para 

reviverem através do humor, da fantasia e da imaginação, aquilo que entendem por vida 

real; em segundo lugar, como ‘objecto de consumo’, o jornal escrito e ilustrado mantém 
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uma presença e uma ubiquidade no seio das camadas populacionais modernas literadas, 

exercendo um poder de atracção e identificação sobre as consciências através do 

catálogo de modelos visuais e discursivos que nele são propostos. É por isto que o 

jornal encontra a sua razão de ser e o seu fim no leitor, implicando a existência de uma 

adaptação perfeita e uma reciprocidade de pontos de vista, entre aqueles que compõem e 

aqueles que lêem.  

         No jornal manuscrito e ilustrado da Casa Pia de Lisboa, não é possível separar a 

palavra e a imagem. Embora sejam dois diferentes tipos de linguagem (sistemas de 

signos), eles formam uma unidade onde a representação visual e o discurso verbal, o 

visto e o dito interagem, incorporando um sentido pictórico. Juntos, eles cumprem uma 

determinada função, pois definem um reportório a partir do qual se combinam as 

similaridades e oposições e, ao prolongarem-se um no outro, restringem-se mutuamente, 

assegurando que pouco possa escapar à sua principal intenção:  

 

Interaction of pictures and texts is constitutive of representation as such: all media 

are mixed media, and all representations are heterogeneous; there are no “purely” 

visual or verbal arts, though the impulse to purify media is one of the central 

utopian gestures of modernism (Mitchell, 1994: 5). 

 

         Tal como acontece com as histórias e as tecnologias, as imagens e as palavras são 

criações das pessoas, ainda que, muitas vezes, o efeito que ambas produzem não seja, 

inteiramente, controlado por elas ou pelos seus autores. Isto acontece porque, e embora 

partilhando o mesmo espaço de representação, o visual e o verbal exercem relações de 

tensão e poder entre si, uma vez que as diferenças entre um e o outro não se reduzem 

apenas a questões formais ou estruturais. Na prática, estão ligadas a uma diferença no 

tipo de experiência que proporcionam, com implicações ao nível das formas tomadas 

pela subjectividade das traduções (cultura visual). Deste modo, ainda que o livro tenha 

incorporado imagens nas suas páginas desde tempos imemoriais, o jornal pode ser 

descrito como um meio de comunicação visual onde o sentido das imagens e das 

palavras flúem de um para o outro, mantendo relações complexas que se vão 

modificando à medida que o tempo, as modalidades de representação e os valores de 

uma cultura também se alteram. As afinidades e diferenças entre modalidades de 

representação, (conceptual e visual), tornam-se particularmente significativas quando 

imagens e textos são abordados do ponto de vista daquilo que representam e do modo 
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como chegam a representá-lo, ou seja, tendo em conta uma indispensável articulação do 

plano das ideias com o plano das formas e das suas técnicas de produção. 

        Se atendermos que, desde a Antiguidade Clássica, sempre existiu, no pensamento 

da sociedade ocidental, uma espécie de conflito na relação entre texto e imagem, 

(conflito esse acentuado nas épocas moderna e pós-moderna com o aparecimento de 

novos meios de comunicação visual como a Imprensa, a Televisão ou a Internet), então, 

torna-se possível explicar as mudanças que foram operadas nesses dois meios de 

expressão e representação, associando tais mudanças a duas diferentes concepções de 

cultura e humanidades. Uma delas (chamada de elite), relacionada com o passado 

dominado pelo livro e pela cultura intelectual do texto escrito e a outra, (considerada de 

massas), relativa a um futuro no qual a excessiva presença da imagem fosse uma 

ameaça constante, devido ao fascínio que exerce sobre o sentido mais imediato, a visão. 

         Estas questões servirão, mais concretamente, para demonstrar como, ao longo da 

evolução temporal dos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, as relações entre 

textos e imagens se alteram de tal ordem que, de um modelo, predominantemente 

literário de construção de narrativas (1893), se vai passando, gradualmente, para 

modelos de representação artística e composição pictórica em que as imagens 

desenhadas se tornam o centro exclusivo em torno do qual se produz o sentido da 

história (1929).  

         Numa primeira fase, os jornais surgem, fortemente marcados, pela escrita e pelo 

desenho de retrato, mantendo evidentes afinidades estéticas com o tipo de produções 

impressas mais comuns na época, em que a Imagem (desenho, gravura, litografia) de 

algum modo funcionava como um complemento atractivo e um auxilio para a 

visualização mais clara e detalhada das informações apresentadas no texto, contribuindo 

assim, e ao dar “uma impressão do contacto directo” com as coisas e as pessoas, para 

reforçar aquilo que Peter Burke designa “efeito realidade” (Burke, 2004: 107).  

         Numa segunda fase, o desenho, progressivamente, autonomiza-se da sua função de 

representar, objectivamente, a realidade, ganhando uma dimensão estética e um valor 

artístico “auto-referenciais”, na medida em que se afasta das funções tradicionais da 

representação de indivíduos ou da ilustração de acontecimentos importantes da história 

institucional ou nacional e se concentra na exploração das possibilidades do seu próprio 

meio, (dentro das linhas, formas e cores que podem existir na superfície plana). Este 

movimento consiste numa espécie de tendência para a purificação da prática artística do 

desenho através da eliminação do carácter teatral e dos constrangimentos técnicos e 
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ideológicos impostos pelos cânones da visão e da representação clássica do real, 

afastando-se por isso dos critérios de semelhança e legibilidade, que definiam a 

perfeição estética e da necessidade de corresponder a expectativas de ordem social, 

psicológica ou moral, que determinavam uma existência para além de si própria. 

 

 

                       

 

Fig. 6. A União (1893) e A Semana Desportiva (1929): a “revolução da imagem”. 

 

 

         Ainda que a figura humana mantivesse, no essencial, a sua presença constante 

como tema privilegiado no problema da representação visual, ela abandona a 

necessidade de corresponder aos imperativos de transcrição ou descrição fiel e objectiva 

das particularidades fisionómicas ou morais de um sujeito individual, (identificável), 

para dedicar-se ao processo de redução formal que permite encontrar os elementos e as 

leis que sustentam um autêntico estilo moderno,  

 

Un estilo que sería la superación de todos aquellos outros, atávicos y parciales; en 

sí mismo antiestilo, en cuanto rompía com la evolucíon histórica de ellos, y daba 

paso a la llegada de la nueva era, imperfectibile, final de todas las utopias; estilo 

que surgía directamente del gesto íntimo, como afirmación personal  (Molina, 

2003: 18).  
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         Seria, com efeito, este novo estilo moderno e de afirmação de visões pessoais, que 

estaria na origem das mudanças visíveis e invisíveis ocorridas nos jornais escolares, 

desde o seu início até ao final dos anos vinte.  

         Nos primeiros jornais, toda a actividade literária e artística se centrava nas 

questões humanas que conferiam justificação e dignidade à espécie humana, sendo o 

acto de escrita ou de desenho, entendidos como algo que merecia ser lido e visto com 

alguma solenidade, não isenta do sentido de devoção, e como tendo alguma 

responsabilidade no curso dos grandes destinos universais. Os seus temas eram sérios, a 

sua função era assegurar a parecença, de modo a que os seres representados tivessem o 

mesmo aspecto que tinham fora da representação, na realidade vivida. O texto 

sobrepunha-se à imagem com tal evidência que a inundava de inscrições, legendas, 

títulos e subtítulos de modo a garantir que nada na representação pudesse escapar à 

realidade e ficar entregue ao livre arbítrio da imaginação, 

 

Faculdade que tão perniciosa se torna, quando no seu exercício se não deixa 

guiar pela razão; - e por isso seus discípulos em vez de homens reaes – 

homens que saibam analysar e julgar as realidades do mundo em que lhes é 

forçoso viver, são creaturas ethereas que se elevam nas azas da abstracção, 

até aos mundos da phantasia (Raposo, 1869: 12).  

 

         De modo a ser condicionada, na sua apetência para a fantasia, a Imagem via-se 

transformada em “iconotexto” (Peter Wagner), agindo como um lembrete e um reforço 

da mensagem escrita. Esta tendência acompanhava aquela, que surgiu, em paralelo, nos 

jornais vocacionados para a infância e juventude que começaram a surgir, a partir da 

segunda metade do século XIX, tendo como principal objectivo o complemento de 

formação intelectual e moral do jovem leitor:  

 

Certains condamnent en bloc la formule meme du jornal illustré. L’image, pour 

eux, voilá le danger. A mort toute illustration. Vive le texte par la grace duquel nos 

enfants apprendront à lire (Fouilhé, [1940]: 8).  

 

         Estas advertências associavam-se ao reconhecimento da necessidade do equilíbrio 

entre páginas ilustradas e páginas escritas, o que favorecia os propósitos de uma 

verdadeira “pedagogia da imagem” (Fouilhé, [1940]: 43), através da delicada síntese de 

uma ilustração e de uma mensagem educativa a que aquela devia estar subordinada, 

amplificando a noção de que, o jovem leitor, devia ser formado de acordo com uma 

tradição específica e com vista à integração num determinado grupo social. Por este 
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motivo, os modelos morais, humanitários e políticos são uma constante, os personagens 

obedecem a esquemas de comportamento que são susceptíveis de se tornarem modelos 

de conduta para o leitor assíduo, eles representam uma moralidade, um determinado 

tipo de ordem. O texto e a imagem, em simultâneo, estabelecem a coincidência entre os 

valores do herói e os valores do grupo ao serviço do qual ele se coloca, pois, os meios 

de que se serve o herói são reconhecidos pelas normas sociais do grupo. Esse herói é um 

homem, nada mais que um homem: através da sua pose ou do seu estilo, se deixa 

revelar todo o alcance da sua condição humana. No entanto, ao ser eleito como tal, 

também revela poderes diferentes, que o destacam do comum dos mortais: ele é a 

excepção à regra porque supera padrões num determinado domínio e porque dispõe de 

qualidades que o tornam notável como homem, como cidadão, como profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Os Heróis de 1893 a 1927: os “vultos da história” e o sportsman. 

 

 

        Nos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa surgem dois tipos de herói, 

relacionados com duas abordagens distintas sobre as temáticas privilegiadas e as 

estéticas que lhes estão associadas: os “vultos” da História nacional e da Instituição e o 



                                                                                                                                                       CAPITULO V. Os Jornais Iluminados 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 142 

sportsman, por excelência, jogador de futebol. Em ambas as situações se encontra um 

modelo de herói tangível, por oposição a um tipo de herói que seria vulgarizado com o 

início da difusão massificada das bandas desenhadas de influência americana, que 

surgiram, posteriormente, na década de quarenta, e que apresentavam heróis dotados de 

superpoderes, humanamente irrealistas, “superman, l´homme-oiseau, impermeable aux 

balles” (Fouillé. [1940]: 77). À medida que o texto vai cedendo lugar à imagem, os 

modelos de conduta moral e intelectual, que tinham como objectivo a formação do 

espírito e da cultura geral do jovem, vão dando espaço ao aparecimento de um novo 

ideal de educação e juventude, marcado pelos temas do divertimento, que o novo 

público, em geral, exigia, e pela emergência de uma cultura física que via nos benefícios 

do desporto, não apenas um motivo de regeneração dos costumes, mas, sobretudo, uma 

oportunidade de ampliar os mercados de trabalho e de lazer para os domínios de novas 

profissões (o desportista, o jornalista, o artista), perspectivando, deste modo, a expansão 

democrática das Indústrias da Escola, do Emprego, da Imprensa e do Entretenimento. 

         No início do século XX, e com maior acentuação em Portugal  a partir da década 

de vinte, assiste-se a àquilo que Alain Fourment, em Histoire de la Presse des jeunes et 

des Journaux d’enfants, caracteriza como “revolução da imagem” (1987: 179), uma 

transformação estética e ideológica, que colocou em causa os esquemas tradicionais 

utilizados para conceber imprensa destinada às camadas mais jovens: 

 

La suprématie de l’image sur le texte entraîne la disparition d’articles de reflexion 

traitant de l’education, de l’ordre social, de la religion et de la vie quotidienne. Des 

bandes dessinées les remplacent [...]. Pour compenser l’absence de text, des 

journaux font appel aux jeux, aux activités manuelles et aux informations sur la vie 

profissionnelle. […] Le dessin est souvent utilisé pour expliquer les mouvements 

d’une discipline […] La lutte, le football, le cyclisme, la course à pied, la natation, 

la boxe, le tennis, la culture physique...sont les activités le plus citées. [...] En ce 

début de Xxe siècle, les journaux réduisent les textes, l’image s’impose. La bande 

dessineé, qui fascinera les nouvelles générations devient la raison d’ exister des 

journaux, d’autant que le language de l’image, perçu spontanément, peut être 

accessible à des enfants qui ne sauvent pás encore lire… (Fourment, 1987: 170, 

179, 201, 204). 

 

         Todas estas tendências encontram um eco naquilo que foi o desenrolar da história 

dos jornais escolares casapianos: numa primeira fase (1893–1905), verifica-se o 

desaparecimento progressivo das narrativas literárias que dominavam os primeiros 

jornais como A Mocidade e A União, o aparecimento das primeiras referências ao 

imaginário popular através do desenho de ilustração e os primórdios da banda 
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desenhada nos jornais A Rapioca, O Dragão, O Justo, A Vitória, A Verdade, A Satyra, 

O Philosopho, O Lidador, A Canalha, O Gamin, o desenvolvimento de composições 

pictóricas de maior complexidade e com recurso à policromia onde se podem 

reconhecer as primeiras manifestações de uma tendência para a autonomia estética do 

desenho sobre as influências do cartaz publicitário, em jornais como O Social, O 

Futuro, A Mocidade Casapiana, A Critica, Os Bohemios; numa segunda fase (1920–

1929), considerada a época de ouro da imprensa desportiva, verifica-se o despontar das 

novas propostas formais das correntes modernistas, em jornais como o Comércio e 

Indústria e a Semana Desportiva. Entre ambas as fases, existe um período de ausência 

de jornais manuscritos e ilustrados no interior da Casa Pia de Lisboa, que corresponde a 

uma época de profundas alterações sociais, políticas e económicas que, desde a 

Implantação da República Portuguesa, em 1910, afectaram a organização interna deste 

estabelecimento de ensino e beneficência pública, provocando alterações significativas, 

ao nível das modalidades de Ensino Artístico, das formas de conceber a ocupação de 

tempos livres e as práticas associativas dos jovens. 

 

 

        2. Primeira Fase dos Jornais Manuscritos: 1893/ 1905 

 

         Os Jornais Manuscritos podem ser agrupados, quanto ao conteúdo e características 

formais, de acordo com três principais categorias: os Jornais Literários, caracterizados 

por uma predominância do texto em relação à imagem e onde o desenho se assume 

como uma espécie de substituto da fotografia de retrato, aproximando-se do tipo de 

grafismo da gravura e das técnicas de representação utilizadas nos periódicos da época; 

os Jornais Humorísticos, que conheceram grande popularidade desde meados do século 

XIX, na imprensa de grande circulação nacional, devido à introdução de novos géneros 

de desenho como a caricatura e a banda desenhada; e os Jornais de Especialidade 

desportiva, associados ao aparecimento da modalidade do Futebol em Portugal, na 

transição do século XIX para o século XX, e ao florescimento do Jornalismo e da 

Fotografia, de carácter desportivo, a partir da década de vinte. 

          Numa primeira fase, são predominantes os jornais que se inserem na categoria 

dos Literários como A União, A Mocidade, O Justo, A Victoria (2), A Verdade, O 

Saloio, O Social, O Futuro, A Mocidade Casapiana, A Crítica e O Extra, todos situados 

num espaço temporal que decorre entre 1893 e 1903, com excepção do último, um caso 
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isolado a todos os níveis, que surge datado de 1913, na categoria dos Humorísticos onde 

se encontram jornais como A Rapioca, O Dragão, A Vitoria, A Satyra, Philosopho, A 

Canalha, O Gamin e Os Bohemios, mais frequentes entre 1896 e 1905. 

        Do ponto de vista formal e estético, estes jornais apresentam características muito 

semelhantes quanto ao formato, composição da página, tipo de desenho e caligrafia. 

Nos Jornais Literários, o enquadramento do desenho é feito de acordo com um princípio 

de centralidade da imagem em relação à dimensão total da página, sendo o texto 

disposto simétrica e ordenadamente em seu redor, ao mesmo tempo que se verifica uma 

tendência para a aproximação a uma representação do real própria do retrato fotográfico 

e das gravuras que eram reproduzidas nos jornais ilustrados de grande circulação, com 

finalidades comemorativas ou associadas ao género da reportagem biográfica. A figura 

humana é, em todos eles, o motivo dominante, representando as personalidades notáveis 

e os heróis tangíveis da vida da instituição e da pátria. O desenho, de carácter virtuoso, 

objectivo e com ambição ao máximo de rigor técnico, pormenor fisionómico e atenção 

ao preciosismo dos ornamentos, afasta-se do género sintético da caricatura que 

predomina nos Jornais Humorísticos, adoptando a perspectiva convencional do retrato 

em pose frontal ou semi-frontal e as modelações de planos e volumes através de 

gradações subtis de luz e sombra, claro e escuro, linha e mancha. 

         No caso dos Humorísticos, o desenho toma uma feição mais livre em relação às 

referências do real, assumindo uma componente imaginativa e até lúdica associada às 

narrativas visuais do imaginário popular, com recurso a temas alegóricos e simbólicos 

da Mitologia Clássica e da História de Portugal.  

          No geral, o tipo de estrutura gráfica e temática utilizada nestes primeiros jornais 

manuscritos pode ser associada aquela que era comum à estética da Iluminura Medieval, 

onde o texto escrito, muitas vezes apresentado em forma de legenda, permitia uma 

melhor compreensão da mensagem iconográfica ao mesmo tempo que sublinhava a 

existência de uma cultura de elites intelectuais que dominavam os códigos religiosos e a 

língua, uma vez que “les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification obscure; 

le texte, sans les dessins, ne signifierait rien” (Groensteen e Benoit, 1994: 20). Neste 

tipo de obra procurava-se, sobretudo, atingir uma aprendizagem mais rápida e eficiente 

dos conteúdos apresentados através do olhar e da identificação imediata com aquilo que 

era representado. Este era o principal objectivo do homem medieval e renascentista ao 

executar a Bíblia Pauperum ou os Livros de Horas, e outros livros de carácter religioso 

ou hagiológico, incluindo painéis, retábulos e vitrais. No entanto, aquilo que passa a 
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distinguir estas produções manuscritas do Livro ou do Jornal ilustrado, após o 

nascimento da Imprensa, é a sua incapacidade de adequação ao ‘factor divulgação’ ou 

‘reprodução’, pois não possuíam as características necessárias que tornavam viável a 

impressão de vários exemplares. O jornal escolar manuscrito, não podendo ser 

reproduzido em série, aproxima-se muito dessa arte da Iluminura marcada, por um lado, 

pela economia do tempo de aprendizagem através da gestão do espaço pictórico, visível 

e perceptível, e por outro, pela dispendiosa utilização em termos do tempo e do labor 

humanos que o exercício dessa arte implicava.  

           No Jornal Escolar, tanto como no Livro Iluminado, a relação entre a literacia 

visual e verbal torna-se o aspecto mais significativo que permite chegar a uma 

identificação absolutamente sintética dos códigos das imagens e dos textos, assinalando, 

em alguns casos, o início do colapso de distinções entre o desenhado e o escrito. A 

partir daqui, torna-se possível chegar ao estudo dos meios pelos quais as relações 

visuais-verbais se tornam inevitáveis, tal como acontece nos jornais, na ilustração, na 

banda desenhada, no teatro e até no cinema: 

 

The image/ text problem is not just something constructed “between” the arts, the 

media, or different forms of representation, but an avoidable issue within the 

individual arts and media. In short, all arts are “composite” arts (both text and 

image); all media are mixed media, combining different codes, discursive 

conventions, channels, sensory and cognitive modes (Mitchell,1994: 94-95). 

 

         Assumindo como indissociáveis a prática da escrita e a prática do desenho, 

veremos como o percurso de ambas decorre ao longo da sequência de vinte e dois 

jornais manuscritos, tendo em conta, não apenas as relações que mantêm entre si, mas, 

sobretudo, as relações que podem ser estabelecidas com o contexto educativo e com a 

cultura visual de que são produto. Deste contexto fazem parte, por um lado, a formação 

artística desenvolvida no estabelecimento e, por outro, a influência decisiva das novas 

tecnologias e técnicas de expressão e representação, que revolucionam os meios de 

comunicação de massas na sociedade moderna do século XX, e, sem a coincidência dos 

quais, dificilmente, se poderiam explicar as transformações operadas ao nível da 

produção e ensino das artes e seus ofícios, bem como das modalidades de leitura e 

consumo dos objectos. 
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         2.1. Os Jornais Literários, o Desenho de Retrato e a Fotografia: os Vultos da 

História da Pátria e da Instituição 

 

 

 

         O Jornal A União é considerado o mais antigo jornal manuscrito e ilustrado da 

Casa Pia de Lisboa, com nove números, (dos quais não se conhece actualmente o n.º 3, 

provavelmente, datado de trinta e um de Agosto de 1893), saídos, semanalmente, entre 

dezassete de Agosto e vinte e seis de Outubro de 1893. Nele participaram Pedro Guedes 

(Director e Administrador com o pseudónimo Moi), Januário Barreto (Redactor 

principal com o pseudónimo Argos), Silvestre da Silva (Editor com o pseudónimo Eu), 

e Raul Carapinha, Ezequiel Bandeira, Alfredo Simões Costa e José Madeira Nunes 

(Colaboradores com os pseudónimos Schilles, Colibri, Silpho e Marte). 

         Este jornal está associado ao primeiro grupo de jogadores de Futebol que existiu 

na Casa Pia entre 1894 e 1898, o Grupo Escolar, responsável por grandes sucessos 

desportivos e pelo desenvolvimento da modalidade em Portugal, nas primeiras décadas 

do século XX, e também ao célebre Grupo Margiochi, composto pelas personalidades 

mais marcantes que a Casa Pia produziu nesse tempo. Neste jornal, (que, para sempre, 

seria considerado um elemento simbólico dos altos valores e resultados, defendidos e 

conquistados, pela Instituição na época dos Jerónimos), se evidenciou o talento virtuoso 

do aluno Pedro Guedes, na qualidade de desenhador e retratista das personalidades mais 

marcantes da vida da Instituição e da Nação, no final do século XIX.  

         Nos cerca de doze retratos, que se destacam de imediato ao centro da primeira 

página de cada um dos oito números conhecidos do jornal, constam nomes como o do 

então Provedor da Casa Pia de Lisboa, Francisco Simões Margiochi, do ex-aluno 

considerado cidadão-modelo e um dos mais importantes beneméritos da Casa Pia, 

Simão José da Luz Soriano, suas majestades o Rei D. Carlos e a Rainha D. Amélia, o 

poeta e o compositor musicais Thomaz Ribeiro e Domingos Caldeira, e ainda, alguns 

professores e outros notáveis representantes da cultura institucional e nacional, 

conhecidos pelos seus méritos morais e intelectuais, como César Alberto da Cunha 

Belém, Luiz de Sequeira Oliva, Alfredo César da Silva, Ferreira Lapa e Alfredo Soares. 
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Fig. 8. Retrato: Suas Majestades e o Provedor da Casa Pia de Lisboa, A União, 1893. 

 

 

          Pedro Guedes foi, de facto, um dos alunos que, devido à manifestação de uma 

excepcional aptidão para as artes, desenvolveu uma carreira académica e profissional 

relacionada com as Belas Artes, Pintura e Desenho, tendo sido apoiado, durante a 

Administração Margiochi, a prosseguir estudos superiores a expensas da Real Casa Pia 

na Academia de Belas Artes de Lisboa e, posteriormente, a prestar serviços a essa 

Instituição, como Professor da cadeira de Desenho. Como pode ser confirmado no 

Relatório da Administração da Real Casa Pia de Lisboa relativo ao anno económico de 

1891-1892, encontra-se um documento “Annexo N.º 10”
29

 que apresenta a “Relação 

nominal dos alumnos que, durante o anno lectivo de 1891-1892 frequentaram, fora da 

Casa Pia, estabelecimentos públicos de instrucção, com a designação dos resultados 

obtidos em exames no fim do referido anno”, constando dessa lista de alunos o nome de 

Pedro da Fonseca Guedes, na altura, a frequentar a “Academia Real de Bellas Artes” e 

tendo obtido os seguintes resultados nas disciplinas: “geometria descriptiva, 14 valores; 

desenho do antigo, 20 valores; desenho de ornato de relevo, 15 valores; desenho de 

architectura, 15 valores; anatomia, 14 valores” e ainda a informação suplementar 

“Premiado com medalhas de bronze e de prata” (Margiochi,1895: 111). 

 

                                                 
29

 [Cf. ANEXOS DIGITAIS: ANEXO N.º 10]. 
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         Com maior evidência, era na arte do retrato que Pedro Guedes mais se distinguia, 

sendo esta modalidade de desenho, aquela que melhor lhe proporcionava a oportunidade 

de tornar visível o seu talento especial e vocação artística. Logo no primeiro número de 

abertura do Jornal A União, surge um retrato em clara homenagem à figura do Provedor 

Margiochi, acompanhado de um pequeno artigo sobre os méritos humanos desse “vulto 

eminente”. O mesmo se repetirá nos números seguintes em relação a outras 

personalidades da vida passada ou quotidiana da Casa Pia. Atente-se, com especial 

atenção, o retrato de Simão José da Luz Soriano que saiu na capa do n.º 2 do jornal, no 

dia vinte e quatro de Agosto de 1893: 

 

                                                                        

 

                                                           Fig. 9. Retrato: Simão José da Luz Soriano, A União, 1893. 

 

 

         Curiosamente, alguns meses antes deste retrato ser ‘publicado’ no jornal A União, 

Francisco Simões Margiochi deixou estabelecida, na Portaria n.º 110, datada de vinte de 

Abril de 1893, a seguinte informação: 

 

Havendo o alumno n.º 1547, Pedro Guedes, feito um excellente retrato a crayon, 

copiado d’uma photographia e notavelmente ampliado, representando o fallecido 

bemfeitor Simão José da Luz Soriano; Sendo conveniente e justo não só louvar o 

excellente trabalho, produzido pelo alumno, como animal-o a proseguir em tão 

bem iniciada carreira; Sendo muito agradável a esta administração poder honrar a 
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memoria de antigos alumnos da Real Casa Pia, que, pelos seus talentos e saber, se 

elevaram a posições qualificadas e distinctas, dando assim testemunho frisante da 

proficuidade do ensino recebido no estabelecimento e que lhes preparou o espírito 

para se elevarem acima de tantos milhares, que não passaram de modestas 

situações, e prestar uma homenagem de consideração e respeito aos que, em 

idênticas circunstancias, ainda vivem. […] Determino o seguinte: 

 

Artigo 1.º: procurar-se-ha obter retratos photographicos ou de outro typo em 

relação ao conselheiro João Ignacio Ferreira Lapa, António Florêncio dos Santos, 

Barão de S. Clemente, Joaquim Saturnino d’Oliveira Soares da Rocha, cirurgião de 

divisão, Francisco José Maria de Lemos e João Henrique Morley, cirurgiões em 

chefe do exercito, Malaquias Ferreira Leal, architecto, padre Filippe Nery dos 

Santos, prior de Santa Maria de Belém, António Maria dos Santos Viegas, Joaquim 

Ignacio Ribeiro, Francisco Torcato de Carvalho Moraes, João Maria Worm, 

Dionizio António Saraiva, Alfredo Júlio de Brito, José Rodrigues da Silva, general 

de brigada, José Bernardino Frazão, Domingos António de Sequeira, pintor, 

Máximo Paulino dos Reis, pintor, José Cardoso dos Santos Elvas, official de 

marinha, etc., etc. 

 

Artigo 2.º: O alumno 1547, Pedro Guedes, será encarregado de ampliar e 

reproduzir a crayon esses retratos e quaesquer outros que de futuro se poderem 

obter, e que representarem antigos alumnos do estabelecimento, que pelos seus 

méritos se tenham elevado acima da vulgaridade. 

 

Artigo 3.º: Este trabalho será retribuído com a importância de 500 réis por cada 

retrato, devendo essas verbas dar entrada no cofre do estabelecimento, depositadas 

em nome do alumno Pedro Guedes. 

(Margiochi, 1894 [Port. n.º 110, 20 Abr. 1893. 7.ª Ser.]: 86-87). 

 

 

 

 

Fig. 10. Retratos: Ferreira Lapa, Sequeira Oliva, César da Silva, Alfredo Soares, A União, 1893. 

 

         Desenho e Fotografia são aliados na representação solene de pessoas, solenidade 

essa transmitida pela rigidez convencional das poses, cujo objectivo é captar não apenas 

a individualidade própria de cada representado, mas simbolizar, através do conjunto 

uma “imagem da linhagem” que confirmasse a unidade do presente. Ao ser objecto de 

contemplação colectiva, tanto o desenho como a fotografia, cumprem um papel 
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cerimonial na medida em que se predispõem a servir de “técnica de reiteração da festa” 

(Bourdieu, 2003: 65), destinada a cristalizar, numa imagem excepcional, aqueles 

momentos ou pessoas que merecem ser homenageados, isto é, recordados pela imagem 

daquilo que foram. Através do auxílio de fotografias, o desenho fabrica imagens de 

imagens em série, através de uma prática cuja economia é susceptível de se tornar numa 

verdadeira indústria, uma vez que, o uso da fotografia permite escapar a uma série de 

etapas e procedimentos (observação e análise de objectos) que, tradicionalmente, eram 

necessários para chegar a obter uma representação fiel da realidade visível, dispensando 

a presença viva do modelo original e o contacto directo do desenhador com este.  

         O que está em causa não é tanto o processo, o meio, pelo qual se chega ao desenho 

mas o fim, o resultado, que é da ordem do representado. Simulacro de um simulacro, o 

desenho cumpre assim a missão de “um monumento fúnebre fielmente visitado”, sendo 

a sua prática destinada a cumprir uma função social à qual deve a sua existência, 

ficando também limitada na determinação dos seus próprios fins e na resposta às 

intenções específicas que lhe conferem direito a uma estética autónoma.  

         Ao colocar a acentuação na imagem produzida, a actividade artística do desenho 

fica impossibilitada de intensificar-se até ao infinito, pois está sempre associada a uma 

ocasião ou a um objecto excepcional. Pelo contrário, a prática autónoma do desenho 

privilegiaria o acto de produção, comprometendo-se a atingir um crescimento ilimitado 

e uma natural superação do seu próprio produto, em nome da procura e do encontro da 

qualidade técnica e estética. Assim orientado para o cumprimento de funções sociais e 

socialmente definidas, a prática artística torna-se, necessariamente, ritual e 

estereotipada, tanto ao nível da selecção dos objectos como nas suas técnicas de 

expressão, dado que ignora a ambição de promover à categoria do desenho tudo o que 

não se define objectivamente como desenhável ou susceptível de ser desenhado. É, 

nesse princípio de objectividade, correspondente com a aparência fotográfica, que o 

desenho funda a sua possibilidade de existência e determina os seus limites e limitações: 

 

La disposición permanente y generalizada a promover un objecto cualquiera a la 

categoria de obra de arte, la actitud artística que, al definir ella misma el principio 

de sus elecciones se determina definiendo sus objectos, se distingue, por ser de una 

naturaleza distinta, de una pratica que no encierra en sí misma el principio de su 

existencia ni de su definición (Bourdieu, 2003: 79-80). 

 

         Enquanto a Fotografia proporciona uma ocasião privilegiada para observar como é 

simultaneamente possível captar a realidade objectiva e os valores de uma sociedade 
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transmitindo-os, aparentemente, sem obrigatoriedade específica de Educação, o 

Desenho, pelo contrário, na sua ambição de imitar a fidelidade fotográfica em relação 

ao real, revela a necessidade de uma incitação institucionalizada, através da formação 

técnica e profissional e de uma educação particular que determine intenções 

propriamente estéticas ou interesses puramente artísticos. Isto porque a aspiração a uma 

prática do desenho, orientada para fins estéticos, resulta da aplicação sistemática nessa 

competência específica, e até exclusiva, dos indivíduos mais aptos, de disposições 

gerais adquiridas por meio da Educação. Ao entrar nos sistemas institucionalizados do 

Ensino, o Desenho passa a promessa de rentabilidade social directa e imediata estando 

ao nível do exercício de outras actividades culturais ou artes de grande consideração e 

prestígio. Entrando em competição com artes nobres como a Pintura ou a Escultura, o 

Desenho advoga para si o estatuto de uma arte e, ao colocar as suas intenções no 

domínio técnico e profissional, adquire um papel que transcende os objectivos de uma 

disciplina educativa limitada pelas finalidades pedagógicas da ocupação manual. 

Considerado, em si mesmo, como um resultado, produto ou obra de arte, o Desenho 

afirma o potencial de mercadoria, renunciando ao lugar de uma prática instrumental ou 

propedêutica no contexto da aprendizagem artística e estética. 

        Quando Margiochi admite a possibilidade de encomendar desenhos retratando os 

maiores “vultos da história da instituição” ao artista Pedro Guedes, não faz mais que 

assumir a legitimidade da utilização da fotografia como meio para cumprir as 

finalidades do desenho, como se aquela fosse, de alguma maneira, inferior a este, ou 

como se a aproximação dessa em relação ao real não fosse facto suficientemente digno 

de ser encarado com arte ou como objectivo único e ultimo da representação, “quanto 

mais se aproxima do desenho, menos fotografia é, e, por mais que tentem aproxima-la, 

nunca deixa de ser fotografia” (Chaves, 1927: 180). Mas, tal como se entende que a 

Fotografia é instrumental ou subalterna ao Desenho, este parece condenado a servir de 

baluarte na justificação das causas do sucesso dos métodos de ensino explícitos da 

Instituição, desempenhando aos olhos de todos o papel de uma “condecoração portátil” 

(Castilho, 1854: 71), ao ser exibido como obra, “testemunho frisante da proficuidade do 

ensino recebido no estabelecimento”, e ao ser incentivado como prática, capaz de 

animar o prosseguimento de grandes carreiras profissionais que, pelos seus “méritos”, 

se pudessem “elevar acima da vulgaridade”. Mais que promover a democratização do 

acesso ao ensino artístico, Margiochi pretendia distinguir aqueles que melhor 

representassem essa realidade e os que melhor soubessem como fixar, no tempo e no 



                                                                                                                                                       CAPITULO V. Os Jornais Iluminados 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 152 

espaço, tal representação. Objecto ou prática, Fotografia e Desenho, são interpretados 

segundo a lógica do sistema de valores implícitos que dominam uma cultura, 

satisfazendo exigências de realismo, legibilidade e, simultaneamente, respondendo a 

expectativas estéticas que decorrem de uma atitude e execução excepcionais perante 

regras e modelos consagrados pela tradição e pela história. De facto, nesta perspectiva 

do retrato, o desenho oferece um modo de olhar consensual em relação aos objectos nas 

suas habituais significações, funcionando como prolongamento de um corpo de 

perceptos e princípios que permitem ao virtuoso concretizar-se no acto e no resultado 

final do seu trabalho consoante a natureza da sua vocação e esforço: 

 

Retratar é individualizar o objecto e plasmar o instante de uma cena, o que se 

obtém por meio de recursos que se reclamam apenas da visualidade, de uma 

visualidade que implica um ponto de vista, não o que o individuo-pintor adopta 

mas o que a imagem propõe (podendo coincidir ou não com o primeiro). […] O 

pintor tradicional que faz um retrato pretende ter-se apoderado da realidade da 

pessoa quando, na verdade e quando muito, deixou na tela uma selecção 

esquemática caprichosamente decidida pela sua mente da infinitude que integra a 

pessoa real. E que se, em lugar de querer pintar esta ultima, o pintor resolvesse 

pintar a sua ideia, o seu esquema da pessoa? Então, o quadro seria a própria 

verdade e o fracasso inevitável não sobreviria. O quadro, renunciando a entrar em 

emulação com a realidade, converter-se-ia naquilo que autenticamente é: um 

quadro, uma irrealidade (Ortega y Gasset, 2003: 32, 63). 

 

         Assim sendo, o Desenho é uma arte que aspira imitar uma técnica de reprodução 

mecânica que, em si mesma, não se define pela autonomia estética, pois “não interpreta 

nada, apenas registra” ou retém aquelas qualidades visuais do objecto que se dão num 

determinado momento e a partir de um ponto de vista único, obedecendo a um sistema 

convencional, que expressa o espaço e os objectos nele situados, de acordo com leis 

canónicas de reprodução do real em condições análogas às da visão como a perspectiva, 

os volumes, as cores e as suas gradações tonais. Contudo, no desenho aquilo que parece 

mudar é a aparência dessa imagem, mantendo-se o “valor cult” (Burke, 2004: 22) da 

existência única por oposição ao “valor de exibição” que, na Fotografia, é privilegiado 

pela sua capacidade de produzir uma pluralidade de cópias. Esse “valor cult” está 

essencialmente ligado a uma representação popular da criação artística como esforço 

de trabalho e produção de um ideal de imitação que não dispensa a sinceridade do 

artista, a sua decisão e o domínio sobre essa prática, revelando, por um lado, o valor da 

obra que responde a um ideal ou intenção estéticos mais amplamente difundidos e, por 

outro, a um valor do acto que os produzem. Ao contrário da Fotografia, cujo papel 
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artístico do autor está confinado aos limites da sua capacidade de seleccionar um 

determinado ponto de vista sobre a realidade, não tendo uma intervenção directa sobre a 

natureza da imagem que a máquina regista nem sobre as propriedades formais que 

caracterizam o objecto observado, no Desenho, sobretudo de retrato, todos os 

movimentos do artista ficam registados: a sua habilidade ou destreza manual, o seu 

preciosismo e rigor formais, as hesitações e os erros, o domínio sobre uma técnica que 

consiste num conhecimento previamente estabelecido ao acto de desenhar e que pode 

ser denominado como a “formação sentimental do desenhante” (Molina, 2003: 14) o 

que, por meio de uma série de aforismos, não necessariamente relacionados com as 

regras da prática, se revela determinante da atitude pessoal com que o criador enfrenta o 

acto de desenhar. 

 

 

 

Fig. 11. Retratos de Homenagem a Torres Branco e Alfredo Soares, 1901 e 1903. 

 

        O desenho de retrato ‘esforça-se’ por captar os personagens instalados, imóveis na 

imutabilidade do plano e no gesto eterno da significação social que encarnam, como se 

fosse possível, na sua tentação de confundir-se com a realidade, tomar a imagem pela 

pessoa e por aquilo que ela representa. A própria frontalidade das figuras alude a essa 

espécie de fantasia, desejo ou esperança do artista em confirmar a sua posição de 

‘repórter’ isento de subjectividade cujo ‘olhar inocente’, totalmente objectivo e livre de 
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expectativas e preconceitos, apenas se fixa nas propriedades visuais e visíveis 

congeladas numa única possível imagem, a mais favorável, dos objectos ou seres 

perante si. Ao mesmo tempo, as posturas e os gestos mantêm um padrão onde o modelo 

parece expressar o seu melhor comportamento, ideal de “apresentação do eu”:  

 

Ser um certo tipo de pessoa, portanto, não consiste meramente em possuir os 

atributos requeridos, mas também em adoptar os modelos de comportamento e 

apresentação a que um dado grupo social se encontra agregado. […] Um estatuto, 

uma posição, uma condição social não são coisas materiais, que possam possuir-se 

primeiro e ser, depois, exibidas; são critérios de comportamento correcto, 

coerentes, embelezados e bem definidos. Desempenhados com à-vontade ou 

embaraço, consciência ou não, artificio ou boa fé, estes modelos são sempre algo 

que terá se ser representado e descrito, algo que será preciso realizar. […] Existem 

na realidade numerosas medidas que visam aprisionar um homem naquilo que ele é 

[ou deve ser], como se vivêssemos no medo constante de que ele possa fugir a isso, 

de que possa escapar-se e evadir-se subitamente da sua própria condição (Goffman, 

1993: 93-95). 

 

         Ao adoptarem a disposição e a postura de personagens num mosaico bizantino, os 

representados posam para a fotografia e, através dela, são re-reproduzidos pelo desenho 

na sua posição frontal: “la afrontarias significa lo eterno, por oposición a la 

profundidad, allí por donde se introduce la temporalidad, y el plano expresa el ser o la 

esencia, en suma, lo intemporal” (Bourdieu, 2003: 138). O retrato, objectivação por 

excelência da imagem de si mesmo, constrói o seu sentido na essência da frontalidade, 

na dupla exigência de ser-se observado e na distância recíproca mantida entre o sujeito 

que observa e o que se deixa observar. A significação que a pose adopta para o retrato 

pode compreender-se em relação ao sistema simbólico no qual se inscreve, aquele que 

define para o representado as condutas, as normas e as formas convenientes aos olhos 

dos outros. Por isso, os desenhos que nos jornais escolares representam figuras humanas 

apresentam-nas de frente, colocadas, estrategicamente, no centro da página, mostrando 

bustos ou a totalidade dos corpos, firmes e frequentemente marcados por uma postura 

sóbria e digna, constrangida até, em sinal de distância respeitosa e mantendo uma 

naturalidade simulada através de atitudes teatrais. O ideal de uma cultura e a beleza 

moral surgem na aparência dessa naturalidade criada e tornada estável pela imagem, 

recorrendo, com frequência, a inscrições e legendas que garantam a conformidade das 

leituras ou a completa identificação da personagem representada.  

         A percepção formal abre caminho a toda uma esfera de temáticas onde se produz o 

significado, a identificação das formas no objecto não se faz independentemente do 
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facto de essas formas estarem associadas a um nome, a uma história: “the normal 

structure of this Kind of imagetext involves the straightforward discursive or narrative 

surturing of the verbal and the visual: texts explain, narrate, describe, label, speak for 

(or to) the photographs; photographs illustrate, exemplify, clarify, ground, and 

document the text” (Mitchell, 1994: 94). 

 

 

 

Fig. 12. Retrato e Pose, O Futuro, 1902. 

 

         Nos Jornais Literários ilustrados A União (1893), O Justo (1897-98), A Victoria 

(1897), A Verdade (1897), O Saloio (1897), O Social (1901-02), O Futuro (1902), A 

Mocidade Casapiana (1903), onde com mais frequência o desenho de retrato e de figura 

humana, auxiliado pela fotografia e outras técnicas de representação análogas como a 

gravura ou a litografia, aparece, intrinsecamente associado ao texto, nas suas várias 

modalidades de expressão literária e jornalística: artigos biográficos, poemas, contos. 

Os temas situam-se no relato de fenómenos sociais ligados a grandes figuras heróicas do 

passado nacional, tal como constava do programa oficial da cadeira de História Pátria, 

em que o aluno era iniciado na leitura, em prosa e em verso, de livros históricos e 

biográficos, de modo a poder aplicar os conteúdos aprendidos em exercícios gramaticais 

e de redacção, que incluíam: 

 

Exercicios biographicos de todos os vultos importantes da história portugueza, 

insignes na agricultura, no commercio, nas artes, nas sciencias e letras, nas armas, 

nas conquistas e descobertas, ou dignos de veneração pelo seu amor ao trabalho, à 

justiça, à independência, à pátria, ao próximo e outras virtudes cívicas ou 

domesticas, cuja pratica engrandece e nobilita (Almeida. C., 1881: 123).  
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         Da cadeira de História Pátria, subdividida em História Antiga, “ideia geral e 

importância dos povos que primitivamente habitaram a Lusitânia” e “resumo histórico 

das lutas entre mouros e cristãos e formação dos reinos peninsulares”, e História 

Moderna, “D. Afonso Henriques, formação de Portugal e engrandecimento territorial e 

independência”, constava ainda a “narração histórica e artística de monumentos 

notáveis, padrões de glorias nacionais”, símbolos das virtudes políticas e sociais 

“próprias a formar o coração e a incutir na alma desejos de engrandecimento pelo 

esforço próprio aplicado a todas as manifestações do saber humano” (Almeida. C., 

1881: 123). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Os vultos da História Pátria, O Justo, A Victoria, A Verdade, 1897-98. 

 

         A par dos heróis mais clássicos, encontram-se, em alguns jornais manuscritos, 

retratos de personalidades mais modernas da vida intelectual e artística da cultura 

portuguesa, símbolos de uma época marcada pelo espírito do individualismo liberal e 

pela progressiva democratização do acesso ao ensino e aos meios de comunicação 

impressos. Os exemplos que mais se destacam, o retrato de Alexandre Herculano no 

jornal A Verdade, e Raphael Bordallo Pinheiro, no jornal Os Bohemios, apresentam 

algumas diferenças significativas em relação ao tipo de retrato que, por norma, incidia, 

com maior precisão, na caracterização da anatomia facial dos representados. Nestes dois 
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casos, os personagens são representados, em termos pictóricos, de acordo com aquilo 

que se pode denominar “informalidade estilizada” (Burke, 2004: 32), uma convenção de 

auto-representação, mais ou menos informal, que ganhou popularidade na Inglaterra do 

final do século XVIII, ilustrada pela pintura Sir Brooke Boothby lendo Rousseau (1781), 

da autoria do pintor Joseph Wright, na qual o protagonista se fazia representar em pose 

mais descontraída que o habitual em retratos da mesma época, acompanhado de 

acessórios que reforçavam o sentido teatral da cena e se relacionavam, directamente, 

com a individualidade da personagem. Algumas dessas convenções de auto-

representação começaram a ser vulgarizadas na era do retrato de estúdio fotográfico, no 

final do século XIX, tendo, em Portugal, no conhecido exemplo de Alexandre 

Herculano, um dos primeiros modelos utilizados na experimentação da primitiva técnica 

fotográfica do daguerreótipo, como mostrado neste exemplo que reproduz uma foto de 

Herculano em Vale de Lobos, em 1865, da autoria de Henrique Dulac: 

 

    

 

Fig. 14. Reprodução em Herculano em Vale de Lobos, Cândido Beirante, 1977. 

Fig. 15. Retrato de Alexandre Herculano, A Verdade, 1897.  

 

        O desenho de retrato, associado a outras modalidades de reprodução de imagens do 

real, continuará uma constante ao longo dos jornais escolares até ao final dos anos vinte, 
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embora se verifique uma libertação gradual da ligação visual do desenho da figura 

humana ao texto escrito, sendo também privilegiados outros géneros de narrativa visual 

(caricatura, banda desenhada e composições alegóricas). O desenho é encarado sempre 

como uma modalidade de representação e uma forma de arte destinada a tornar-se 

industrial, sendo auxiliada, na sua prática autónoma, ou constituindo complemento das 

técnicas de reprodução de imagens características da Imprensa, primeiro a gravura e 

mais tarde a fotografia. Além disso, o sucesso e popularidade do Retrato nos Jornais 

Manuscritos da Casa Pia de Lisboa estão intimamente relacionados com a questão geral 

dos mecanismos de produção de visibilidade que permitem consagrar o mérito e o 

virtuosismo manual e artístico de alguns indivíduos especialmente aptos nessa arte. Este 

é o caso particular de Pedro Guedes, no jornal ilustrado A União, João José Dias n’ A 

Mocidade Casapiana, Manuel Tavares Grelo n’ O Social, Eduardo Romero n’ Os 

Bohemios e, mais tarde, Martins Correia no jornal O Comércio e Indústria. Ao desenho 

de retrato se ficou a dever o aparecimento de alguns artistas que, tendo feito a sua 

estreia nos jornais escolares, posteriormente, continuaram um percurso académico e 

profissional no mundo das artes, passando a ser conhecidos pelo marcado estilo pessoal, 

que apuraram e imprimiram neste género de desenho. 

 

                                                                           

 

Fig. 16. Retrato de Raphael Bordallo Pinheiro, Os Bohemios, 1905. 
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         2.2. Os Jornais Humorísticos e o Imaginário Popular na Ilustração, Banda 

Desenhada e Caricatura 

 

 

 

Fig. 17. Cabeçalhos ilustrados, A Rapioca, O Dragão, A Vitória, Philosopho, 1896-98. 

 

         No início do século XX, o jornal ilustrado e as novas narrativas visuais, associadas 

à inovadora técnica da Banda Desenhada, começam a ter uma grande difusão ao nível 

da Imprensa Periódica Nacional, especialmente, vocacionada para atrair a atenção de 

um público infantil e juvenil. As evoluções sociais como a escola obrigatória e gratuita, 

associada a uma laicização do Estado, bem como os avanços técnicos, ao nível da 

industrialização dos processos modernos de impressão, ampliam, nesta altura, as 

perspectivas de expansão da leitura a novos públicos e a vários segmentos da Cultura, 

permitindo, assim, consolidar a linguagem dos meios de comunicação de massa. O 

florescimento da Imprensa Infantil é sintomático dessas modificações profundas 

ocorridas na estrutura do mundo ocidental na transição do século XIX para o século XX 

e do progresso fulgurante que conheceram os meios de comunicação audio-visual 

(Cinema e a Rádio) com a adesão imediata de todas as classes sociais a essa nova 

linguagem da Imagem. Os próprios educadores começavam a aceitar e a explorar as 

possibilidades da noção de público especializado através de publicações literárias 

imbuídas de sentido pedagógico e, simultaneamente, complementadas pela informação 

visual de carácter didáctico, admitindo que o “periódico ilustrado […] tem por mira 

atrair suavemente a criança aos conhecimentos úteis das ciências e artes antigas e 

modernas” (Ferreira, 1998:7). As imagens que melhor falavam essa nova linguagem que 

“atraía suavemente” a criança e o jovem eram a Banda Desenhada e o Conto Ilustrado, 

de conteúdos mais ou menos humorísticos.  

        O jornal passa então a ser, por excelência, o veiculo de “ilustração” e cultura geral 

da criança e do jovem, encontrando, no humor e na fantasia, o essencial dos seus temas, 

histórias e estilo, o que imprimia à sua função uma nova componente estética e 

educativa ligada aos lazeres modernos e ao “Imperialismo da Imagem” (Fouilhé, 

[1940]: 43), constituindo uma técnica de expressão artística, especificamente visual, na 

criação de imaginários e valores pertinentes ao grupo etário ou social. Existe, portanto, 
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uma ligação evidente entre as tendências estéticas e informativas, que se verificavam no 

contexto dos periódicos infantis de tiragem nacional, que surgiram, com alguma 

regularidade, desde 1874, com O Amigo da Infância, e aquelas que dominavam nos 

jornais escolares da Casa Pia de Lisboa. Contudo, uma diferença essencial entre ambos 

deve ser apontada: o facto de os jornais impressos serem feitos por adultos para 

consumo da criança ou do jovem e os jornais escolares serem uma criação do próprio 

publico ao qual o jornal se destinava. Esta é uma distinção que marca a diferença em 

termos dos propósitos de uns e de outros uma vez que, por um lado, o critério psico-

pedagógico aparece como prioritário em relação à abordagem dos assuntos definindo o 

modo como são apresentados e, por outro, é a fusão dos papéis do leitor e do 

consumidor que determina o critério de escolha dos temas e dos conteúdos, adoptados 

numa linha pedagógica, auto-proposta, que contemplava apenas os interesses próprios 

do adolescente. No entanto, independentemente da natureza desses critérios, parece 

haver concordância entre ambos quanto ao apetite pelo desenho de ilustração associado 

à alternância com o texto, (o que tornava os hábitos de leitura mais acessíveis e menos 

monótonos), depreendendo-se deste facto a insubstituível função que a imprensa infantil 

e juvenil, através do uso sistemático da imagem, passou a ocupar na sociedade moderna 

como meio de divulgação, motivação e objecto pedagógico:  

 

On sait qu’il est actuellement difficile de faire vivre un grand journal pour enfants 

sans sacrifier à la mode de l’illustré […]. La Presse enfantine d’aujourd’hui, y lit-

on, semble tendre à l’elimination progressive du texte au profit de l’image 

(Fouilhé, [1940]: 9). 

 

          Esta mesma linha de evolução, que vai da predominância de um modelo Literário 

de jornal ligado à representação realista da figura humana, para outro que encontra o 

essencial dos seus conteúdos temáticos e visuais no desenho de ilustração, na caricatura 

e nas ficções literárias de carácter humorístico (romances, contos, poemas, anedotas, 

adivinhas), pode ser encontrada nos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa A 

Rapioca (1896-97), O Dragão (1896-97), O Justo (1897-98), A Victoria (1897), A 

Satyra (1898), Philosopho [1898], A Canalha [1898], O Gamin [1900], Os Bohemios 

(1904-05). À medida que estes se sucedem no tempo, é possível constatar como a 

imagem vai tomando formas cada vez mais elaboradas ao nível da composição e dos 

materiais utilizados, tomando conta da totalidade da página. Se, no primeiro caso, a 

representação tende a fixar-se nos modelos humanos da realidade histórica nacional ou 
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institucional, celebrando-a, homenageando-a, no segundo, o ponto de vista adoptado, 

aparentemente, situa-se fora dos limites objectivos dessa mesma realidade constituindo-

se numa espécie de mecanismo (de defesa ou fuga) através do qual o observador afirma 

uma posição de exterioridade ou distância em relação aquilo que observa, de modo a 

configurar uma visão subjectiva sobre o mundo que o rodeia. Por isso, nestes jornais são 

frequentes as sugestões satíricas, os usos simbólicos de personagens-tipo, a visão 

idealizada ou grotesca de situações ou pessoas do quotidiano, a sobreposição dos pontos 

de vista metafóricos, alegóricos e até românticos. Abundam as imagens do Outro: um 

Outro visto, não à luz de um ‘olhar inocente’, mas de um olho crítico, cómico, por vezes 

irónico, que apela tanto quanto reforça a presença de preceitos, fórmulas e estereótipos 

(literários e visuais), inspirados por figuras e temas da Mitologia Clássica, do 

Imaginário Popular e da Estética Humorística Moderna. De um modo geral, o desenho 

tende para o “desalinho pitoresco” (Viterbo, 1892: 222) ao ilustrar aspectos gerais que 

informam sobre a influência das imagens na percepção do mundo e do papel que estas 

desempenham na configuração da experiência e das ideias, apropriando-se, muitas 

vezes, de formas tradicionalmente simbólicas da moral cristã, e adaptando-as a 

propósitos mundanos ou de moral laica.  

 

 

 

Fig. 18. As Musas, A Rapioca, O Dragão, O Justo, 1896-98. 

 

         A ilustração não pretende representar o mundo visível de forma fiel mas idealizá-

lo através de fórmulas visuais e alegorias em que a imagem obtida pelo desenho refere 

ou cita outras imagens num equivalente visual da intertextualidade. Um destes 

exemplos pode ser encontrado nos jornais A Rapioca, O Dragão e O Justo, na criação 
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de figuras repletas de detalhes decorativos da cultura material que representam a “musa” 

do jornal (uma espécie de ser alado em pose triunfal) numa alusão clara a outras 

modalidades de representação artística como a gravura, a pintura, os relevos ou a 

estatuária (Fig. 18). Um dos aspectos mais significativos, ao nível das diferenças 

iconográficas e iconológicas entre as imagens do desenho de retrato e do desenho de 

ilustração nos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, prende-se com a questão da 

representação da figura humana feminina. Se, no primeiro caso, a sua presença é 

inexistente, no segundo, ela parece ser a forma privilegiada na representação de 

conceitos abstractos e na tradução em linguagem visual de ideais, personificando os 

nomes dos vários jornais A Rapioca, A Satyra, ou outros conceitos ou ideias associadas 

a palavras femininas como a “sisudez”, a “indústria”: 

 

 

 

Fig. 19. Figura Humana Feminina, A Rapioca e O Justo, 1896-98. 

 

 

        Na tradição ocidental, desde a Antiguidade Clássica, as personificações e o sentido 

metafórico sempre foram utilizados para exprimir associações entre aspectos gráficos e 

ideológicos relacionados com o divino, o religioso, o político, e adaptados, ao longo dos 

tempos, conforme os contextos e circunstâncias e consoante as características 

individuais dos próprios artistas. Também na ilustração moderna, as imagens partem das 

fórmulas tradicionais do simbolismo narrativo e da alegoria, com vista a expressar uma 

significação mais ou menos transcendente e a multiplicar ou a restringir as conotações 

capazes de compor a narrativa virtual que deve ser formulada pelo leitor. Muitas vezes, 

as figuras destinadas a ilustrar narrativas “immobilizavam-se em typos de convenção, 

em Symbolos, que uma vez conhecidos do povo, se lhe tornavam caros à sua 

imaginação. Esses typos vieram em reproducção automática até ao presente” (Braga, 

[19--b]: 504). 
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Fig. 20. Alegorias, A Rapioca e A Satyra, 1896-98. 

 

         Outro aspecto determinante, ao nível das temáticas e formas de representação da 

figura humana, terá sido a influência dos contos tradicionais e das narrativas populares 

cuja circulação começou a ser vulgarizada nas Folhas Volantes e na chamada Literatura 

de Cordel (o equivalente português da Bibliothèque Bleue ou da Littérature de 

Colportage, em França, e dos Pliegos Sueltos, em Espanha) muito em voga desde a 

Idade Média e exponencialmente multiplicadas, durante os século XVII e XVIII, com o 

desenvolvimento de novas técnicas de reprodução de imagens como a xilogravura e a 

gravura em metal (dominantes no século XVI e aperfeiçoadas durante o século XVII 

por influências dos mestres flamengos, espanhóis e franceses em Portugal), a gravura 

em madeira, (que conheceu o período áureo, no século XVIII, no reinado de D.João V) 

e, já no século XIX, com a introdução da litografia, da fotogravura, da zincografia e 

“outros processos químicos” (Chaves, 1927:58).  

         A relação entre “o folheto impresso e a gravura ou vinheta que o ilustra” constituía 

sempre “a parte obrigada da Literatura de Cordel”, sendo frequentes as reproduções de 

“poemas carlingios e arthurianos”, as “lendas de santos”, as “sátiras descriptivas”, as 

“aventuras cómicas e facetas”, as “relações de grandes fenómenos naturais”, as 

“relações históricas”, o “aparecimento de monstros”, as “relações dos naufrágios”, as 

“aventuras de temerones e bandidos celebres” e as “narrativas cavalheirescas”. A estes 
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contos e lendas estava associado todo um reportório de imagens que constituíam o 

essencial dos “themas estheticos para a educação da alma popular” (Braga, [19--b]: 

499). Estas imagens, destinadas a serem reproduzidas em grandes séries, muitas vezes 

eram desenhadas a partir de trabalho dos grandes mestres, mas nem sempre a sua 

apropriação mantinha a mesma qualidade estética, sendo reduzidas aos traços mais 

essenciais de modo a adequarem-se ao seu destino de vulgarização. Também era 

frequente a separação do desenhador do gravador, o que implicava que o trabalho 

artístico ficasse entregue ao arbítrio da competência do gravador e “conforme a sua 

ignorância ou incapacidade de desenhar”, assim o desenho da gravura adquiria no seu 

aspecto uma “certa crueza e falta de tons e perspectivas”. Ainda que, no caso dos jornais 

escolares, o desenho não se destinasse propriamente a uma aplicação susceptível de ser 

reproduzida, o que se verifica é uma proximidade ao tratamento gráfico dado às 

gravuras características dessas narrativas dos folhetos populares pela “conservação dos 

contornos gerais” e “desprezo pelos traços delicados ou expressivos”, mantendo mais 

ou menos “grosseiramente o typo hierático” (Braga, [19—b]: 502-05).  

         Na maioria dos jornais existem duas espécies de ilustrações: de ornato (vinhetas, 

cercaduras) e de figura (alegorias, personagens-tipo), geralmente, acompanhadas de 

uma história (conto, lenda, notícia) em prosa ou em verso, tal como acontecia na 

Literatura de Cordel em relação às lendas dos santos e poemas de cavalaria medieval. O 

imaginário religioso é, no entanto, substituído por alegorias morais e concretas de 

carácter laico, inspiradas em personagens da história da mitologia greco-romana ou 

situações emblemáticas de momentos gloriosos da História de Portugal, sempre 

acompanhados de legendas explicativas para uma melhor identificação e compreensão 

do assunto tratado na história. A libertação da imagem da autoridade do texto faz-se 

progressivamente, condicionada por um longo comentário que se vai manifestando cada 

vez mais pelo seu carácter subalterno e parasitário:  

 

Toute image de fiction est une illustration littéraire, meme si, parfois, le texte en est 

virtuel. Et il ne s’agit pas ici que du livre mais du tableau, de la fresque, de la 

sculpture même et de tout décor figure qui est toujours la transposition d’une 

histoire ou d’une thèse dont le mode majeur est le discours. Le matériau de 

l’image, c’est la fable, entendue au sens large de ce répertoire mythologique, 

épique et historique où doit puiser le dessinateur. Pendant toute l’époque classique, 

l’illustration littéraire fut travaillée par la langue de façon explicite, car elle doit lui 

emprunter ses structures les plus apparentes, se conformer à ses règles et c’est à 

travers sa grille que l’image doit être décodée (Melot, 1984:107). 
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Fig. 21. Mitos e Personificações, A Rapioca, 1896-97. 

 

        Na sequência dos “registos grosseiros” (Chaves, 1927: 129), inspirados na 

“estamparia do povo” e no imaginário popular, surgem pequenas ilustrações nos jornais 

manuscritos onde é recorrente a exaltação daquilo que se considerava representativo do 

espírito nacionalista ou do portuguesismo, através de figuras tipificadas, recorrendo a 

evocações do estilo folclórico ou regional e da identidade rural, em contraste com os 

valores da sociedade urbana, industrial e cosmopolita, do início do século XX. As 

figuras-tipo mais populares nesta época eram o “galego”, o “saloio” ou o “campino”, 

homónimos do mais emblemático personagem da “commedia dell’arte” portuguesa 

criado, em 1875 n’A Lanterna Magica, por Raphael Bordallo Pinheiro, o “Zé-Povinho”,  

 

O modesto povo simbólico, sofredor e crítico, que tudo paga e que de tudo ri, 

ingénuo e desconfiado, tímido e heróico, pronto à lágrima, ao aplauso e ao 

manguito – que é a sua arma mais eficaz no seio de uma sociedade burguesa 

medíocre de politica e de finanças, triste no sentir, ridícula nos sentimentos… 

(França, 1983: 88). 

 

 

            

 

             Fig. 22. Figuras-tipo: galego e saloio, O Dragão, A Satyra, A Victoria, 1896-98. 

 

 

        Da mesma forma que os romancistas e os humoristas representavam a vida social 

escolhendo indivíduos e pequenos grupos que eles ‘acreditavam’ serem representantes 
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de um conjunto maior, também os ilustradores do jornal escolar caricaturavam a figura 

humana de acordo com uma opinião desenhada a partir de visões satíricas, cómicas, 

desdenhosas ou ingénuas, de possíveis situações da vida quotidiana. O estereótipo 

aparece, assim, como um sinal da ligação entre imagens visuais e mentais, exagerando 

alguns traços da realidade e omitindo outros, tomando muitas vezes a forma de 

“inversão da auto-imagem do espectador” (Burke, 2004: 157) e mostrando as mudanças 

graduais ocorridas nos sistemas de representação convencional pelos quais os 

indivíduos ou os grupos viam e viviam o mundo, incluindo o da sua própria imaginação. 

 

 

 

 

Fig. 23. Ilustração e conto humorísticos, A Rapioca e A Satyra, 1896-98. 

 

 

          No geral, as representações do Outro tendem a preencher os requisitos 

humorísticos através do poder subversivo do riso e, em particular, utilizando as figuras 

populares que melhor simbolizam a “tragicomédia” da condição humana, (o bêbedo ou 

o folião), ao mesmo tempo que permitiam homogeneizar referências a certos hábitos 

culturais que, consensualmente ao longo dos tempos, ilustravam o imaginário e os 

ideais de tradição cómica do povo, em cenários que recriavam ambientes de convívio e 

festas populares como o Carnaval ou o São Marinho, ocasiões sociais que formam o 

calendário perpétuo da aldeia e da cidade, onde reinavam a chacota, a folia e o baile de 

terreiro, à semelhança daquilo que acontecia nos Autos de Gil Vicente.  

         O objectivo era, sempre, rir e fazer rir:  
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Les hommes ont peur du rire, parce que le rire retranche, exclut, agresse. Les 

hommes ont besoin du rire, parce que le rire détend, desarme, relie. […] les 

hommes ont inventé plusieurs peines: la peine capitale, la peine de la castration, les 

peines de mutilation, les peines privatives de liberté, etc. Et pour faire l’economie 

de ces peines-là, la peine du ridicule. [...] Rire de quelqu’un, donner à rire de 

l’autre, c’est le tuer un instant, d’une mort remédiable (Roy, 1974: 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Festas Populares: Carnaval e S. Martinho, A Rapioca e A Victoria, 1896-97. 
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Fig. 25. Festas Populares: S. Martinho, Os Bohemios, 1904-05. 

 



                                                                                                                                                       CAPITULO V. Os Jornais Iluminados 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 169 

         Nestas formas, também é possível perceber como os outros são transformados no 

“Outro indiferenciado”através de processos gráficos que distorcem a percepção das 

qualidades objectivas dos seres humanos confundindo-os até com outros seres vivos de 

modo a revelar uma “ideia geral do Outro” que se aproxima de “um código visual geral 

de sub-humanidade” (Burke, 2004: 171) ou, pelo menos, da intenção de “desumanizar” 

a figura humana destituindo-a das particularidades fisionómicas, que a relacionam, 

directamente, com a possibilidade de identificar um indivíduo, associando-lhe 

características de animais. Esta tendência para “desumanizar” através do zoomorfismo e 

do humorismo encontra-se, sobretudo, nos jornais Philosopho, semanário crítico, com 

apenas um número datado de 1898, onde colaboraram os alunos Leal da Câmara e B. 

Pinheiro, ambos, sob os pseudónimos Semifusa, Semibreve e Zé-Bó-Bó e n’ A Canalha, 

do mesmo ano, e com os mesmos autores, embora passem a adoptar os pseudónimos 

Supino e Supinisimo. 

 

 

 

Fig. 26. Os Outros, Philosopho, [1898]. 

 

         Muitas destas figuras zoomórficas começaram a ser vulgarizadas como um género 

de personagem característico das bandas desenhadas do final do século XIX. Uma das 

primeiras deste género foi editada na América, em 1892, no San Francisco Examiner 

intitulada “Little Bears and Tykes”, uma criação de James Swinnerton, que retratava a 

sociedade humana utilizando o mundo animal. No entanto, este “bestiário” é um dos 

temas mais antigos da história da representação e do fabulário humanos, presente no 

politeísmo plebeu dos pagãos que “animalizavam deuses” e “transformavam homens em 

cordeiros”, presente no “prodigioso inventario dos prodígios do imaginário gótico”, nas 

intenções simbólicas da “fauna alegórica e do bestiário espiritual da Idade Media” 

povoado de “monstros sintéticos”, no imaginário das lutas religiosas do século XVI e do 

seu gráfico de significações morais, na “vaca-frade” (Mönchskalb) de Lutero, na De 
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Humana Physiognomonia publicado, em Itália, por Giambattista Porta, em 1586, e no 

imaginário da Revolução Francesa, em caricaturas de Lavater, Gall e Grandville, que 

atribuíam ao homem ou ao monarca um carácter moral de acordo com os traços 

fisionómicos do animal com o qual se assemelhava (Roy, 1974: 18-19). 

 

 

 

 

Fig. 27. Os Outros, A Canalha, 1898. 

 

 

          Outros exemplos desta paródia da figura humana são apresentados no jornal O 

Dragão, um dos mais extensos e elaborados jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, 

com 14 números saídos entre Novembro de 1896 e Abril de 1897, e onde participaram 

os alunos José Cambraia (Redactor, com os pseudónimos Gerl e Videira), Carlos Dias 

(Gerente, com os pseudónimos Pick, Júpiter e Limão), António José Guerreiro 

(Secretário, com os pseudónimos Levlat e Marvote), José de Sá (Administrador, com os 

pseudónimos Saturno e Sul-America), e os colaboradores Francisco Amaro 

(Hapepinol), Trindade (Pepino e Goglá), Nunes (Bicco), Costa Lobo (Green-Star), 

Anonymo (Chumbo), Anonymo (Aparo), Augusto Massacote (Orvil), Ascensão Bívar 

(Burnay), José Patrocínio (Baccho Narigudo) e Francisco Paula (Lyra): 
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Fig. 28. Os Outros, O Dragão, 1896-97. 

 

 

          Pela primeira vez, em 1896 e 1897, nos jornais A Rapioca, O Dragão, A Victoria, 

surgia a ideia de história contada por uma sequência de imagens ou seja, aquilo que 

podem ser considerados os primórdios da técnica narrativa da Banda Desenhada. Esta 

nova modalidade narrativa, embora fortemente ligada a histórias em prosa ou em verso, 

apresenta algumas diferenças significativas em relação às ilustrações anteriores ao 

introduzir no desenho a noção de movimento:  

 

Uma banda desenhada tem, primeiramente, de contar uma história, isto é, tem de 

haver uma sucessão temporal de acontecimentos, mais ou menos imaginários, que, 

geralmente se centram numa ou em varias personagens ou objectos. Depois, é 

necessário que a história seja contada através de desenhos – auxiliados ou não por 

um texto. Estas duas condições permitem-nos diferenciar banda desenhada, em 

primeiro lugar daquela ilustração que, se bem que desenho, não conta uma história 

mas antes se limita a ilustrá-la e, em segundo, daqueles contos ou romances, que 

são apenas histórias textuais (Ferro, 1987:19). 
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          Fig. 29. Primórdios da banda desenhada, O Dragão, 1896-97. 

 

 

         Nestas primeiras histórias desenhadas dos jornais da Casa Pia de Lisboa a 

narrativa visual raramente se desprende da narrativa verbal, não incluindo ainda a 

técnica sistemática dos “balões discursivos” – a grande inovação moderna em que o 

texto correspondente às falas das personagens se encontra delimitado por uma linha, 

possuindo um apêndice que serve para indicar o sujeito emissor. Esta alteração técnica, 

particularmente significativa para a evolução do meio, iniciou na célebre banda 
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desenhada norte-americana “The Yellow Kid” (1896), de Richard Fellton Outcault, e 

chegou a Portugal nos primeiros anos do século XIX pela mão de Raphael Bordallo 

Pinheiro. Um aspecto bastante original das bandas desenhadas dos jornais manuscritos é 

o facto de a sequência de imagens não respeitar a ordenação convencional das strips 

(tiras ou faixas representando uma sequência horizontal de mais de uma vinheta ou 

desenho), obedecendo não a uma leitura horizontal mas vertical, da esquerda para a 

direita, tal como acontecia com a disposição dos textos: 

 

 

 

 

Fig. 30. Primórdios da banda desenhada, A Rapioca, 1896-97. 

 

 

         O modelo mais comum consiste em histórias curtas ou gags, frequentemente 

intercaladas por quadras, sonetos ou poemas, de carácter cómico ou satírico, cujo tema 

principal são anedotas, flagrantes da vida quotidiana que desempenham uma função 

hilariante. Não são ainda utilizados os contos mudos, uma terminologia aplicada ao tipo 

de histórias que não são acompanhadas de discurso escrito. Também não existem 

referências explícitas, em nenhum dos jornais conhecidos, a alguma destas 

terminologias especificamente aplicadas à Banda Desenhada ou BD, a abreviatura 

generalizada da expressão anglo-saxonica “comic-strip” ou “arte narrativa que integra 



                                                                                                                                                       CAPITULO V. Os Jornais Iluminados 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 174 

numa síntese original imagem e texto, literatura e artes gráficas” (Boléo e Pinheiro, 

1997: 8), um indicativo de que, muito provavelmente, os autores dos jornais escolares 

ainda não tinham um esclarecido entendimento artístico sobre o meio de expressão 

gráfica que estavam a utilizar.  

         Um dos jornais que, mais sistematicamente, adoptou como imagem de marca as 

primitivas técnicas da Banda Desenhada foi A Rapioca de 1896-97, com desenhos 

identificados pelo pseudónimo Cypreste, de José Patrocínio Ribeiro. A Rapioca teve 

início a um de Novembro de 1896 e terminou, após oito números, a três de Janeiro de 

1897, contando com a participação de Arthur d’Ascenção Bívar Xavier (Redactor, sob 

os pseudónimos Silvano, Silvosa, Bento Funil, Trapeiro, Mac-aco, Saavedra), José do 

Patrocínio Ribeiro (Ilustrador, Cypreste, Eu), António Quaresma (Proprietário, Plutão), 

José Augusto de Lemos (Escrevente, Snofru, Sério) e José dos Santos (Collaborador, 

Caturra). Para além dos contos ilustrados e de uma série de pequenos apontamentos 

decorativos, neste jornal existem cerca de dez strips (de apenas uma vinheta) e dez 

pranchas (páginas com conjuntos de strips que variam entre os três e os seis): 

 

 

 

Fig. 31. Primórdios da banda desenhada, A Rapioca, 1896-97. 

 

 

         Logo na primeira página desse jornal encontra-se uma pequena nota de rodapé e 

que, neste contexto, merece especial referência, por nela se encontrar a seguinte 

informação: “estes números d’A Rapioca são a cópia fiel dos primitivos, que foi feita, 

isto é, acabada em 28 de Julho de 1898, e copiados por José Augusto de Lemos. As 

gravuras foram também copiadas por mim”. Esta informação permite relacionar o 

grafismo dos desenhos de A Rapioca, não com José do Patrocínio Ribeiro, (tal como 

indicado no próprio jornal), mas com José Augusto de Lemos, o mesmo ilustrador (com 

novo pseudónimo, Satyro Sileno) d’ A Satyra, um jornal da Casa Pia de Lisboa, que 
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teve o seu início a sete de Agosto de 1898. Embora tivesse uma breve existência e um 

carácter mais repetitivo que o anterior (existem três n.º 1, que apresentam variações 

pouco significativas, e um n.º 2), nele colaborou ainda Joaquim Corregedor com os 

pseudónimos Baccho Satyrico, Satyro Huhuino e Esculapio Satyrico. Este elemento 

torna-se particularmente relevante tendo em conta que ambos os jornais são marcados 

por uma forte componente visual, e por um grafismo muito próprio que permite atribuir 

as características formais do desenho àquilo que pode ser chamado o “estilo do autor”, e 

que, literalmente, corresponde aos automatismos da sua arte: o estilo “é a «coisa» do 

escritor, o seu esplendor e a sua prisão, é a sua solidão” (Barthes, [1953]: 18). De resto, 

as semelhanças formais entre as ilustrações e as bandas desenhadas de A Rapioca e as 

que se encontram em A Satyra, são nitidamente visiveis: 

 

 

 

 

Fig. 32. Semelhança: A Rapioca e A Satyra, 1896-98. 

 

 

         Uma outra característica destes jornais, também digna de atenção, é o 

acompanhamento das tendências gerais que se verificavam nos periódicos infantis 

ilustrados, de maior tiragem, que circulavam no exterior da Casa Pia na mesma época, 

publicados pela Imprensa Nacional. Este é um facto que pode ser constatado a partir da 
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análise dos principais periódicos infantis que foram editados desde 1875, tal como 

mostra o levantamento efectuado por A.J. Ferreira sobre O Jornal Infantil Português 

Ilustrado 1874-1975. Tomando como exemplo aquele que é considerado, por este autor, 

o primeiro periódico semanal infantil ilustrado, Illustração da Infância, publicado em 

1877, paralelamente ao Recreio Infantil, (e com o qual partilhava o mesmo Editor, 

J.H.Verde), assiste-se, com frequência, à repetição, em jornais consecutivos, dos 

mesmos textos, ilustrações e bandas desenhadas, tal como acontecia com as gravuras 

dos livros de Cordel, uma vez que se reproduziam, sistematicamente, modelos de 

desenho importados de autores e de publicações periódicas estrangeiras. Não existia 

ainda em Portugal um mercado de ilustração capaz de responder às necessidades da 

Imprensa Periódica Infantil, o que serve também de explicação para que jornais ou 

suplementos dedicados à Infância, numa fase inicial, tivessem as mesmas características 

dos jornais para adultos (formato tablóide com cabeçalho em tipo de imprensa, anúncios 

misturados com o texto).  

         Esta situação só foi alterada, progressivamente, com o aparecimento, ainda que 

irregular, do Jornal do Domingo (1883), onde se chegou a publicar uma “Secção 

Bordallo Pinheiro” com inovadoras BDs, que rapidamente obtiveram sucesso entre o 

público mais jovem. Ainda nesse mesmo ano, as Leituras Populares Ilustradas iniciam 

uma nova fase de existência incluindo, na sua publicação, ilustrações de Nogueira da 

Silva aplicadas a contos em que “o herói é sempre um rapazinho” (Ferreira, 1998: 22). 

Os principais autores portugueses, do início da banda desenhada, seguem a linha de 

trabalho e o tipo de personagens dos principais criadores europeus como Rodolphe 

Töpffer (1799-1846), Gustave Doré (1832-1883), Heinrich Hoffman (1809-1890) e, em 

especial, Wilhelm Bush (1832-1908) que inaugurou em 1865 o género de aventuras 

protagonizadas por uma dupla de heróis, um par de rapazes chamados Max und Moritz. 

Este viria a influenciar grande parte dos desenhadores e caricaturistas do resto da 

Europa e, sobretudo, os trabalhos de Raphael Bordallo Pinheiro e Gustavo Bordallo 

Pinheiro em Portugal, desde 1883, com maior evidência na publicação de Pontos nos ii 

em 1886, “revista de caricatura politico-social”. Esta revista destaca-se pelas afinidades 

que podem ser detectadas em relação a algumas características da estrutura formal e 

temática dos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, como por exemplo, a secção 

“Casos, Tipos e Costumes”, desenhada em formato BD, por Gustavo Bordallo Pinheiro, 

e legendada, em verso, por Alfredo de Moraes Pinto (Pan-Tarantula). Também n’ O 

Pimpão (1896), “jornal satírico e erótico-cómico” do qual foi proprietário este último 
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autor, se encontram alguns artigos e secções ilustradas, que podem ser associadas a 

jornais manuscritos que, nesse mesmo ano, começavam a circular na Casa Pia de 

Lisboa, O Dragão e A Rapioca, tal como podemos constatar em relação aos títulos: 

“contos para petizes”, “historias para creanças”, “partidas de rapazes”: 

 

 

 

 

Fig. 33. Partidas de rapazes, O Dragão e A Rapioca, 1896-97. 

 

 

         Os tipos de personagem inventados também são recorrentes, tanto nos periódicos 

nacionais como nos periódicos casapianos: o saloio Zé Gaiteiro n’O Pimpão de 1896 ou 

as “aventuras extraordinárias de Silvestre Saturnino”, dedicadas aos “filhos dos 

assinantes do jornal da Tarde” do mesmo ano, e ainda as histórias aos quadradinhos no 

Almanach Illustrado do jornal O Século, em 1897, com ilustrações de Rocha Vieira, 

Stuart, José Viana, B. Rabier e Diaz Anton e textos da autoria de António Rodavalho 

Duro (Zé-jaleco), Eduardo Fernandes (Esculapio). Curiosamente, um dos pseudónimos 

utilizados pelo aluno António de Mattos Faria Arthur no jornal manuscrito, de 1897-98, 

O Justo era, precisamente, Esculápio, ou Esculápio-casapiano. 
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Fig. 34. Rapaziadas, A Rapioca, 1896-97. 
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         Não é objectivo deste estudo efectuar uma comparação exaustiva entre a Imprensa 

Infantil Nacional e os jornais escolares da Casa Pia de Lisboa. Os aspectos referidos 

anteriormente servem apenas o propósito de assinalar a presença de determinadas 

correntes estéticas e artísticas cuja coincidência no espaço e no tempo não pode ser 

tomada como fruto de circunstâncias arbitrárias, nem observadas como partes 

desconexas em realidades distintas. De facto, quando a primeira Banda Desenhada foi 

publicada, em 1833, num contexto de grandes conturbações sociais e políticas, que 

afectaram todo o panorama cultural do século XIX na Europa, contribuiu decisivamente 

para o aumento da popularidade dos jornais em circulação na época e, sobretudo, para o 

aparecimento de um novo tipo de periódico, o Jornal Humorístico Ilustrado, onde os 

géneros de Banda Desenhada e da Caricatura encontraram a sua razão de ser, por 

constituírem, essencialmente, um atractivo para as classes iletradas da população, à 

semelhança do que tinha acontecido com a Bíblia Pauperum e os Livros de Horas na 

Idade Média. Os jornais satíricos, frequentemente, funcionavam como veículo de 

expressão de ideias políticas revestidas de carácter revolucionário, apresentando uma 

crítica da sociedade e da cultura em forma de caricatura dos factos e personalidades 

mais proeminentes. A narrativa iconográfica descrevia, visualmente, os acontecimentos 

através do desenho e, mesmo quando, mais tarde, surgiu a fotografia, o seu poder de 

atracção nunca decresceu. O que mudou com o aparecimento da fotografia foi a 

autonomização da linguagem do desenho em relação à sua função de representação 

realista, verificando-se, em simultâneo, a utilização da fotografia como técnica de 

objectivação do real e a utilização da banda desenhada e da ilustração com finalidades 

lúdicas, recreativas e educativas. 

          Esse apetite pela ilustração, associada ao lazer e ao divertimento, fez com que os 

jornais mudassem a sua concepção de abordagem do público de modo a aproximarem-

se dos seus desejos específicos, incluindo a participação do espectador como um factor 

decisivo na fidelização ao consumo. Uma das estratégias adoptadas para este fim, foi a 

criação de estruturas dinâmicas com colaboradores para secções típicas: Geologia, 

Geografia, História, Arte e a introdução de suplementos lúdicos, onde se mantinha o 

contacto bilateral com o leitor: secções de problemas, adivinhas, concursos, poesia. Em 

Portugal, um dos primeiros jornais infantis a adoptar esta estratégia foi O Jornal da 

Infância (1875), inaugurando uma moda cujo êxito foi exacerbado durante os anos vinte 

com o ABCZinho (1921), uma publicação que constituiu um ponto de viragem na 

estrutura dos periódicos infantis ao apresentar uma variedade de contos, histórias, 
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secções dedicadas a brinquedos, construções de armar, passatempos e concursos. Esta 

nova abordagem, como será mostrado em capítulos seguintes, esteve directamente 

relacionada com a evoluções das concepções pedagógicas que entendiam o jogo e a 

criatividade, associadas à expressão artística e às técnicas de aprendizagem visual, 

como componentes essenciais ao desenvolvimento físico e psicológico da criança. 

          Nos jornais manuscritos da Casa Pia, encontramos indícios de adesão a esta nova 

moda visual de inclusão do leitor na estrutura do jornal à medida que se aproxima o 

final do século XIX. No jornal O Dragão, encontramos um dos melhores exemplos 

dessa fusão do desenho de ilustração e da banda desenhada com os interesses lúdicos e 

humorísticos do público, pela criação de estratégias que permitem fixar a atenção do 

leitor mantendo-o ligado à produção do jornal como, por exemplo, os “Folhetins” e as 

“Glosas do Motte” que são lançados num jornal e continuam no número seguinte, e as 

secções recreativas com todo o tipo de “Logogriphos, Adivinhações, Charadas, 

Enygmas Pittorescos, Anedotas, Concursos Poéticos, Subscripções”, etc.  

 

 

 

 

Fig. 35. Secções recreativas, O Dragão, 1896-97. 
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          No exemplo concreto dos “Enygmas Pittorescos”, o pictograma substitui o papel 

do texto, no aspecto morfológico da escrita, reforçando o estatuto simbólico e 

iconológico dos signos e do seu uso, mantendo, no essencial, a sua vocação de 

receptáculos de “verdades reveladas”, tal como acontecia nos livros iluminados, embora 

evoquem outras associações, mais lógicas do que espirituais.  

         O desenho cumpre a missão do mapa, seja pela forma de letras, números ou 

figuras, e funciona como uma “imagem-texto” (Mitchell, 1894: 9) ao proporcionar uma 

identificação sintética das analogias entre as palavras ou imagens e as coisas ou 

conceitos que representam (entre o verbal e o visual), daí que a decifração da mensagem 

dependa de uma correcta interpretação de cada unidade na sequência. A imagem, no seu 

conjunto, é mais da ordem do inteligível (lísivel), do que do visível: é uma imagem a 

ler, mais que a ver. Assim, este tipo de exercício visual e mental, verdadeiro quebra-

cabeças, exige do leitor uma habilidade e uma disponibilidade para interagir com o 

problema dado de modo a obter a solução, accionando o pensamento visual:  

 

Visual thinking aims at clarity obtained by significant order. In the course of such a 

thought process, a confusing and incoherent situation of uncertain relations is 

restructured, organized, simplified until the mind is rewarded for its labor by an 

image that makes meaning visible. To accomplish this task, the image must meet 

two requirements: all of its elements must fit into an integrated whole, and the 

whole thus created must embody the intended meaning (Arnheim, 1965:12). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Secções recreativas, O Dragão, 1896-97. 
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          Um dos segredos deste tipo de representação, no qual reside grande parte do seu 

interesse e fascínio, diz respeito ao desenrolar das figuras e dos caracteres segundo um 

encadeamento que oferece sugestões dinâmicas convidando o leitor a saltar de figura em 

figura em busca da acção ou do significado inscrito, como em filigrana, sobre o espaço 

descontínuo das imagens, tal como acontece nas sequências narrativas da BD:  

 

Le texte alors será le trait d’union entre deux images. La valeur esthétique d’une 

histoire será alors, pour une bonne part, fonction de l’habileté du dessinateur à 

choisir un échantillonnage de points de vue qui satisfasse à deux exigences 

contradictoires: le rythme du récit, qui le conduit á négliger les intervalles sans 

signification, la logique interne de l’intrigue qui s’accommode mal de cês coupures 

(Fouillé, [1940]:86).  

 

         É, pois, entre os espaços brancos e os preenchidos, que se dá o complexo jogo 

entre as imagens e o texto que elas propõem, apelando, simultaneamente, aos sentidos e 

ao intelecto, à imaginação e ao raciocínio, ao mesmo tempo que desfia o leitor a 

descobrir por si mesmo a leitura correcta. Tal como acontece na leitura de um romance, 

no desenho, enquanto escrita codificada, existem os signos, as letras, as palavras e as 

frases, sendo a percepção global da imagem que desvenda o sentido único que lhe está 

subjacente, um sentido que é construído à medida que é desvendado. Os métodos 

globais de aprendizagem da leitura são fundados nesta hipótese psicológica do jogo, da 

percepção e decifração do significado que as imagens encerram. 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Enygmas pittorescos, O Dragão, 1896-97. 
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           No entanto, as implicações psicológicas deste tipo de secção recreativa não se 

resumem às vantagens didácticas e ao aspecto lúdico da leitura. Estas histórias 

enigmáticas e charadas numéricas desempenham uma função muito precisa na 

economia do desejo e na economia do consumo: elas permitem activar os mecanismos 

de suspense que foram apropriados pela indústria da imprensa de modo a elevar as 

expectativas dos leitores e com isso garantir a ampliação dos números de audiência, 

aumentando também os volumes de vendas. Ainda que, no caso dos jornais escolares da 

Casa Pia de Lisboa, esse suspense não tivesse necessariamente uma explicação 

psicológica de natureza comercial, ele permitia manter os vínculos e as expectativas que 

confirmavam o compromisso entre os escritores e os leitores, justificando a saída do 

número seguinte, com a solução do problema proposto.  

 

 

                                                                    

 

                                                                   Fig. 38. Para matutar, O Justo, 1897-98. 

 

 

         Outro jornal que também recorreu a este tipo de artifícios lúdicos, para aliciar os 

leitores e ornamentar as suas páginas literárias (imagem anterior) é o manuscrito de 

nome 
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Fig. 39. Cabeçalho ilustrado, O Justo, 1897-98. 

 

que se distingue dos restantes jornais em alguns aspectos, incluindo no que respeita à 

ilustração, merecendo especial referência pelo facto de, dentro da categoria dos jornais 

ilustrados, o seu conteúdo narrativo consistir, essencialmente, em matérias literárias e 

sem desenho de finalidades humorísticas. Este é um dos poucos exemplos desde A 

Mocidade e A União em que domina o texto, sobretudo em verso, recorrendo, 

esporadicamente, ao auxílio periférico da ilustração figurativa ou da banda desenhada. 

A característica visual mais marcante deste jornal é a Caligrafia Artística, o que o torna 

num dos jornais manuscritos mais amplamente ilustrados e o de maior preciosismo, 

estético e técnico, dentro da lista dos exemplares conhecidos, que foram feitos na Casa 

Pia de Lisboa, no final do século XIX. 

         O jornal O Justo, iniciado a trinta e um de Outubro de 1897 e terminado a três de 

Julho de 1898, conta cerca de cento e oitenta páginas ao longo das quais acolheu a 

intervenção de mais de doze alunos: António Mattos Faria Arthur, (Redactor Nominal, 

Escrevente e Colaborador; sob os pseudónimos Nabuchodonosor, Kuffu, Esculapio 

(casapiano)), José do Patrocínio Ribeiro (Ilustrador e “distº. Collaborador”; Baccho 

Narigudo, Cyprestino Bacchante), António Pereira da Silva (Dg. Sub-prefeito 

Colaborador; Rei da Madureza), Joaquim Corregedor (Colaborador; Tântalo, 

Isametrico), Tiago Ferreira (Colaborador; Marte, Ramsés, Joaquim), Joaquim Ramos 

Antunes (Colaborador; Alfarroba, Alfarroba (supino)), José Augusto de Lemos 

(Redactor literário, Dir. Artístico e Colaborador; Sileno, Menkauri, Snofru (supino)), 

Arthur d’ Ascenção Bívar (Colaborador; Ego, Guems Era, Silvano (supino)), José d’ 

Oliveira Frade (Colaborador; Sonhador), António Quaresma (Colaborador; Orelas 
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Saturnino), Augusto José Marques Soares (Colaborador; Kaffri), Manoel Serrano de 

Sousa Botelho (Colaborador; Sivini, Sargão). Composto por duas secções: a primeira, 

reunindo os números de um a doze, e a segunda, de treze a vinte, O Justo define, desde 

logo, o essencial do seu programa: 

 

O Justo não publica caricaturas, nem vem illustrado com coisa alguma 

(exceptuando o próximo numero, que como é extraordinário, representaremos a 

nossa musa). Isto significa que não temos falta de assumpto, o contrário da maior 

parte dos outros jornaes que vem repletos de bonecos. O justo não conta mais do 

que quatro collaboradores, isto é, mais uma prova de que trabalhamos com 

vontade. (…) Snofru (supino) (O Justo. n.º 4, 21 Nov. 1897: [19-20]) 

 

         De facto, neste jornal, as ilustrações narrativas com figuras alegóricas ou retratos 

são muito reduzidas, existe a representação da “musa” do jornal (Fig. 18), ilustrações de 

contos ou poemas e uma banda desenhada (de apenas dois strips), alguns retratos de 

personagens históricos (Pedro Alvares Cabral, Vasco da Gama, D. João II, Pêro 

d’Alenquer, António da Silveira), uma caricatura e vários desenhos de ornato com 

motivos florais e outros elementos gráficos mais ou menos geométricos e figurativos.  

 

 

 

 

Fig. 40. Decoração de paginas, O Justo, 1897-98. 

 

          A afirmação de uma certa posição iconoclasta leva os autores, supostamente, a 

privilegiar o texto em detrimento da imagem, assumindo, à partida, que as “relações 

normais” entre a imagem e a palavra seguem fórmulas tradicionais envolvendo a clara 

subordinação e assimilação de um meio ao outro, acompanhando uma divisão dos tipos 

de trabalho, como se fosse possível diferenciar o gesto de escrever do gesto manual de 

onde a escrita emana. Assim se estabelece uma hierarquia das formas de representação: 
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a escrita representando o pensamento, o “assumpto” e, na falta dele, surgem “os 

bonecos”. O desenho da escrita parece não ser encarado aqui, deliberadamente, como 

uma aplicação possível da representação visual, quando na verdade, em todas as páginas 

do jornal a incorporação da componente visual se faz, literal e explicitamente, no 

momento em que a letra adquire um valor e uma autonomia estética em relação àquilo 

que representa. Também no caso da Caligrafia Artística, tal como acontecia nos 

“Enygmas Pittorescos”, não é possível separar o ponto de vista visual do verbal:  

 

 

 

 

Fig. 41. Liberdade, O Justo, 1897-98. 

 

 

From the standpoint of the visual or the verbal, the medium of writing deconstructs 

the possibility of a pure image or pure text, along with the opposition between the 

“literal” (letters) and the “figurative” (pictures) on which it depends. Writing, in its 

physical, graphic form, is an inseparable suturing of the visual and the verbal, the 

“imagetext” incarnate (Mitchell, 1994 : 95). 

 

          A escrita, é pictórica (e pitoresca) nas suas referências, estilo, grafia. O mesmo 

aconteceu na Imprensa do século XVIII, com as novas técnicas de reprodução 

(litografia), que tornaram possível que a letra se libertasse da placa tipográfica 

(caracteres móveis ou estereótipos) tornando acessível o desenho da letra e o retorno ao 

aspecto manuscrito dentro do próprio processo de reprodução. A escrita tornou-se 

fantasista e a forma das letras adquiriu um valor semântico evidente e particular, 

constituindo um novo género de expressão, onde o registo gráfico dos caracteres se 

imbrica no das imagens e o texto adquire um valor estético e artístico na sua própria 

forma, como moderno pictograma no sentido indefinido. “L´écriture n’est plus le 

véhicule mais l’object même du pittoresque” (Melot, 1984: 142). Há, pois, uma 
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correspondência entre artes visuais e verbais, uma vez que o sistema de representação se 

compõe pela personalização da escrita em si mesma: a sensualidade das formas resulta 

dessa prática híbrida do escrito, do desenhado e da revelação do sentido. 

 

 

 

 

Fig. 42. Escrita pictórica, O Justo, 1897-98. 

 

 

         O jornal O Justo, em especial quando os seus autores reivindicam a “doutrina” da 

superioridade prioritária da literatura em relação ao desenho de ilustração, é o exemplo 

acabado que confirma a existência de um imperialismo da imagem na imprensa e na 

sociedade moderna do final do século XIX, não deixando alternativa ou escapatória 

possível ao domínio do ilustrado. Um aspecto significativo prende-se com o facto de os 

autores deste jornal não considerarem a decoração das letras uma modalidade da 

ilustração, na medida em que pudesse constituir a parte artística do texto ainda que não 

narrasse, figurativamente, a mesma história. Isto também significa que a palavra tem 

toda a legitimidade de invadir o domínio da imagem (com legendas, títulos, 

comentários) ao passo que a imagem, ao colar-se à palavra, é sempre lida como uma 

espécie de linguagem neutra que em nada afecta o sentido da leitura, ela apenas torna 

mais agradável aquilo que, devido à materialidade da escrita, já pertence à ordem do 

visível. A imagem, sobretudo no caso da ilustração, é sempre vista como um texto 

mudo, ao passo que o texto, tal como a linguagem, é sempre “literalmente visível” de 
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dois modos: “in the medium of writting, and in the utterances of gesture language, the 

visible language of the Deaf ” (Mitchell, 1994: 99). É como se a imagem (gesto, escrita, 

desenho, estampa, fotografia), enquanto texto ou linguagem dos surdos ou das “almas 

ingénuas”, (como lhes chama Teófilo Braga), não tivesse o direito a uma expressão 

autónoma, sendo sempre impura, sempre um meio que tem por fim exercer uma “função 

sugestiva da imaginação popular” ou servir para “vulgarizar os instantâneos e as 

concepções estéticas dos grandes mestres”. No primeiro caso, as imagens cumprem um 

papel didáctico ou pedagógico; no segundo, definem interesses profissionais 

apresentando o escritor-desenhador como um artista capaz de unificar modalidades de 

representação visual e verbal, naquilo que Mitchell chama “composite art” (1994: 114): 

 

 

 

 

Fig. 43. “Composite Art”, O Justo, 1897-98. 

 

 

         O ideal do artista compositor das artes resultou de uma concepção romântica que 

teve o seu auge a partir do final do século XVIII devido ao nascimento daquilo a que se 

pode chamar a Cultura da Imprensa, a cultura da reprodução mecânica. Esta concepção 

esteve directamente relacionada com o aparecimento de uma nova noção de autor, 
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como alguém capaz de produzir textos de carácter único e pessoal, susceptíveis de 

serem difundidos em grande escala através dessa tecnologia que fundia numa só pessoa 

as competências do poeta, do gravador, do tipógrafo e do pintor. Um dos exemplos que 

melhor personificou este mito moderno do criador solitário e multifacetado foi William 

Blake, desenvolvendo uma forma ideal de escrita que incluía todos os aspectos 

semiológicos, sociais e psicológicos que constituem a prática artística: 

 

Cette nouvelle conception de l’artiste, démiurge qui commande aussi bien à la 

plume qu’á la pointe, entrait bien dans leur notion de l’écriture, individuelle et 

insoumisse à tout carcan. Ainsi ce nouveau type de rapports affecta-t-il tous les 

niveaux de l’écriture: la graphie, la signification du texte et la pratique même de 

l’écrivain. L’image n’est plus la rivale du texte ni son fairevaloir, ni meme un 

adjuvant pour sa comprehension ou une concession au plaisir: c’est une écriture 

alternative (Melot, 1984:144) 

 

 

 

 

 

Fig. 44. “Composite Art”, O Justo, 1897-98. 
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        É possível encontrar no jornal manuscrito da Casa Pia, O Justo, exemplos da 

influência dessa concepção romântica de autor que procura a composição das artes do 

verbo e das artes da vista, sintetizando referências da cultura impressa (lei) e da cultura 

manuscrita (profecia), ou seja, apresentando, por um lado, o Jornal como um símbolo da 

escrita moderna racionalista no contexto económico da reprodução mecânica e, por 

outro, como um símbolo ancestral da sabedoria e da imaginação cujo valor económico e 

ideológico é fundamentado através do trabalho manual e do artefacto individualmente 

expressivo. O Desenho, nas suas várias modalidades de expressão e representação, 

propõe uma estética que mistura géneros e meios de expressão, permitindo que a 

vocação do artista se torne ambivalente numa evocação das perspectivas exacerbadas 

pela “paisagem do génio” em rivalidade com Deus: o produto final “c’est une 

inscription où le poète se signifie lui-même” (Melot, 1984:145).  

        A ideia de que o carácter manuscrito consagra, particularmente, a habilidade e o 

virtuosismo do desenhador conferindo uma qualidade estética e um valor de 

autenticidade ao objecto produzido, prevaleceu, na imprensa do século XIX, como um 

critério que permitiu distinguir a tipografia artística da tipografia popular, entre a grande 

obra literária e as publicações de “menos ambições literárias e de maiores ambições de 

negocio que se entregavam ao género das narrativas do povo “ (Chaves, 1927:10). 

         Mesmo depois da segunda metade do século XIX, à medida que a técnica da 

Gravura e da Fotografia se aperfeiçoavam, e se tentava substituir o olho e a mão do 

gravador pelo procedimento mecânico de captação do real através da lente da máquina 

fotográfica, o fascínio pelo livro manuscrito e pela ilustração não desapareceu, uma vez 

que ao desenho passou a competir a tarefa de mostrar aquilo que não podia ser 

fotografado, dependendo mais da imaginação ou da visão subjectiva do desenhador do 

que, propriamente, da realidade visível: “si imita a la fotografia sin lograr distinguirse 

de ella, el dibujo será tildado de fraude” (Bourdieu, 2003: 222). Ainda que os géneros 

de ilustração pudessem exprimir, com maior ou menor espontaneidade, as preocupações 

e gostos populares, (aquilo que Pierre Bourdieu apelida de estética do “gosto bárbaro”), 

a imagem, mais do que o texto, reclama uma tecnicidade de execução e uma produção 

artesanal diversificada que depende, necessariamente, dos “recursos portáteis”, isto é, 

do “conhecimento das leis do labirinto” (Bauman, 2001: 176) e da visão personalizada 

do seu autor.  
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 Fig. 45. “Composite Art”, O Justo, 1897-98. 
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         Assim, neste tipo de produção manuscrita está em causa também aquilo que 

William Morris propunha quando defendia a importância das “artes imaginativas” e a 

necessidade de colaboração “inteligente e industriosa” entre o “artista e o artesão”: a 

centralidade do conceito de prazer no trabalho, único caminho para uma verdadeira 

“arte do trabalho-prazer”, que tem por missão tornar os objectos “inteligentes, 

inteligíveis, para o criador como para o utilizador” (Morris, 2003: 14, 27). No entanto, 

uma tal arte não poderia ser atingida sem uma instrução e um propósito educativo 

prévios, isto é, sem uma formação específica nas artes do desenho ou sem um 

desenvolvimento geral das faculdades mentais, das capacidades visuais e manuais. 

Partindo destes pressupostos, é possível chegar a um duplo entendimento acerca das 

intenções globais que se cumprem no desenho dos jornais manuscritos da Casa Pia de 

Lisboa e das relações que, através deles, são estabelecidas entre a ilustração e o texto: 

dupla pedagogia da imagem que, por um lado, encoraja a leitura tornando-a 

visualmente apelativa e intelectualmente útil e, por outro, coloca em evidência um saber 

e uma técnica adquiridos por via da aprendizagem e exercício sistemáticos.  

 

          

                                                                      

 

                                                                     Fig. 46. Pseudo-jornalismo, O Justo, 1897-98. 
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         Os diversos propósitos utilitários e lúdicos deste tipo de exercício, que resulta na 

produção de um objecto específico, torna-se, particularmente evidente, quando 

observamos atentamente os jornais manuscritos na tentativa de discernir as suas 

verdadeiras intenções, excluindo, à partida, a hipótese de os seus autores terem 

considerado, como ambição primeira, a possibilidade de impressão: 

 

O Pseudo Jornalismo  

Convém definir bem, que não é propriamente jornalismo aquilo a que há quatro 

annos aproximadamente se tem entregado com alma e coração. Porquê? Porque, 

para que esses papeis que nós publicamos sob o titulo de jornaes, o fossem, era 

preciso que saíssem diariamente, por isso que jornal quer dizer dia. Porque é que 

então lhe damos o falso nome de jornalismo? Não é vaidade, não é modéstia. 

Definamos a situação. É porque temos a convicção de que o jornalismo, constitue 

hoje lá fora um modo de vida, um ganha pão mais ou menos honroso; e também de 

que o jornalista, raramente hoje lá fora se sabe manter nas posições em que se 

collocam, defender os dogmas partidários que escolhem, conservar o cunho de 

imparcialidade que deve ser o nome do jornalista probo e honrado.[…] Ego (O 

Justo, n.º 11, 23 Jan, 1898:[75]). 

 

         A própria letra (lettering) dos jornais, ainda que, em alguns casos, se aproxime da 

uniformidade da imprensa de caracteres móveis, nunca chega a atingir esse estado 

propício à reprodução, adoptando um estilo e um aspecto flexível e rebuscado que lhe 

reforça o carácter manual e a origem não mecânica. Neste sentido, eles estão mais 

próximos de livro iluminado do que do jornal impresso. Uma outra característica 

fundamental destes textos e imagens diz respeito à diferença entre a escrita alfabética e 

os hieróglifos ou formas pictográficas, isto é, entre as modalidades de “escrita” e as 

primitivas formas de “pré-escrita”. Segundo W.T.J Mitchell, a história da evolução do 

domínio pictórico para a escrita alfabética foi um problema filosófico central na 

tentativa de mapear o crescimento da compreensão humana à medida que iam sendo 

estabelecidos princípios básicos e convenções para a decifração de formas (Mitchell, 

1994: 113-14).  

 

 

 

Fig. 47. Caligrafia artística, O Justo, 1897-98. 
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         A questão da correspondência convencional entre as ideias e as formas, é uma 

questão significativa se tomarmos, como exemplo, as letras que são apresentadas no 

jornal O Justo, porque na maioria dos casos, quando isoladas do resto do texto, não é 

possível estabelecer, de modo inequívoco, as fronteiras que separam a forma pictórica 

da escrita, o que implica que as imagens sejam pensadas como “coisas mentais” 

relacionadas, quer com a visão intelectual, quer com a visão intuitiva. As letras dos 

manuscritos contêm ideias que as tornam num determinado tipo de escrita, isto é, numa 

linguagem visível cuja arte consiste em trazer o desenho para os domínios 

ideogramáticos da escrita, “they are what is called in the history of writing ideograms, 

images which must be constructed, not just as representations of objects, but of whole 

conceptions” (Mitchell, 1994: 146). 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Caligrafia artística, O Justo, 1897-98. 

 

 

          A escrita alfabética entra no campo dos valores pictóricos quando apela para ser 

vista com os sentidos e não apenas lida de relance pelo discurso significado ou conceito 

que se encontra por detrás dela. A forma exerce tal poder de atracção que obriga a uma 

paragem do sentido da visão sobre a superfície caligráfica, exige uma atenção, (espécie 

de reverência), só comparável àquela exigida pelo ritual, (de gestos e de paciência), a 

que se dedicam a bordadeira ou o ourives, no fazer, em si mesmo, perante a 

configuração dos detalhes no plano do tecido ou do metal, durante o exercício dessa 

laboriosa arte de precisão e miniatura, que é suposto realizar a invenção de uma jóia.  

         O “trabalhador de rotina”, através dos produtos que resultam da sua arte aplicada, 

é também, afinal, um “produtor do desejo” (Bauman, 2001: 174). 
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Fig. 49. Caligrafia artística, O Justo, 1897-98. 
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Fig. 50. Caligrafia artística, O Justo, 1897-98. 

 

 

         A ideia de que a escrita e a leitura se deviam associar à imagem para finalidades 

educativas, foi defendida por Comenius, J.J Rousseau, John Locke, Pestalozzi e outros 

pedagogos, a partir do século XVII, como contraposta aos métodos de ensino 

dogmáticos e escolásticos, uma vez que o apelo à experiência figurada (a intuição) 

permitia desenvolver novos métodos de aprendizagem mais atractivos, empíricos e 

directos. No caso dos jornais escolares, a ilustração das letras cumpre uma função, 

essencialmente, estética e decorativa, devido ao seu aspecto sofisticado e complexo. 

Estes exemplos aproximam-se de um género de escrita praticado desde a Renascença 

pelos grandes mestres da Caligrafia humanista, que se dedicavam a criar modelos para a 

definição do seu estilo gráfico, a “litterata humanistica” como ficou conhecida, era, 

muitas vezes, associada ao “caractere humano” explorando o desenho, acomodado à 

figura humana, para modelar a escrita alfabética. Frequentemente, estas figuras 

ilustravam um princípio segundo o qual a postura humana se conformava à forma de 

uma letra, implicando que a figura fosse reconhecida como um elemento constitutivo do 

código. Estas figuras ou outras formas gráficas, de carácter mais ou menos abstracto ou 

geométrico, passaram a constituir um estilo nas artes gráficas, na medida em que 

sugeriam a convergência entre a escrita e a pintura, entre a expressão verbal e a 

representação gráfica, “the style is the signature of the artist or school, the 

“characteristic” iterated and re-iterated pattern” (Mitchell, 1994:149). 

         Encontramos no Jornal O Dragão, contemporâneo de O Justo, alguns exemplos 

deste tipo de escrita ideográfica, tal como acontecia nas Charadas e “Enygmas 

Pittorescos”, associada à figura humana:  
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Fig. 51. Letra humanística, O Justo, 1897-98. 

 

 

         No livro L’ilustration Histoire d’un Art, Michel Melot associa a multiplicação 

deste género de abecedários e silabários, durante o século XIX, à proliferação, em 

paralelo, das historietas do imaginário de Epinal – o nome genérico pelo qual ficaram 

conhecidas as folhas volantes, coloridas manualmente e contendo histórias desenhadas, 

que foram publicadas pela Editora Charles Pellerin e adquiriram grande popularidade 

em França por volta de 1833, na mesma altura em que Rodolphe Töpffer publicava na 

Suiça aquela que é considerada a primeira banda desenhada impressa, “L’ Histoire de 

Monsieur Jabot”. Em Portugal, Teófilo Braga atribui a origem destas imagens 

ideográficas para propósitos educativos à Cartilha (1540) de João de Barros, que era 

usada nas escolas do século XVI para o ensino dos primeiros elementos da Grammatica 

da Língua Portuguesa: 

 

A ideia da representação ideographica do alphabeto é uma renovação do primitivo 

processo espontâneo pelo qual da figura dos gerogliphicos se passou para as linhas 

allusivas d’esses symbolos conhecidos, que a necessidade da escripta forçava a 

abreviar. Esta relação entre o ideogramma e a letra devia ser conservada no ensino 

popular; a estampa tem um prestígio incomparável nas almas ingénuas. È pelas 

imagens, que as abstracções da theologia catholica se incutem na credulidade do 

povo. Os jesuítas empregaram sempre nos seus processos de captação espiritual as 

representações da morte e do inferno (Braga, [19--b]: 512. itálicos meus). 
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         Assiste-se, portanto, a todo um percurso da imagem e do texto como modalidades 

visuais imprescindíveis à doutrinação das almas ingénuas, desde o Livro Iluminado da 

Idade Média, passando pela Literatura de Cordel e os Romances do século XVIII, até às 

bandas desenhadas do final do século XIX e início de XX. Apesar do insurgimento de 

algumas vozes de protesto ou movimentos iconoclásticos que, com maior ou menor 

expressão em todas as épocas sempre se manifestaram contra o excessivo ou 

inadequado uso das imagens, nunca houve dúvidas quanto à sua utilidade na instrução 

das classes populares e ao seu papel como modo adequado de comunicação do saber 

empírico (calendários, almanaques) e elemento de incentivo ao trabalho manual:  

 

Il est clair que cette conception de l’illustration “pratique” contient, pour ces 

classes populaires, la source d’un progrès et celle d’un danger. Progrès, car l’image 

est bien ce primier moyen d’accès à des connaissances nécessaires, capable de 

contourner l’handicap de l’illetré; danger, en tant que ce moyen, dont l’élaboration 

necessite technicité et savoir, demeure aux mains des lettrés un formidable outil 

d’encadrement et de conditionnement des masses. Telle fut, telle demeure 

aujourd’hui plus que jamais la profitable ambiguité de ces images que l’on 

manipule et qui vous manipulent, dans des livres qu’on appelle pour cela manuels, 

dans les guides et les encyclopédies à deux sous, les journaux et les jeux, les 

affiches et les posters, les cartes de toutes sortes, les patrons et les modèles, les 

couvertures et les emballages, la télévision enfin. Jadis une grande partie du savoir 

minimum était imagé ou «tabulaire», fait d’abécédaires, de signes divinatoires, de 

calendriers et de plans. Les histoires de l’illustration font peu de cas de ces objects 

éphémères qui en sont pourtant l’épine dorsale et qui, à partir du XV
e
 siècle, 

lorsque le livre pénètre dans les classes moyennes, déterminent en parti eles 

manifestations raffinées qui s’en distinguent (Melot, 1984:173). 

 

 

         À medida que a imprensa vulgarizava a produção de imagens, bem como a sua 

acessibilidade, as modalidades de ilustração, ainda que mantivessem muito da sua 

função doutrinária ou educativa, (em alguns casos, mais ou menos refinada e elitista), 

foi-se laicizando, progressivamente, com a proximidade do século XX, desvinculando, 

claramente, a imagem do seu papel de reprodução do real e de descrição de conteúdos 

informativos, para adoptar uma autonomia estética e narrativa que se prendia com os 

temas da diversão e do humor. Foi, a partir de então, que se popularizaram novos 

géneros de desenho e de representação figurativa, como a banda desenhada e a 

caricatura. Contudo, também nestes casos a recepção não foi unânime. João Pedro 

Ferro, na História da Banda Desenhada Infantil Portuguesa das origens até ao 

ABCzinho, refere que, nos seus inícios, houve um movimento por parte de psicólogos e 

educadores no sentido de denunciar os malefícios das imagens humorísticas e das 
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histórias aos quadradinhos na sociedade juvenil. Esse movimento fundamentou-se na 

ideia de que a banda desenhada favorecia a imoralidade, destruía hábitos de leitura e o 

sistema de valores, sendo também responsável pelas formas de delinquência e revolta 

juvenil. Em alguns países como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França, alguns tipos 

de histórias aos quadradinhos chegaram, inclusivamente, a ser proibidos, com base na 

publicação do livro La Seduction des Innocents de Frederic Wertham, a “bíblia do 

movimento antibanda desenhada” (Ferro, 1987:16). Em Portugal este movimento de 

oposição não se fez sentir, dado que o aparecimento da banda desenhada foi tardio, com 

desenvolvimento lento e marcado pelo conservadorismo. De um modo geral, a banda 

desenhada acabou, ao longo de todo o século XIX, por afirmar-se como um “verdadeiro 

fenómeno de massas, somente comparável à televisão ou aos jornais”, passando a 

consistir na fórmula de sucesso dos maiores jornais ilustrados nacionais. 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Sequencia animada, A Victoria, 1897. 

 

 

          Os próprios educadores, pedagogos e intelectuais que haviam considerado com 

suspeição esta nova modalidade de expressão gráfica, acabaram por mudar a sua atitude 

admitindo a sua capacidade para desenvolver o gosto pela leitura, o gosto pela arte, o 

sentido de observação. Alguns dos motivos apontados, por João Pedro Ferro, para que a 

banda desenhada passasse a ser considerada potencialmente educativa: “motivos de 

ordem psicopedagógica” (conhecer o mundo da criança), “motivos de ordem 

audiovisual” (ensinar a ver verdadeiramente), “motivos de ordem específica” (ensinar a 

ler, tomar consciência da verdadeira linguagem falada, real, com as suas singularidades 

e a seleccionar as melhores imagens), “motivos de ordem homeopática” (estimular a 

expressão oral), “motivos de ordem cultural” (facilitar a aprendizagem da leitura e 

despertar na criança o interesse por determinados assuntos, levando-a a ler livros de 

carácter mais sério) (Ferro, 1987:17). Todas estas evoluções conheceram um reflexo ao 

nível das publicações periódicas, afectando, inclusivamente, os modelos de concepção e 
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os imaginários propostos nos jornais manuscritos da Casa Pia. Se, por um lado, a 

Imprensa moderna fabricava todo um imaginário povoado de referências a personagens 

e situações de carácter cómico e humorístico, que respondessem aos desejos de diversão 

dos jovens leitores, por outro, os autores dos jornais escolares adoptavam essas 

imagens, (às quais, provavelmente, tinham um acesso esporádico e controlado), como 

correspondendo ao seu ideal de imaginário e de entretenimento: 

 

O conteúdo da linguagem oral, associado à linguagem icónica e aos modernos 

estilos, fez que a banda desenhada – muitas vezes baluarte de vanguardismos 

estéticos – se tornasse um produto quase exclusivamente acessível a uma 

compreeensão adulta. […] Pela sua natureza, a banda desenhada constitui um 

género de literatura dentro da literatura. Uma literatura com características 

específicas que, no aspecto infantil, desempenha um papel preponderante como 

acompanhamento escolar e para o desenvolvimento psíquico da criança […]. Ao 

entrarmos no século XX, o papel da banda desenhada europeia e o seu público 

alteraram-se consideravelmente. Se durante o século XIX a banda desenhada foi 

essencialmente de carácter político-caricatural, no século XX passou a ser 

principalmente dedicada aos jovens […] Os jovens, com o seu característico 

espírito aventuroso e romântico, viam reflectida na banda desenhada e, em 

especial, nos heróis que a popularizaram, a perfeita imagem dos seus ideais. 

Encontravam com que satisfazer a fantasia do seu pensamento. Todo o imaginário 

maravilhoso que não podiam contemplar senão em sonhos, achavam-no, mais ou 

menos, melhor ou pior, retratado na banda desenhada. Assim, esta rapidamente 

adquiriu importância crescente na vida e na formação dos jovens 

(Ferro,1987:15;30). 

 

 

 

 

Fig. 53. Humor, A Canalha, [1898]. 

 

 

         No caso específico dos jornais da Casa Pia de Lisboa, o aumento da popularidade 

da banda desenhada e da caricatura coincidiu, temporalmente, com o início da 

publicação de secções ilustradas nos jornais mais populares de Lisboa (O Século, em 

1897 publicava o Almanach Ilustrado e um suplemento humorístico), sendo notórias as 
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influências das ‘imagens da comédia’, difundidas em massa pelos jornais e revistas 

ilustradas, que se multiplicaram no final do século XIX, e cuja apetência para o humor 

culminou no Movimento Modernista português, conhecido por Humorismo, numa 

Exposição de 1912.  

         Nos Jornais A Canalha (1898) e O Gamin (1901), é possível constatar que a 

imagem desenhada, gradualmente, adquire uma crescente autonomia gráfica e 

expressiva através desses géneros de ilustração, dispensando cada vez mais o auxílio do 

texto nas formas convencionais da prosa e do verso, como acontecia nos primeiros 

jornais literários ilustrados A União, A Mocidade, O Justo, A Verdade e nos mais 

humorísticos A Rapioca, O Dragão, A Victoria, A Satyra, Philosopho e O Lidador. 

 

 

 

 

Fig. 54. Humor, O Gamin, [1901]. 

 

 

         D’ O Gamin apenas se conhece, actualmente, o n.º 2 ao qual aparece atribuída, 

(em documentos manuscritos anexos), a data de 1901 e a informação de que os números 

deste jornal foram oferecidos pelo “seu principal animador, o 2189, António Maria de 

Oliveira, já falecido há anos, a instancias do Dr. António Aurélio da Costa Ferreira, ao 

tempo director da Casa Pia e de quem era muito amigo”. Neste jornal participaram, para 

além do referido, os alunos Aurélio Rodrigues do Vale, Raul Falcão, Manuel Mendes 

Pinto, Eugénio Correia Bettencourt, António da Costa Brites e Honório Ferreira, 

sabendo-se os pseudónimos do director e do redactor, respectivamente, Pão de Bico e 

Pão de Forma.  

         O Gamin é um dos jornais manuscritos que mais ilustra a totalidade das páginas, 

reservando um lugar secundário para o texto escrito, geralmente, resumidos comentários 
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também humorísticos que se situam nas margens superiores ou inferiores da folha e se 

referem ao conteúdo narrativo visualmente representado. Neste caso específico, não é a 

imagem que ilustra ou cita o texto mas o inverso. Alguns dos aspectos mais inovadores 

apresentados em relação a anteriores jornais é a utilização de várias cores no desenho e, 

pela primeira vez, a inclusão do texto na fala de uma personagem tal como é 

característico na técnica do balão discursivo da banda desenhada: 

 

 

 

 

Fig. 55. Balão discursivo, O Gamin, [1901]. 

 

 

         Nos jornais a partir de 1901 até 1905, O Gamin, O Social, O Futuro, A Mocidade 

– Casapiana, a Crítica e os Bohemios, todos as modalidades de ilustração e desenho 

parecem coexistir alternando entre os modelos mais literários e os humorísticos, entre o 

desenho de retrato, a ilustração decorativa e a caricatura, verificando-se, no entanto, 

uma tendência geral para adoptar composições de página mais elaboradas integrando 

em simultâneo a representação da figura humana ou de objectos e outros elementos 

gráficos de carácter ornamental, como os motivos florais e os emblemas. Toda uma 

amálgama de referências temáticas e visuais, remetentes aos imaginários populares, 

clássicos, modernos, concorrem para a configuração de um novo estilo pictórico que 



                                                                                                                                                       CAPITULO V. Os Jornais Iluminados 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 203 

reclama, cada vez mais, a autoridade do desenhado sobre o escrito, o triunfo da visão 

ficcional ou imaginativa sobre a representação de modelos ideais realistas.  

         Ainda que nem todos os jornais se socorressem do desenho da figura humana, a 

preocupação em acentuar as qualidades pictóricas da paginação e do texto pode ser 

encontrada nos jornais literários ilustrados A Mocidade–Casapiana e A Critica, ambos 

de 1903, versões mais ‘sérias’ duma vertente literária de ambição auto-denomidada 

‘crítica’ que, em paralelo com os jornais ilustrados de feição humorística, passou a 

dominar os periódicos manuscritos durante os primeiros anos do século XX. Nestes dois 

jornais, ambos com um n.º 1 saídos, respectivamente, em quinze de Novembro de 1903 

e vinte e oito de Junho de 1903, colaboraram os mesmos alunos Raul da Câmara, João 

José Dias e Eduardo Gil Romero, sendo os dois últimos considerados uns dos mais 

destacados desenhadores formados na Instituição. N’ A Mocidade–Casapiana 

participaram Fialho Gomes (Fundador) e Eugénio Brito Vasconcellos (Fundador e 

Administrador), J.M.Pinheiro e Roque Pina (Editores), Raul da Câmara (Director), 

Alfredo M. Simões e Aureliano Fialho Gomes (Redactores), João José Dias, Henrique 

Carlos Tavares e Eduardo Gil Romero (Desenhistas). N’ A Critica, para além dos 

referidos, colaboraram como cronistas Raul Torres Pereira, J. Martins e Ayres Braga. 

 

 

 

 

Fig. 56. A Mocidade Casapiana e A Crítica, 1903. 
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         D’ O Futuro, jornal de 1902, conhecem-se quatro números (n.º 2 a n.º 5), entre 

nove de Novembro e vinte e um de Dezembro do mesmo ano, embora tenha existido um 

n.º 6, em 1904 (Bernardo e Pinto, 1982: 51). Os seus autores, Raphael Ribeiro 

(Director), Mário de Castro Leite Ribeiro (Redactor), Vítor Augusto da Costa e J.S. 

Ramalho (Editores e Caricaturistas), Artur Barros, Henrique Neves, Pedro Fortes, 

Carlos Afonso Soares, Santinhos (Colaboradores), utilizam pseudónimos humorísticos 

como Chico de la Boina, Zé Camiza, El Charlote, Alsilva, Zé Ceroulas, Zé Tapete, 

Chifarote, aos quais não é possível fazer corresponder o respectivo proprietário. Este é 

um dos manuscritos mais ilustrados e onde, sistematicamente, se faz corresponder o 

texto a uma imagem, geralmente retratos que denunciam a passagem assumida a um 

género de desenho que se aproxima mais da caricatura do que da representação 

objectiva, do personagem retratado.  

 

 

 

 

Fig. 57 (A e B). Arte Nova, O Futuro, 1902. 

 

         A aparência geral das imagens mudou, a monocromia cede lugar à cor, o desenho 

a preto e branco dos jornais literários, serenos e sérios, ou o vermelho transgressor dos 

primeiros jornais humorísticos são substituídos por uma composição de página colorida 

e estilizada “que é mais ilusionista, e estimula um certo distanciamento por parte do 

observador” (Burke, 2004: 21), na medida em que, o interesse informativo ou moral 
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deixa de constituir o princípio exlusivo de apreciação e a representação pictórica parece 

“desviar-se não directamente da percepção do mundo físico em si, mas do estilo de 

representações conhecido do observador” (Arnheim, 1997a: 127). Se o treino das 

habilidades práticas do sujeito dependem, em grau muito maior, da forma e da 

configuração dos assuntos, à medida que as características visuais e a atracção 

perceptiva das cores na composição gráfica da página se tornam dominantes, o desenho 

adquire uma componente sensorial e estética autónoma em relação às ideias e conceitos 

que representa. As ilustrações românticas e depois aquelas que reservavam à arte do 

desenho uma evidente repetição dos temas humanos e morais mais em voga na época, 

começam a privilegiar a revelação de um certo engenho nos detalhes e um espírito 

crítico ou corrosivo perante os temas e a execução do próprio desenho. Tentava-se 

ultrapassar a razão ou a realidade, fosse pela criação de mundos fantásticos e 

enigmáticos, fosse através de personagens e de símbolos capazes de encarnar instintos e 

desejos, como acontecia na caricatura indiferenciada do ser humano, utilizando animais 

que figuravam o imaginário das fábulas e das paixões humanas: a máscara como 

símbolo do homem despersonalizado. Ao mesmo tempo, e à medida que se avançava no 

século XX, os jornais escolares, aparentemente, não pretendiam continuar a afirmar o 

seu papel na reiteração dos ideais de prestígio literário e artístico ou a manterem o seu 

papel de instrumentos sociais de celebração dos heróis do passado da Instituição. Esta 

nova postura manifesta-se no facto de os autores passarem a interiorizar uma espécie de 

fantasia revolucionária, que os leva a assumir posicionamentos ‘contra-cultura’, como 

podemos constatar na (Fig.57A), onde a imagem legendada “Emilio Zola”, surge 

associada ao epítome “Anti-jornal Casapiano”.  

 

In the area of social and political agitation the press played an increasingly 

important role. In France, for instance, conservative newspapers became especially 

influential as the public reacted to the anarchist movement. It was easy to exploit 

the fear of disorder in a big city such as Paris, which Émile Zola described in his 

novel of that name as a place where masses of people acted only according to their 

passions (Gallo, 1989: 53). 

 

         A imagem, em si mesma, torna-se um jogo: um jogo do espírito e um jogo dos 

olhares. A beleza idealizada dos retratos desenhados a partir da ‘visão natural’ ou da 

famosa ‘visão normal’ atribuída ao olhar humano (própria dos naturalistas e defensores 

do academismo), progressivamente, dá lugar a artifícios de estilização e deformação que 

tendem a alterar expressivamente o modelo pelo desenho de caricatura, acrescentando-
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lhe, muitas vezes, uma carga pejorativa ou acusatória da ordem da “não-beleza”. Toda a 

forma figurativa passa, então, a depender do olho humano, submetido a uma acção do 

espírito que, por sua vez, acciona a mão do desenhador no sentido de decidir, acentuar, 

suprimir ou sublinhar, anexando determinada significação a uma imagem que já não é 

aquela do espelho ou da objectiva da máquina fotográfica mas “une interprétation 

chargée d’exprimer une cosa mentale” (Roy, 1974: 14). Exemplos desta intenção de 

deformar pejorativamente a figura humana, de modo a transforma-la num “Outro 

indiferenciado” e a reforçar o seu carácter cómico, foram apresentados, anteriormente, 

em jornais manuscritos do final do século como O Dragão, Philosopho e A Canalha 

(Figs.26, 27, 28). No entanto, os primeiros desenhos a assumirem-se, à partida, como 

caricaturas, aparecem no jornal O Futuro, uma vez que, pela primeira vez, os seus 

autores substituem a designação de “desenhistas” pela de “caricaturistas”. Ainda que se 

afastem, visivelmente, do género do retrato artisticamente virtuoso e pleno de 

pormenores descritivos da fisionomia do representado, estes desenhos não chegam a 

preencher completamente os requisitos de síntese formal e expressiva que, no geral, 

permitem elevar a caricatura a uma modalidade específica de representação visual. 

 

  

 

 

 Fig. 58. Retrato/ Caricatura, O Futuro, 1902.    

 

 

         Nestes casos, a preocupação em corresponder às expectativas da representação fiel 

do personagem ainda se apresenta como uma necessidade, reduzindo-se, assim, todo o 

potencial da caricatura, (como forma de expressão gráfica vocacionada para a tradução 
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humorística ou satírica da realidade objectiva e subjectiva), à mera síntese formal da 

aparência realista dos seres e das coisas. O homem não tem ainda o estatuto de um 

objecto, na medida em que não é ainda alguma coisa independente do nome e da 

verdade moral do indivíduo que, supostamente, representa. Não é sequer ainda uma 

forma susceptível de admitir a passividade como condição que lhe permita constituir-se 

enquanto pura matéria de riso. É sempre a procura de prestígio ou de uma espécie de 

idílio que se encontra na consagração do Outro diferenciado, (por oposição ao “Outro 

indiferenciado”), e não alguma forma do ridículo, que se pretende objectivar nestas 

caricaturas que, afinal, não são mais que uma versão actualizada do tipo de retratos dos 

“vultos” da Instituição e da Pátria, embora utilizando o mesmo estilo gráfico sintético 

que, no geral, caracteriza o desenho modernista. 

 

La peur du ridicule, écrit Paul Radin (dans Primitive Man as Philosopher) est 

simplement l’inverse de la quête du prestige, et la quête du prestige est un 

mécanisme de défense contre le ridicule. C’est le ridicule et non l’indignation et 

l’horreur qui frappent l’homme qui a essayé de changer un détail dans une 

cérémonie, de raconter une histoire traditionnelle d’une nouvelle manière, ou qui se 

dresse contre une croyance reçue ou une habitude ancrée… (Roy, 1974: 10) 

 

         Sempre que se representam indivíduos concretos nos jornais manuscritos da Casa 

Pia de Lisboa, a tendência é para manter o essencial da função (artística e social) da 

imagem como substituto ou duplo do modelo real, mantendo, de alguma forma, as 

convenções de representação da figura humana na sua pose frontal, artificial e 

reiterativa. O Humor, que é atributo inerente à essência mesma da caricatura, não ignora 

aqui as fronteiras que marcam a diferença ou a distância entre classes e culturas, entre 

sujeitos distintos e sujeitos indistintos, entre a imagem que favorece e a imagem que 

reprime a dignidade: o que está sempre em causa não é mais que a correspondência de 

determinada aparência à subjectividade do representado, a ligação mágica e inalienável 

entre o parecer e o ser. No limite, o verdadeiro caricaturista, assim como o verdadeiro 

humorista, seria aquele que corre sempre o risco de jogar com a força das coisas para 

poder revelar a farsa das coisas.  

         Não será, contudo, possível dissociar o conteúdo escrito e desenhado dos jornais 

escolares das condições e do contexto em que foram produzidos. São conhecidos factos 

cuja influência directa se exerceu sobre as possibilidades de escolha dos temas e do 

modo como eram apresentados:  
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Qualquer artigo ou desenho offensivo das boas normas da cortezia, que deve haver 

entre todos os alumnos, e ainda entre estes e o pessoal empregado, será punido com 

a suspensão do jornal, sem prejuízo da pena a applicar ao alumno responsável, e 

que poderá variar entre três dias de prisão e a expulsão, conforme as circunstancias 

(Margiochi, 1894 [Port. n.º 143, 30 Set. 1893. 8ª.Ser.]: 28).  
 

         Sendo assim, e uma vez que a caricatura é sempre uma modalidade de 

representação susceptível de evocar associações depreciativas e, em algumas situações, 

ofensivas para os alvos retratados, o humor nunca poderia aparecer como uma forma 

declarada de ataque sobre o Outro, sob pena da expressão artística ser tomada como 

uma prática altamente condenável de indisciplina e transgressão dos hábitos ou dos 

sistemas hierárquicos instituídos. Por estas razões, grande parte dos jornais 

humorísticos, sobretudo Os Bohemios, recorrem a um tipo que caricatura que busca as 

suas referências da comédia, e do risivél, em personagens imaginários ou fictícios, sem 

aparente relação com a realidade reconhecível: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Caricatura, Os Bohemios, 1904-05. 

 

          Os Bohemios, Bi – Semanário – Quinzenal, é um jornal manuscrito de 1904-05, 

do qual se conhecem, actualmente, três números (n.º 5, n.º 11 e n.º 13), tendo existido 

mais de treze números (Bernardo e Pinto, 1982: 51). Neste jornal participaram alguns 

dos animadores do jornal A Mocidade–Casapiana, Aureliano Fialho Gomes, Eduardo 

Gil Romero, Alfredo Marques Simões, Raul da Câmara e ainda Eduardo Henrique de 

Lima Metzner, Zé Quintino e João Ferreira. O principal ilustrador foi Eduardo Romero, 

destacando-se no género da caricatura e nas elaboradas ilustrações que compõem 
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páginas inteiras. Este desenhador acabaria por desenvolver estas artes aplicadas na 

ilustração de manuais escolares, adoptados para o ensino primário, a partir da década de 

vinte, e no desenho gráfico de cartazes publicitários. Neste jornal, a caricatura 

apresenta-se como uma espécie de sintoma de uma irreverência estética, na medida em 

que se afasta do desenho de retrato de outros jornais manuscritos e do tipo de 

caricaturas de cariz mais político que abundavam nos jornais humorísticos da época. Se 

alguma intenção crítica existe nelas, nunca é directa nem pessoal.  

         Osvaldo Macedo de Sousa em Dos Humoristas Portugueses define a tendência 

dominante da caricatura do início do século XX, como constituindo, essencialmente, 

uma critica pessoal, sendo este facto apontado, também por Christiano Cruz, como um 

dos principais problemas da caricatura em Portugal:  

 

O nosso público só procura neste género artístico o prazer de conhecer as figuras, 

ver a gaforina do Sr. António José ou as lunetas do Sr. Brito Camacho; para ele só 

existe, portanto, a caricatura pessoal, política, dentro da qual, segundo a minha 

humilde opinião, um artista já não pode, hoje, revelar grandes faculdades.[…] A 

caricatura impessoal, a única que lá fora tem feito grandes artistas, não é conhecida 

em Portugal. O irritante e perspicaz quem é, acompanhando sempre a vista de um 

desenho impessoal, na esperança de ver surgir as convencionais figuras dos nossos 

estadistas, é um sintoma da mania política do nosso público. É preciso fazer-lhe 

desviar a atenção para a caricatura social, para a caricatura de costumes, enfim, 

para a verdadeira caricatura: a impessoal. Um caricaturista deve ser sempre um 

romancista do traço, deve por as suas faculdades ao serviço da ideia e não ser um 

autor de sueltos políticos, assunto este que se deve deixar para os partidários, as 

mais das vezes facciosos por profissão. Caricatura politica só a de Bordallo (Sousa, 

1997:22-23). 

 

 

 

 

Fig. 60. Caricatura, Os Bohemios, 1904-05. 
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         De facto, como profissão, o humorista gráfico, nasceu no século XVIII (em França 

e Inglaterra), tendo chegado a Portugal, só no século XX, associada à repentina 

germinação da imprensa periódica, após a vitória do Liberalismo.
30

 Enquanto os 

técnicos/artesãos da imprensa iam aprendendo a dominar a litografia, surge essa 

apetência pela atitude satírica, tomando, inicialmente, contornos de “arte clandestina”, 

acentuando-se em 1870 quando Raphael Bordallo Pinheiro faz uma síntese de 

intervenção político-panfletaria nas primeiras publicações de género satírico, criando 

uma dinâmica jornalística, humorística e estética que implantaria a caricatura como uma 

necessidade social da cultura moderna. Foi, sobretudo, com a Implantação da República 

portuguesa que os humoristas passaram a gozar de alguma projecção, como profissão, o 

que levou muitos jovens a enveredar pelo caminho das artes plásticas e da 

especialização no humorismo gráfico. Os próprios autores do jornais manuscrito da 

Casa Pia de Lisboa, Os Bohemios, foram, certamente, influenciados por essa nova 

possibilidade de ocupação profissional, apresentando o exemplo de Bordallo Pinheiro 

como inspiração e representação desse ideal de artista moderno que, armado do seu 

lápis e de uma visão incisiva, adapta o seu engenho técnico e temperamento pessoal ao 

espírito da época (Fig.16). 

         No entanto, ao nível dos jornais escolares, a manifestação de qualquer tendência 

crítica (de ordem política ou ideológica) estava, terminantemente, fora de questão, fosse 

através da ilustração, da banda desenhada, da caricatura ou de qualquer outra actividade 

do domínio público praticada no interior da Instituição. Essa proibição ficou, aliás, 

expressamente definida, quando Francisco Simões Margiochi instituiu as “conferências, 

prelecções ou palestras”, onde podiam ser expostos assuntos de “Religião, Moral, 

Litteratura, História, Geografia, Sciencias, Artes, Officios e Agricultura”, sempre na 

condição de serem “absolutamente prohibidas a discussão e a propaganda de idéas 

politicas ou religiosas, não sendo comtudo defeza a exposição didáctica, como assumpto 

de ensino histórico, dos principaes systemas religiosos ou políticos” (Margiochi, 1894 

[Port. n.º 166, 12 Jun. 1894. 8ª. Ser.]: 64). Assim, o humorismo estava condicionado por 

uma margem de liberdade que circunscrevia a esfera dos lazeres associados a uma troça 

comedida e a um riso contido, enfim, o ‘principio do prazer’ obedecendo sempre ao 

‘principio da realidade’. 

                                                 
30

 Desde 1847, em Portugal, o exercício da actividade profissional do humorista gráfico deu-se, 

paralelamente, à de paginador/gráfico. Nogueira da Silva é considerado o primeiro profissional deste 

género. 
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Fig. 61. Caricatura, Os Bohemios, 1904-05. 

 

 

         Este tipo de actividade extracurricular seria apenas incentivada na medida em que, 

para além de não oferecer ameaça à ordem estabelecida, não representasse somente uma 

mera actividade lúdica ou um jogo onde o divertimento fosse gratuito: o desenhador não 

se dedicaria à caricatura ou à ilustração do jornal escolar apenas para se divertir, mas 

para se iniciar na aprendizagem de um dever:  

 

L’expérimentation du «si on était…» est la préparation à l’Etre-pour-de bon. Le 

simulacre est le chemin de l’authenticité. Le jeu peut être une dérivation 

économique de l’agressivité, le tournoi faisant l’économie d’une bataille et le jeu 

d’échecs du tournoi. Mais l’hypothèse que l’enfant qui joue […] explore ses 

possibles futurs autant et davantage qu’il ne gaspille ses ressources actuelles, la 

théorie de K. Groos, du jeu «pré-exercice» essai d’adaptation, expérimentation 

[…]Si on analyse les mécanismes, la fonction du jeu, jeu du langage, jeu de mains 

ou jeu de plume, apparaît vite. La plus evidente fonction du jeu caricatural, c’est 

d’être une déformation critique qui tend à réformer (ou anéantir) ce qu’elle 

deforme. Le language du dessinateur rejoint ici celui du «moraliste»: le 

caricaturiste accuse un trait, parce qu’il est l’accusateur d’une attitude morale (Roy, 

1974: 13). 
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         Humorismo e Caricatura, encarados na perspectiva da actividade artística 

entendida como um jogo com implicações ao nível da configuração mental e 

psicológica, tinham, portanto, uma missão, essencialmente moralizadora, no contexto 

educativo, desempenhando o papel de ‘fiscais da virtude’ e do bom senso contra os 

vícios morais e as formas do ridículo. Este jogo caricatural que termina em puro jogo 

gráfico ou ideograma, não é mais que um jogo funcional: uma arte que escapa à origem 

do sagrado e não se coíbe de introduzir o jogo numa máquina que mistura o real com o 

fictício e que é capaz de transformar a vida em trabalho – uma tal produção da 

existência vê-se assim transformada em existência para a produção.  

        Os próprios artistas modernos, e em especial os que, depois da Implantação da 

República, constituíram a Sociedade dos Humoristas Portugueses
31

, definiam o 

humorismo, na ordem do dia e na vanguarda da arte, como “reflexo de uma alma triste e 

melancólica que se rebela contra a estupidez da convencional alegria” (Sousa, 1997:10), 

propondo uma reformulação temática e estética ao nível de todas as práticas artísticas 

em Portugal. Estes assumiam-se, à partida, como defensores das Colectividades 

Científicas, das Belas Letras, das Academias Literárias e, principalmente, do prazer 

mundano, dos clubes de recreio, da caridade e beneficência, do esforço físico e das 

associações trabalhadoras, e pretendiam pela “graça do lápis e o espírito da Pena” 

marcar a sua posição de rebeldes, indomáveis, boémios e vagabundos, “despreocupados 

com o dia seguinte”. As bases desta agremiação de caricaturistas e escritores 

humorísticos foram lançadas a quatro de Junho de 1911, “no número quatro e último 

d’«A Satyra», jornal humorístico dirigido em Lisboa por um caricaturista medíocre, 

Joaquim Guerreiro, e por Stuart Carvalhais, este com o titulo de editor,[…] à 

semelhança da sua homóloga francesa, de 1907” (França, 1974:33), realizando-se o I 

Salão dos Humoristas Portugueses a 9 de Maio de 1912. Do Manifesto desta Sociedade 

Humorística constavam as seguintes propostas: desempenhar um “papel social na 

correcção dos costumes”, afirmar uma posição “contra o plagiato e contrafacção de 

obras estrangeiras e valorização do portuguesismo”, denunciar a “pornographia 

grosseira que invade o humorismo, deprimindo e até annullando a sua acção 

moralisadora (Sousa, 1997:14).           

                                                 
31

 Grupo de artistas constituído, em 1911, por Francisco Valença, J.Stuart Carvalhais, Christiano Cruz, 

Joaquim Guerreiro, Silva Monteiro, Hipolitto Collomb, Cândido Silva, Menezes Ferreira, Alfredo 

Cândido, Saavedra Machado, Carlos Simões, M. Cardoso Martha, em torno de Leal da Câmara, que havia 

regressado de França depois de um percurso de sucesso onde se impôs como caricaturista. 
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         De algum modo, é possível estabelecer uma relação de afinidade entre este 

conjunto de ideias e aquelas que, em considerável antecipação, ilustram as temáticas do 

imaginário proposto pelos jovens autores d’ Os Bohemios, de 1904-05, tendo em conta 

o próprio modo como o humor gráfico, na forma e expressão do desenho a preto e 

branco ou cores, entra no campo jornalístico associado à notícia, à crónica, à 

intervenção crítica ou ao género literário que mantém a tradição da prosa e do verso.  

         A caricatura, cujo campo de acção tem como ponto de partida inicial a figura 

humana, não pode ser separada da arte do retrato em geral, ainda que a arte do 

verdadeiro humorista deva partir da análise para chegar à síntese, da pureza do traço à 

apologia do estilo: um estilo que se demarca dos monumentais retratos dos Jornais A 

União, O Social ou A Mocidade-Casapiana pela clareza da linha, pela vontade de 

despojamento gráfico, numa resposta às exigências da expressão em obediência ao 

principio da claridade – “clarté” – que consiste em não atribuir mais ao objecto que as 

suas características essenciais, suprimindo-se aquelas que são acessórias: trata-se de 

eliminar tudo o que é, graficamente, ‘ruidoso’, estilizando ao máximo possível, “choisir 

la ligne qui est la plus éclairante” (Groensteen e Benoit, 1994:36). 

 

 

          

 

 

 

Fig. 62. Caricatura, Os Bohemios, 1904-05. 
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         A questão da semelhança pode ser retomada na relação entre a fotografia e a 

caricatura, se observarmos, atentamente, a aproximação das caricaturas ao aspecto 

característico de uma fotografia: pode-se concluir que, ou o caricaturista se apoiou na 

fotografia, ou pelo contrário, aquilo que se verifica é a continuidade da caricatura na 

fotografia, conscientemente ou não. O retrato fotográfico inspirado pelo desenho e vice-

versa, conservando no representado a semelhança física dos traços, a ‘aura’ pessoal e o 

carácter, isto é, a semelhança moral e intelectual, com o propósito de acentuar a nota 

predominante da conduta do personagem. O caricaturista, tal como acontecia com o 

retratista, não procurava a reprodução plástica indiferente mas a semelhança mais 

familiar e favorável: a semelhança íntima ou essencial. 

         Toda a arte da caricatura define os seus meios de base no exagero, na 

desfiguração, na acusação por oposição ao tipo de beleza perfeita e de tendências 

idealistas que dominou grande parte da tradição do retrato romântico e naturalista, dos 

século XVIII e XIX. A caricatura ou o desenho moderno não procuravam embelezar 

mas precisar, através da caracterização, dado que a condição essencial da sua eficiência 

analítica e estética nasceu da consciência, de si própria, como uma prática que assentava 

no reconhecimento racional da existência de uma dialéctica entre o Belo e o Não-belo, 

entre a proporção e a desproporção, entre a forma harmoniosa e a deformidade. Essa 

pesada tradição da Beleza ocidental, (sempre associada ao Bem), encontra um reflexo 

nas imagens que nos aparecem nos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, pelo 

facto de, o desenho, para além de nunca se afastar do modelo original da figura humana 

representada, tender sempre para o Belo, nunca roçando os limites do grotesco ou do 

disforme, o que corresponde a uma fórmula renascentista, que Carrache definiu como 

“bellezza della difformitá” (Roy, 1974: 26). Temos, portanto, uma caricatura inofensiva 

cujo intuito nunca é criticar mas divertir, embora esteja condicionada por toda uma série 

de factores sociais, políticos e institucionais, que prepararam uma nova atitude perante a 

realidade em geral e o homem em particular. É possível perceber que, num breve espaço 

de cerca de doze anos (antecedentes de eventos decisivos como foram a Implantação da 

República Portuguesa e a 1ª. Guerra Mundial), desde o início dos jornais, (em 1893, 

com A União), até 1905, com Os Bohemios, muitas foram as mudanças ocorridas ao 

nível dos temas e das formas, bem como das concepções artísticas e educativas. O 

mundo moderno, nessa viragem de século, foi absorvido pelo poder da imagem, que 

transformou, visivelmente, o espaço público e privado, desde as cores do panfleto e do 

cartaz publicitário até ao livro, manuais escolares e periódico ilustrado. 
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Fig. 63. Retratos à pena, Os Bohemios, 1904-05. 
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         O cartaz e a caricatura influenciaram-se reciprocamente: o primeiro, adopta o 

grafismo e a simplificação da segunda e esta, recorre, cada vez mais, à vivacidade e 

instantaneidade das linhas do primeiro. A mudança ocorreu, sobretudo, na transferência 

do domínio do traço para o da cor, uma cor aplicada de modo uniforme e que 

dispensava, progressivamente, as sombras e os dégradès, acrescentando ao desenho 

uma maior ‘legibilidade’ do ponto de vista dos sentidos, ao mesmo tempo que dava 

ilusão de uma grande leveza. A fuga às noções de sombra e claro-escuro passaram a 

funcionar como convenções estéticas e visuais, nas imagens que eram desenhadas de 

acordo com os requisitos das novas artes ‘imprimiveis’: ilustração, banda desenhada, 

etc. As influências da Arte Nova e Art Déco insuflaram a caricatura e as composições 

pictóricas, dando-lhes um tom esteticizante e rebuscado, onde dominava a elegância e a 

harmonia da linha, não isenta de uma delicadeza algo irónica, se tivermos em conta que, 

muitas destas modalidades gráficas, foram utilizadas para fins propagandísticos, numa 

época marcada por convulsões ideológicas revolucionárias. 

         Ainda que, mais uma vez, não fosse esse o caso dos jornais escolares, nos 

periódicos do início do século, como O Futuro e Os Bohemios, são notórias as 

referências a estereótipos do imaginário popular, tradicional e moderno, (os santos, os 

camponeses, os intelectuais, os burgueses, etc), a formas de representação artística 

convencionais aplicadas ao desenho, à pintura, à escultura e à fotografia (a pose das 

figuras, a composição pictórica, a simulação de volumes, o enquadramento dos textos e 

das imagens na página) e a inclusão de motivos ornamentais cada vez mais coloridos e 

sofisticados, que permitiam à narrativa visual sobrepor-se à narrativa textual.  

         O Humorismo, a caricatura, a banda desenhada e a ilustração adquiriram, nas 

primeiras décadas do século, uma maior componente de experimentação esteticizante, o 

que acabou por constituir o terreno privilegiado para novas intervenções que 

consubstanciaram o próprio Modernismo português no ambiente fervilhante da Primeira 

República, afectando, decisivamente, o rumo tomado pela Imprensa Periódica Nacional 

e pelos próprios jornais da Casa Pia de Lisboa, Comércio e Indústria e Semana 

Desportiva, perto do final dos anos vinte. Nestes últimos jornais, com maior evidência, 

constatam-se os efeitos produzidos pelo percurso de consolidação estética da Imagem, 

desde os manuscritos de 1893, e as evoluções da linguagem do desenho associadas às 

novas concepções de ensino artístico, que marcaram a última fase da vida da Instituição 

antes do começo dos Jornais Impressos.  
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Fig. 64. Ilustração de Natal, Os Bohemios, 1904-05. 
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         3. Segunda Fase dos Jornais Manuscritos e Dactilografados: 1920/1929 

 

 

         Entre o final de Os Bohemios, em 1905, e o início de O Terceiranista, em 1920, 

um espaço de quinze anos em que se conhece apenas a existência de um único jornal 

escolar na Casa Pia de Lisboa, O Extra, de 1913, que, embora sendo manuscrito, não 

contém ilustrações de qualquer espécie, nem qualquer outra informação acerca dos seus 

autores. Mesmo O Terceiranista, um jornal que marca o início do aparecimento dos 

primeiros caracteres dactilografados nos jornais escolares, não apresenta continuidade 

gráfica em relação àquilo que foram os jornais ilustrados dos primeiros anos, quebrando 

o fio condutor que previa uma crescente tendência para eliminar o texto em benefício da 

imagem. Este jornal, um dos mais extensos e regulares que foram produzidos dentro da 

Instituição, teve início a sete de Maio de 1920 e terminou a doze de Novembro do 

mesmo ano, depois de catorze números saídos. Nele se pode contar a participação dos 

alunos P. Ferreira (Director), A. Fernandes (Redactor), J. Ceia (Secretario) e Manuel 

Ferreira (Editor) e, nas suas páginas, um desenho representando Camões, acompanhado 

de breve quadra manuscrita: 

 

 

                                 

 

 

                               Fig. 65. O Terceiranista, 1920. 
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         Note-se que, O Terceiranista, e os outros jornais que lhe seguiram, estão 

inteiramente vocacionados para as temáticas do desporto, em especial do Futebol, sendo 

frequentes os artigos sobre a modalidade e as notícias acerca dos resultados obtidos nas 

disputas do Campeonato Escolar (desde 1908), entre as equipas formadas por jogadores 

da Casa Pia e outros grupos representantes de estabelecimentos de Ensino Secundário e 

Superior de Lisboa. Como referido em capítulos anteriores, toda esta mobilização em 

torno da prática desportiva esteve, intimamente, ligada à criação das primeiras formas 

do Associativismo Organizado e ao nascimento da Imprensa Especializada em Desporto 

no contexto nacional. Desde a Implantação da República, em 1910, os periódicos 

votados ao Futebol nunca mais deixaram de proliferar, embora muitos fossem de 

duração efémera e irregular. A. H. de Oliveira Marques no seu Guia de História da 1ª 

República Portuguesa, apresenta a estimativa dos jornais e revistas dedicados ao 

desporto, em geral, desde a Revista de Sport (1903-04) até ao Record (1927), 

contabilizando cerca de trinta e nove publicações deste género (Marques, 1981: 321).  

          O mesmo se verifica em relação às publicações manuscritas e impressas que 

começaram a aparecer directa ou indirectamente ligadas à Casa Pia de Lisboa, desde a 

fundação das primeiras agremiações escolares e pós-escolares, como a Associação 

Escolar dos Alunos da Casa Pia de Lisboa (1912) e o grupo desportivo Casa Pia 

Atlético Clube – Ateneu Casapiano, fundado a três de Julho de 1920, (dois meses depois 

do início do jornal dactilografado O Terceiranista, o primeiro de três dedicados ao tema 

do Futebol e das competições da época). A imprensa especializada era, então, aquela 

que concentrava grande parte das atenções do público juvenil e adulto:  

 

A imprensa desportiva é das mais antigas e importantes entre a denominada 

imprensa de informação especializada. A existência deste género de imprensa em 

Portugal remonta a 1 de Março de 1893, quando surgiu a publicação portuense 

dedicada ao ciclismo com o título O Velocipedista. […] O ano de 1920 marcaria 

fase importante na promoção do futebol através da imprensa, iniciando-se no diário 

lisbonense A Pátria a publicação de páginas semanais de propaganda desportiva, 

especialmente destinadas ao futebol. A 24 de Janeiro apareceu a revista Football, 

de origem casapiana, sendo esta uma das primeiras publicações a assumir o nome 

da modalidade (Coelho e Pinheiro, 2002: 138). 
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                                            Fig. 66. Campeonatos escolares, O Terceiranista, 1920. 

 

 

         Depois d’ O Terceiranista e do primeiro jornal impresso, O Atlético – 1º Órgão de 

Informação do Casa Pia Atlético Clube (1924 até 1925), os últimos jornais manuscritos 

a surgirem, no final da década, (numa altura em que se começou a vulgarizar a escrita 

dactilografada e os processos de reprodução mecânica), retomam, de algum modo, a 

qualidade gráfica e visual das criações artesanais anteriores, ao mesmo tempo que 

introduzem mudanças ao nível dos conteúdos, temas, composição de página, recursos 

visuais e estilos gráficos, definindo uma nova concepção de desenho, que se assume, 

cada vez mais, como linguagem de expressão artística formalmente diferenciada do 

género realista do retrato apoiado pela fotografia, e dos primeiros exemplos de 

estilização da figura humana (na banda desenhada e na caricatura), que eram as 

modalidades de ilustração mais comuns nos Jornais Literários e Humorísticos do final 

do século XIX/ início do século XX. 
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         O desenho dos últimos jornais ilustrados, produzidos no contexto escolar da Casa 

Pia de Lisboa – Comércio e Indústria e Semana Desportiva –, aproxima-se, 

nitidamente, das linhas estéticas que, de um modo geral, caracterizaram a expressão 

gráfica do primeiro Modernismo Português, pela síntese e concisão das formas e das 

cores, marcadas pela nitidez dos contornos e pela acentuação da bidimensionalidade da 

representação, ao mesmo tempo, abdicando dos efeitos e artifícios, tradicionalmente, 

utilizados no desenho para maior correspondência ao real, tal como a ilusão volumétrica 

através de técnicas como o sombreado, os contrastes de claro/ escuro, a acentuação dos 

planos luz/sombra ou a simulação de texturas. 

 

 

 

 

                      Fig. 67. O Futebol, Comércio e Indústria, 1927. 
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         3.1. Os Jornais de Especialidade: Novos Heróis do Futebol no Desenho 

Modernista 

 

         O jornal Comércio e Indústria apresenta-se, visivelmente, como um dos exemplos 

mais notáveis em termos de elaboração gráfica e exploração de novas possibilidades no 

âmbito das relações estéticas entre textos e imagens, aplicados a finalidades de 

composição pictórica e a estratégias de leitura das novas narrativas visuais. Ao longo 

das suas páginas, afigura-se toda uma fusão de referências temáticas e estilísticas que 

remetem para o Desenho e Fotografia de retrato, para a figura em movimento da Banda 

Desenhada e do Cinema ou para as técnicas de representação modernas, que tornaram o 

Cartaz ou o Poster numa das formas de arte, comunicação e propaganda mais populares 

e eficientes das primeiras décadas do século XX. 

 

The early part of the twentieth century saw the rapid development and growing 

popularity of movies. The age of motion pictures was really introduced in 1889, 

when Thomas Edison developed the Kinetograph, a camera that used rolls of film, 

and the Kinetoscope, a peepshowlike device for viewing the films. In 1895 the 

French brothers Auguste and Louis Lumière created the Cinématographe, an 

adaption of the Kinetoscope that enabled images to be projected on a screen. […] 

From the beginning cinematography was a popular art form. […] By 1914 

Hollywood had become movie capital of the United States […]. Thanks to movies, 

people became very much visually oriented at the beginning of the twentieth 

century. Posters, which were becoming increasingly popular as a means of 

advertising, had already come to rely on design and colours rather than words to 

communicate their message. Films accentuated this evolution toward efforts to 

create immediate visual impact (Gallo, 1989: 116, 119 - 120). 

 

          Nos números do Comércio e Indústria, (n.º1 a n.º 3), mais de trinta e três páginas 

são ilustradas por Lino Gama e Joaquim Martins Correia (Directores Artísticos), 

contando ainda com a participação de Lino de Lonet Delgado (Direcção Literária), 

Manuel Lopes (Direcção Desportiva), Luís Noronha e António Bernardo (Redactores) e 

os colaboradores João Jesus, João Bacalhau, Zé Ferreira, José da Assunção, Vítor 

Jardim Cascaes, Fernandes, Aníbal Fragoso Coelho, F.Pereira e António J. Gomes. No 

entanto, não se conhecem com exactidão as datas de cada número do jornal, uma vez 

que, a este respeito, sabe-se apenas que o n.º1 terá surgido a três de Novembro de 1927, 

tal como aparece indicado nas margens das suas primeiras páginas [3 e 4]. Nele se 

destaca a qualidade gráfica das ilustrações, o que, de resto, apenas confirma a firmeza 

dos primeiros passos no conjunto do percurso académico e artístico de Martins Correia, 

nas modalidades do Desenho, da Pintura e da Escultura. 
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         Uma situação inédita neste jornal manuscrito e dactilografado, em relação aos 

anteriores, é a apresentação dos autores, logo no primeiro número, em jeito de retrato. 

Para além das novidades da cor e da simplificação linear das formas aplicadas ao género 

do retrato, é possível perceber uma mudança de atitude perante o modo como os autores 

concebiam, não só a prática artística e literária mas, principalmente, as novas funções 

que os jornais escolares, como meios de propaganda e divulgação de ideias, passaram a 

representar, no contexto da realidade cultural e institucional, tendo em consideração os 

temas de interesse e as expectativas do público ao qual se destinavam. 

 

  

 

 

Fig. 68. Auto-retratos, Comércio e Indústria, 1927. 

 

 

         Uma das vertentes mais imediatas dessa mudança de atitude prende-se com o 

aparecimento de uma nova concepção sobre os modelos morais e profissionais que 

constituíam o ideal da Instituição, no rescaldo da época republicana. Se atendermos a 

todo o percurso dos jornais manuscritos, desde o seu início até aqui, então tornam-se 

nítidas as diferenças entre o tipo de modelos e de imaginários que, entre Jornais 

Literários, Humorísticos e Desportivos, foram sucessivamente sendo propostos. Mais 
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concretamente, percebe-se, o modo como os Heróis ou os “vultos” da História da Pátria 

e da Instituição dão lugar às estrelas mais mediáticas do momento, isto é, a figuras cujo 

mérito era reconhecido dentro das quatro linhas que circunscreviam o campo de 

manobra do verdadeiro sportsman, o jogador de Futebol, perfeita encarnação do ideal 

do herói dos tempos modernos. Este não é mais o tipo de personagem sagrada saído de 

um mito ou de um romance, mas o protagonista e autor de uma série de aventuras, (à 

semelhança do que acontecia com alguns dos personagens mais emblemáticos da banda 

desenhada), que podiam ser testemunhadas e vividas por todos, ou seja, um tipo de 

herói tangível que todos podiam aspirar a tornar-se: “le héros a une existence qui ne 

s’arrête pás au bas de la page ou à la fin du fascicule” (Fouilhé, [1940]:103). Outra 

particularidade deste personagem era o facto de ser indissociável das circunstâncias 

específicas em que se encontrava inserido, uma vez que, a sua distinção, marcava-se 

sempre em função de actividades que não dispensavam a participação de um grupo mais 

vasto de indivíduos, ou seja, a equipa de futebol, em particular, e a população de 

espectadores, em geral. Daí que a imagem e a visibilidade deste novo símbolo da cultura 

moderna não pudesse desligar-se da crescente influência dos novos meios de 

comunicação visual, como a imprensa ou o cinema, ao nível da promoção de novos 

modelos de conduta com que os jovens podiam, facilmente, tender a identificar-se, “if 

nothing else, the cinema gave the viewer na opportunity to lose himself in a romantic or 

heroic story, as well as to identify with the star” (Gallo, 1989: 167):  

 

 

 

 

Fig. 69. Sportsmen, Comércio e Indústria, 1927. 
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         Um aspecto relevante, quanto às condições do aparecimento e popularidade destes 

novos heróis, foi o facto de, grande parte deles, terem sido, simultaneamente, produtos e 

protagonistas de uma época marcada pelas novas concepções de Ensino, que 

incentivavam a participação dos jovens em actividades extracurriculares, deixando 

entrever uma nova postura, (frente aos jogos e à própria forma de encarar o 

entretenimento e o espaço lúdico), favorável à afirmação e consolidação dos valores da 

identidade juvenil. Para além disso, mantinha-se recorrente o reforço das imagens de 

marca, (pessoas e logótipos) da instituição e a tendência para perpetuar, nas linhas 

gerais do Jornal Escolar, as funções de celebração e reiteração dos mesmos princípios 

de conduta, que eram defendidos nos primeiros manuscritos. Isto porque os heróis 

podiam mudar a sua imagem, mas a sua função permanecia: 

 

One idea involved in the notion of “uniqueness” of an individual si that of a 

“positive mark” or “identity peg”, for exemple, the photographic image of the 

individual in other’s mind, or the Knowledge of his special place in a particular 

kingship network. […] What distinguishes an individual from all others is the core 

of his being, a general and central aspect of him, making him different through and 

through, not merely identifiably different, from those who are most like him. […] 

Personal identity, then, has to do with the assumption that the individual can be 

differentiated from all others and that around this means of differentiation a single 

continuous record of social facts can be attached, entangled, like candy floss, 

becoming then the sticky substance to which still other biographical facts can be 

attached. What is difficult to appreciate is that personal identity can and does play a 

structured, routine, standardized role in social organization just because of its one-

of-a-kind quality (Goffman, 1986 [1963]: 56-7). 

 

 

 

 

Fig. 70. Cândido de Oliveira, Ricardo Ornelas, António Pinho, Comércio e Indústria, 1927. 
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         O papel da Imprensa e, neste caso específico, do Jornal Escolar, era fabricar 

imagens que pudessem assegurar a propaganda e a comemoração da modalidade 

desportiva e daqueles que, através dela, se destacavam, quer na representação dos 

valores defendidos pela instituição, quer na produção imediata de visibilidade social 

acerca do seu desempenho de excelência. Assumia-se, como um direito democrático das 

sociedades modernas, a capacidade desse meio de comunicação para produzir modelos 

de conduta, a partir dos quais, se construíam as identidades dos indivíduos e das 

comunidades a que pertenciam. Tal como referem João Nuno Coelho e Francisco 

Pinheiro em A Paixão do Povo, História do Futebol em Portugal, no final dos anos 

vinte, início de trinta, “o futebol era o “desporto-rei” entre nós, ocupando uma parte 

substancial das páginas das referidas publicações [Eco dos Sports (1926) e Stadium 

(1932)], que tiveram papel importante na criação dos grandes “ídolos” desta era, graças 

às extraordinárias imagens que faziam as belas capas e páginas interiores” (Coelho e 

Pinheiro, 2002: 139). Os ‘craques’ de Futebol mais distintos da Casa Pia, nesta época, 

aparecem ligados, directamente, ao jogo em campo ou a uma carreira profissional 

dedicada ao jornalismo desportivo, sendo considerável o destaque mediático dado a 

figuras como António Pinho (Jogador Internacional), Cândido de Oliveira (Fundador do 

Casa Pia, Capitão do Benfica e da Selecção Nacional), Ribeiro dos Reis (Capitão e 

treinador do Benfica e da Selecção Nacional, Membro do Conselho de Arbitragem da 

F.I.F.A), Ricardo Ornelas (Fundador do Casa Pia e Seccionista do Benfica), entre 

outros. Paralelamente aos mais famosos, nacionalmente, surgem, no Comércio e 

Indústria, imagens alusivas às disputas inter-escolas dos Campeonatos Escolares e aos 

jogadores que mais se destacavam nesses eventos desportivos: 

       

                                    

 

 

Fig. 71. Campeonatos escolares, Comércio e Indústria, 1927. 
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         Em termos visuais, nas imagens do jornal aquilo que muda, consideravelmente, 

em relação aos anteriores, é o domínio da representação da figura humana em 

movimento, numa visão aproximada das panorâmicas que eram comuns ao registo 

fotográfico dos jornais desportivos da época. A própria influência do Cinema não pode 

ser ignorada, uma vez que, a sua ligação à fotografia e ao movimento, fizeram dele uma 

das técnicas e artes que mais afectaram os modos de ver o mundo na sociedade moderna 

do século XX, ao permitir estruturar o tempo, narrar uma história e conectar 

experiências a determinados pontos de vista adoptados pelo observador:  

 

The printed world tradition that initially dominated the language of cultural 

interfaces is becoming less important, while the part played by cinematic elements 

is becoming progressively stronger. This is consistent with a general trend in 

modern society toward presenting more and more information in the form of time-

based audiovisual moving image sequences, rather than as texts. […] In the case of 

cinema, the cultural forms that went into its making include theatre, magic lantern 

shows, and other nineteenth-century forms of public entertainment. [Nevertheless,] 

probably the most important case of cinema’s influence on cultural interfaces – the 

mobile camara.[…] cinematic vision triumphs over the print tradition, with the 

camera subsuming the page. The Gutenberg galaxy turns out to be just a subset of 

the Lumières’ universe. Another feature of cinematic perception that persists in 

cultural interfaces is a rectangular framing of represented reality.[…] This space is 

cut by the frame’s rectangle into two parts: “onscreen space”, the part that is inside 

the frame, and the part that is outside. In the famous formulation of Leon Baptista 

Alberti, the frame acts as a window onto the world (Manovich, 2000: 78-81). 

 

 

         Tal como acontecia no cinema, a moldura apresentava uma visão parcial sobre um 

espaço de acção muito maior, mas, ao contrário do que acontecia no cinema ou na 

fotografia, o desenhador podia escolher aquilo que ficava dentro e aquilo que ficava 

fora, dentro do próprio espaço pictórico, isolando e fixando a acção central como se 

nada, para além dela, existisse. Esta é, aliás, uma das características essenciais do 

desenho como técnica de expressão e representação gráfica que o impede sempre de 

funcionar como um substituto da fotografia ou da realidade e o obriga a concentrar-se 

na autonomia da sua linguagem. Outro aspecto fundamental, que distingue estes 

desenhos da maior parte dos desenhos dos outros jornais manuscritos, sobretudo, 

aqueles que se dedicavam ao género de retrato apoiado pela fotografia, é o facto de os 

seus autores assumirem cada vez mais essa consciência das inúmeras possibilidades que 

o desenho oferece enquanto meio ou instrumento de análise e síntese de visões pessoais, 

sobre particularidades dos seres e dos objectos, e enquanto produto artístico que cumpre 

uma finalidade estética. 
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Fig. 72. Movimento, Comércio e Indústria, 1927. 

 

 

 

        Uma característica deste tipo de trabalho, onde se misturam as linguagens verbais e 

visuais, o processo mecânico da dactilografia e o manual do desenho, é o facto de as 

páginas dos jornais resultarem numa espécie de composição pictórica onde se jogam 

também as relações de tensão entre ambos, tendo cada um (desenho e escrita), 

constantemente, de se adaptar às imposições do outro, o que reforça a ambiguidade das 

leituras e obriga a um deslocamento por parte do leitor. No entanto, ao contrário do que 

sucedia na maior parte dos manuscritos anteriores, não é tanto a imagem que se 

subordina à lógica do texto e ao ritmo da sua narrativa, mas o inverso. A palavra surge 

aqui como uma espécie de intruso que já não acompanha o registo gráfico e artístico – 

tal como acontecia no caso das composições dos jornais totalmente manuscritos, O 

Futuro (Fig. 57 A e B) ou Os Bohemios (Fig. 64), onde a escrita quase se diluía no 

conjunto dos motivos desenhados –, tenta impor-se no sentido de influenciar as 
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expectativas do leitor em relação ao momento concreto representado pela imagem: “La 

función principal de la leyenda es volver manifesta una significación y solo una, lo que 

la imagen muda jamás permite hacer: ella no es sino un modo de empleo de la imagen” 

(Bourdieu, 2003: 214). 

 

 

 

 

 

Fig. 73. O texto e a imagem, Comércio e Indústria, 1927. 

 

 

 

         Na maior parte dos desenhos, o texto é cada vez mais parasitário em relação à 

imagem, sendo incorporado no espaço pictórico como uma legenda que introduz o 

discurso falado das personagens ou do narrador, tal como acontece no Cinema. A 

questão que se coloca já não é, portanto, a de como é que a imagem se tem de adaptar 

ao texto e ao espaço disponível, mas, o modo como o texto se integra no território da 

imagem, uma vez que ela é agora o texto a ver, cujo sentido deve ser conciso e 

fulgurante, a forma enfática e breve, a visão global e não linear. 
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Fig. 74. O texto e a imagem, Comércio e Indústria, 1927. 

 

 

          

         No jornal Comércio e Indústria percebe-se a transição do domínio da leitura 

escrita para os domínios da leitura imagética, ao mesmo tempo que o desenho ganha 

propriedades auto-referenciais ao assumir, no mesmo espaço pictórico, a fusão híbrida 

dos géneros do retrato, da caricatura e da banda desenhada, do discurso visual e do 

discurso falado, os enquadramentos da fotografia e a recorrência a processos e técnicas 

de expressão visual, considerados modernos como por exemplo, a técnica da colagem 

ou assemblage, que consiste na disposição simultânea de imagens de proveniências 

diversas e sem aparente ligação para a composição da mesma página, incluindo 

elementos mais ou menos figurativos ou abstractos. 
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Fig. 75. Narrativas visuais, Comércio e Indústria, 1927. 

 

         O desenho perde, cada vez mais, o carácter de ilustração e a narratividade, na 

medida em que depende menos do texto e da necessidade de contar uma história para 

poder existir, ao mesmo tempo, acentua as possibilidades de constituir-se como imagem 

total, imediatamente apreensível, à semelhança do Cartaz ou no Poster, muito 

difundidos a partir do final do século XIX.  

 

 

 

 

Fig. 76. Narrativas visuais, Comércio e Indústria, 1927. 
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         O Cartaz é estudado, geralmente, como uma imagem e não como a ilustração de 

um texto que seja essencial à sua constituição, uma vez que ele cumpre uma função 

muito específica, que é a de sintetizar o máximo de informação num mínimo de espaço 

e com o maior imediatismo possível. Daí que passe a existir um traçado distintivo entre 

as imagens do Cartaz ou do Poster e aquelas que eram utilizadas, convencionalmente, 

noutro tipo de suportes de leitura como o livro ou o jornal: 

 

L’art de l’affiche a créé un genre littéraire nouveau, le slogan, dont la spécificité 

caractérise l’affiche beaucoup plus que le dessin, lequel peut emprunter son style à 

n’importe quelle mode: simboliste, cubiste, surréaliste ou psychédeélique. Et s’il 

existe un trait distinctif du style des images de l’affiche, il reside, beaucoup plus 

généralement, dans l’assimilation progressive de l’image à la lettre ou au schéma: 

dessin de préférence linéaire et large qui partage avec l’écriture un souci de 

lisibilité. Ce «style» de l’affiche ne fut pás immédiat: l’affiche du XIX
e
 siècle est 

soumisse à l’esthétique picturale. Mais au tournant du siècle, le modern style 

encourage l’arabesque et, peut après, Cappiello inventa un style délibérément 

inventé pour la lecture: «C’est la ligne, disait-il, qu’il faut chercher et donner une 

importance secondaire à la couleur et aux détails qui doivent seulement la mettre 

en valeur, l’embellir et l’enrichir» (Melot, 1984: 183). 

 

         No caso do jornal Semana Desportiva, o último manuscrito da série de vinte e dois 

jornais escolares casapianos, as afinidades com o tipo de grafismo e estratégias de 

comunicação visual mais comuns ao Cartaz é, imediatamente, reconhecível logo nas 

primeiras páginas de cada número: 

 

 

 

 

 

Fig. 77. O Cartaz, Semana Desportiva, 1928-29. 
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         Para além das afinidades estéticas vísiveis, verifica-se também uma tentativa de 

colagem aos Jornais de Especialidade desportiva que circulavam na Imprensa da época, 

uma vez que o próprio título é um duplicado, explícito, do periódico Semana Desportiva 

que existia em 1929 (Marques, 1981: 321). Embora este jornal escolar não se encontre 

datado, no Dicionário de Autores Casapianos de António Bernardo e José dos Santos 

Pinto é atribuída, a este exemplar, a data do ano lectivo 1928/29 (Bernardo e Pinto, 

1982: 52), sendo conhecidos quatro números (n.º 1, n.º 2, n.º 8 e n.º 9), de um total de 

nove números que chegaram a existir, e onde participaram, alternadamente, como 

Directores, os alunos Nuno César Rosa d’Oliveira e A. Lopes, como Secretários, 

António d’Almeida e A. S., como Redactores, Augusto Rosa Martins Leal e José da 

Costa e como Editores surgem o colectivo Colégio 8, Augusto Leal e António 

d’Almeida. As ilustrações não se encontram identificadas, apenas uma aparece 

associada ao pseudónimo Nol e outra identifica-se como “Traços de César”, 

possivelmente, Nuno César Rosa d’Oliveira, (Fig. 81). Os artigos encontram-se 

assinados por pseudónimos, não declarados pelos seus portadores, como Rebó-la-a-

bola, Cliché Eu & Tu e Pino Pong. 

         O Futebol, tal como acontece no Comércio e Indústria, é o tema predominante dos 

desenhos das vinte e quatro páginas do jornal, variando entre as habituais apresentações 

dos ‘craques’, das equipas e dos momentos mais marcantes dos torneios. 

 

 

 

 

Fig. 78. A linha e a cor, Semana Desportiva, 1928-29. 

 

         Ao nível do desenho, verifica-se o domínio absoluto da linha e da mancha 

uniforme das cores vivas, que acentuam a simplificação bidimensional tornando as 

formas planificadas e sintéticas. As figuras apresentam-se cercadas por contornos 
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negros sob fundo branco, definindo, claramente, a generalidade dos planos, tal como era 

típico de uma orientação de estilo, dentro do Pós-Impressionismo, que foi rotulada pelos 

historiadores de arte como Cloisonismo, conceito derivado da palavra “cloisonné” que, 

em francês, “designa a técnica de esmalte em que as cores são separadas em alvéolos 

por filetes de metal” (Arnold, 2003: 19). Esta era uma técnica artesanal muito utilizada 

pelos pintores modernistas da Belle Époque que, no início do século XX, se dedicaram à 

arte do Cartaz Publicitário, como por exemplo, Toulouse-Lautrec (1864-1901), 

procurando neste novo meio de comunicação um processo formal e um valor artístico 

autónomos, ao mesmo tempo que assinalavam as influências da gravura japonesa ao 

nível da concepção do espaço e da composição gráfica, a fim de obter maior 

expressividade no desenho e causar maior impacto à distância.  

 

 

 

 

Fig. 79. A linha e a cor, Semana Desportiva, 1928-29. 

 

         A eficácia do Cartaz ou do Poster, como veículos de mensagens e de propaganda 

comercial, passou a ser utilizada também pela imprensa periódica com maior frequência 

desde os anos vinte, incluindo anúncios e reclames de vários produtos consumíveis, 

decorrentes do processo de formação de um mercado homogéneo, em Portugal.  

         O anúncio publicitário “deixa de indicar uma informação denotativa para passar a 

designar a informação implicativa característica da propaganda moderna. É esta 

transição que implica a introdução do reclame, no sentido de informação implicativa, 

para representar um significado até aí ausente” (Rocha, [1975-76]: 13). Um reflexo 

desta tendência para a propaganda publicitária é encontrado, pela primeira vez, nas 

páginas do jornal manuscrito Semana Desportiva, fazendo uso da técnica, 

especificamente literária, que passou a acompanhar todas as imagens que apelavam ao 

consumo, o slogan: 
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Fig. 80. Anúncio publicitário, Semana Desportiva, 1928-29. 

 

         O texto compactado numa fase acompanha a imagem na sua redução formal, o 

slogan, denominador comum da campanha publicitária, é o produto concentrado da 

palavra, da escrita e do desenho. A economia de meios e a estilização formal são 

levados ao limite neste jornal escolar, numa conjugação de linhas e de cores (amarelo, 

azul, preto, laranja, verde, preto) onde a imagem abdica, cada vez mais, da palavra e da 

sua dimensão funcional e descritiva. Progressivamente, surgem páginas totalmente 

preenchidas por caricaturas e ilustrações ao estilo modernista, com contornos vincados e 

angulosos, que reforçam a representação geométrica das figuras recorrendo a esquemas 

gráficos evocadores das imagens perceptuais, “imágenes mínimas” (Montes in Molina, 

2003: 492) mais característica dos seres e dos objectos.  

 

 

 

 

Fig. 81. A linha, Semana Desportiva, 1928-29. 
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         No Cartaz, a imagem passa a ser legível por homologia com a imagem elemento 

do imaginário mental, na medida em que dispensa a mediação discursiva da língua:  

 

Convirá aqui, porventura, esclarecer o que é a imagem num cartaz. Antes de mais o 

cartaz é imagem, no sentido que é apercebivel unicamente através do processo 

sensorial que é a visão e, sobretudo, que os elementos de sentido dados por este 

processo apagam o seu suporte, denotam-no como ausência. […] Esta imagem não 

é forçosamente uma imagem icónica: pode ser uma mancha geométrica ou não, e 

tem simplesmente uma existência funcional: a de aumentar a pregnância de outros 

elementos inscritos, sejam eles letras ou ícones. […] Assim o cartaz é imagem, a 

nível da percepção (Rocha, [1975]: 14). 

 

         No entanto, ainda que os desenhos do jornal manuscrito cumpram requisitos 

funcionais, aquilo que se torna mais presente é o processo de produção da imagem, ou 

seja a dimensão artística, a página como um todo, uma “composição visual” organizada 

por formas, cores e movimentos (Arnheim, 1990: 17).  

 

 

 

 

 

Fig. 82. Composição visual, Semana Desportiva, 1928-29. 
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C’est certainement dans la perspective de cette stratégie qu’il faut situer l’intrusion 

de l’affiche dans le domaine de l’art. Elle intervient exactement à l’epoque où, 

l’image aidant, l’affiche ne se prétend plus uniquement informative mais lyrique. 

Les valeurs qu’elle utilise dans sa forme et dans son fonds n’étant plus étroitement 

contrôlables, il fallait bien faire appel à l’idéologie esthétique pour les 

créditer.[…]Dans ce secteur marginal mais essential, l’affiche est une image et un 

object d’art. On y negligee délibérément tout ce qui peut renseigner sur le rôle réel 

de l’affiche pour y privilégier l’artiste et assimiler son oevre à un tableau ou du 

moins à une estampe.[…]Les artistes alors peuvent s’emparer de l’affiche comme 

d’un nouveau moyen d’expression.[…]Il existe donc une affiche d’artiste qui se 

détache de l’affiche comme le livre d’artiste se détache du livre (Melot,1984:188). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83. O Cartaz, Semana Desportiva, 1928-29. 

 

 

 

         A possível identificação dos jornais escolares com o Livro do Artista surge, com 

maior visibilidade, em manuscritos da Casa Pia de Lisboa como Os Bohemios, o 

Comércio e Indústria e a Semana Desportiva, ainda que o conceito de artista ou a 

definição de determinados estilos possam estar associados, tanto a qualidades artísticas 

e estéticas do desempenho de uma pessoa singular – Gil Romero, Martins Correia ou 

Lino Gama e, possivelmente, Nuno César Rosa d’Oliveira –, como a movimentos 
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colectivos generalizados que, em diferentes épocas, privilegiaram os Jornais Literários e 

o desenho de retrato, os Jornais Humorísticos e o desenho de ilustração, banda 

desenhada e a caricatura, ou os Jornais de Especialidade Desportiva e as composições 

pictóricas onde o desenho adquire contornos próximos à arte do cartaz modernista. 

Genericamente, os aspectos que caracterizam o Livro de Artista prendem-se com o facto 

de existir uma unidade formal e estética, ao nível dos conteúdos gráficos e pictóricos, 

sejam eles de natureza verbal ou visual, de carácter figurativo, simbólico ou abstracto, 

sendo atribuída à ilustração a responsabilidade de transformar o livro, (neste caso, o 

jornal), num objecto de arte ou artístico, dotado de autonomia estética em relação ao 

desempenho de determinada função no contexto social onde estão inseridos. Para além 

de se procurar a harmonia entre texto e imagem, o objectivo é explorar as possibilidades 

de uma nova linguagem que por sua vez possa ser, segundo Michel Melot, “objet, 

poème et spectacle confondus dans la forme totalisante – et souvent surprenante – d’un 

livre” (Melot, 1984: 207) 
32

. Ainda que não fosse, propriamente, a procura deliberada 

dessa espécie de linguagem estética e artística integral que precedeu (na intenção dos 

seus autores), a produção dos jornais escolares, a verdade é que a maior parte dos 

exemplares, desde A União (1893) até à Semana Desportiva (1929), apresentam uma 

qualidade visual e uma preocupação artística que, dificilmente, poderia ser comparada 

com qualquer outro tipo de produções impressas ou manuscritas onde não fossem 

evidentes as marcas de autoria, individuais ou colectivas, que dependem, 

essencialmente, da Cultura visual e da componente educativa em que se fundou o 

exercício das Artes e do Desenho, nas suas várias modalidades. 

 

 

 

                                                 
32

 Alguns dos exemplos do Modernista Livro do Artista consagrados na História da Arte foram Un Coup 

de dé jamais n’abolira le hasard, de Mallarmé (1913), La Prose du Transsibérien, de Cendrars (1913) e 

Calligrammes, de Apollinaire (1918), sendo este último autor o primeiro teórico dessa nova linguagem 

que se propunha ultrapassar a contradição original entre texto e imagem, restabelecendo a ruptura entre 

“especulação e contemplação” ao aplicar à leitura as exigências de imediatismo e apreensão intuitiva que 

estavam muito em voga na Filosofia e na Literatura do início do século XX: “Contrairement au livre d’art 

qui ressemble de plus en plus à un présentoir d’estampes et où le texte joue souvent le role de faire-valoir, 

le livre d’artiste est souvent oeuvre d’ecrivain ou de plasticien accordant une place majeure à la 

littérature. Dans le livre d’art, l’artiste peintre sa valorise en déclarant refuser la paraphrase du texte et 

prône sa transposition, voire sa transfiguration, dans le mode graphique. Dans le livre d’artiste, c’est cette 

distinction même des différents modes d’expression qui est refuse: l’object est conçu comme un tout. 

Mais, dans la mesure où c’est la production d’un object plastique qui prime, le texte, peut-être plus 

radicalement encore, est soumis finalement au statut de l’image. Il est de l’ordre du visible plus que de 

l’intelligible; comme pour l’affiche, c’est un texte à voir plus qu’un texte à lire.” (Melot, 1984: 207) 
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Fig. 84. O desenho modernista, Semana Desportiva, 1928-29. 

 

 

         À medida que se aproxima das páginas finais, o jornal escolar Semana Desportiva, 

passa a concentrar toda a atenção no preenchimento do espaço total das folhas apenas 

pelo desenho, abdicando por completo do texto em forma de legendas, títulos, 

comentários, assim como de quaisquer outros elementos gráficos de natureza 

decorativa. O tema é o próprio desenho, um desenho que faz do entretenimento que 

decorre da sua prática e do seu resultado, o seu tema principal. Como diria Ortega y 

Gasset, é como se, finalmente, o prazer estético e artístico emanasse “desse triunfo 

sobre o humano”, sobre a narratividade, para se concentrar, exclusivamente, nos 

problemas da visualidade, na claridade plena: 

 

A percepção da realidade vivida e a percepção da forma artística são, em princípio, 

incompatíveis por requererem um ajustamento diferente no nosso aparelho 

perceptivo. Uma arte que nos proponha esse duplo olhar será uma arte vesga. O 

século XIX foi sobremaneira vesgo, por isso, os seus produtos artísticos, longe de 

representarem um tipo normal de arte, são talvez a máxima anomalia da história do 

gosto. Todas as grandes épocas da arte evitaram que a obra tivesse no humano o 

seu centro de gravidade. E esse imperativo de realismo exclusivo que governou a 

sensibilidade do século passado significa precisamente uma monstruosidade sem 

exemplo na evolução estética. De onde resulta que a nova inspiração, 

aparentemente tão extravagante, volta a tocar, num ponto pelo menos, o caminho 

real da arte. Porque esse caminho chama-se “vontade de estilo”. Pois bem, estilizar 

é deformar o real, desrealizar. A estilização implica a desumanização. […] O 
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realismo, em contrapartida, convidando o artista a seguir docilmente a forma das 

coisas, convida-o a não ter estilo. […] A poesia ou a música eram então actividades 

de enorme vulto: esperava-se delas pouco menos que a salvação da espécie humana 

sobre a ruína das religiões e o relativismo inevitável da ciência. A Arte era 

transcendente num sentido nobre. Era-o pelo seu tema, que habitualmente consistia 

nos mais graves problemas da humanidade […].  

Se se pode dizer que a arte salva o homem, é apenas porque o salva da seriedade da 

vida e nele suscita uma inesperada infância [e ] é interpretada como uma tentativa 

de criar puerilidade num mundo velho. Outros estilos obrigavam-nos a articulá-los 

com dramáticos movimentos sociais e políticos, ou com profundas correntes 

filosóficas ou religiosas. O novo estilo, pelo contrário, solicita, desde o primeiro 

momento, que o aproximemos do triunfo dos desportos e dos jogos (Ortega y 

Gasset, 2003: 54, 71). 

 

 

         É, portanto, a assunção de uma “vontade de estilo” e esse triunfo das artes 

corporais, (literal e metaforicamente) que encontramos presente no desenrolar daquela 

que foi a história visual dos jornais escolares, manuscritos e ilustrados, da Casa Pia de 

Lisboa, desde o final do século XIX até ao início do século XX. 

          A narratividade foi cedendo lugar à visualidade, o Folhetim e a Literatura de 

Cordel que dominavam as produções românticas e realistas dos primeiros jornais, 

verdadeira delícia do imaginário popular, vão sendo, progressivamente, substituídas por 

uma espécie de tendência para a “purificação”, ou pelo menos contenção, do conteúdo 

humano e anedótico, consistindo o desenho mais na exploração das possibilidades 

daquilo que podia ser contido “en un território tan precário como una hoja de papel”, e 

do modo como, através de “unos médios tan elementares como el carbón o el grafito, se 

han ido dilucidando los temas más clave de arte, mediante sutiles corrimientos en su 

concreción” (Molina, 2003: 12). Este desejo de purificação foi, em certa medida, uma 

das utopias do Modernismo quando advogava para si o direito a uma nova “arte 

artística”, isto é, uma “arte para artistas”, entendendo por artistas “não só os que 

produzem obras de arte, mas também aqueles que têm a capacidade de perceber valores 

puramente artísticos” (Ortega y Gasset, 2003: 51). 
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Fig. 85. O desenho modernista, Semana Desportiva, 1928-29. 
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 duas máximas da Direcção patenteavam 

quanto cuidado merece a preparação do operário, na Casa Pia: 

 

- Procuremos não só preparar o operário-máquina, 

procuremos também e principalmente preparar o cidadão-

operário, pois tanto nos deve preocupar a acção do operário na 

oficina, como na sociedade. 

- O internato com um regime racional parece ser, por 

emquanto, entre nós, a melhor forma de criar nas classes 

trabalhadoras os hábitos que a elas e a todos convem. 

(Ferreira. A., 1914: 133) 
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         1. A Casa Pia de Lisboa na I República: Revolução Pedagógica e Arte de 

Educar 

 

A Obra da Casa Pia é a interpretação fiel do lema da República, que nas paredes de 

todas as oficinas se lê: Ordem e Trabalho (Costa Ferreira, 1913: 145). 

 

 

         A sete de Março de 1911, por Decreto do Ministro do Interior da República, 

António José de Almeida põe termo ao regime de provedorias na Casa Pia de Lisboa e 

nomeia como seu primeiro Director o pedagogo e psicólogo, Aurélio da Costa Ferreira 

(Bernardo e Pinto, 1982: 42) que, desde logo, posiciona a base do seu desempenho num 

novo ideal de Ensino e de Educação para a Instituição, “um centro de péssimos hábitos 

transformado em função produtora”. Inspirado na moderna filantropia, este Director 

estava resolvido a fazer da Casa Pia “não um instrumento episodicamente útil, mas 

totalmente aproveitável aos internados e ao país”, uma vez que o internato dos órfãos 

não podia constituir senão uma “fórmula de urgência” com o fim de satisfazer as 

necessidades gerais da “infância desvalida”, tornando-se perigosa na medida em que, 

sobre “o aspecto, o trato e o aconchego duma casa de média burguesia” acabava por 

habituar o indivíduo a uma vida de “conforto, calma e suculenta” que apenas o 

tornavam “exigente”, mas sem habilitações para manter esses hábitos e incapaz de se 

apegar a um “trabalho compatível com a sua falta de aptidões”, em suma: “será, 

portanto, um ocioso, um inútil à sociedade, se não for perigoso, e, consequentemente, 

um desgraçado” (Ferreira. A., 1913: 134-35).  

         Tal como havia acontecido nas Reformas de José Eugénio de Almeida e Francisco 

Simões Margiochi, Aurélio da Costa Ferreira sustentava a opinião de que o sistema 

adoptado no estabelecimento, até àquele momento, não resolvia o problema da 

assistência e da beneficência pública no país, acusando mesmo as administrações 

anteriores de levarem a cabo uma intervenção criminosa que impediu que se fizesse da 

Casa uma “força social” e um “elemento de progresso”: “É certo que tem saído daqui uma 

ou outra individualidade prestimosa, mas isso explica-se simplesmente pelas qualidades 

pessoais e não pela natureza educadora do órgão” (Ferreira. A., 1913: 134). 

          Se José Eugénio de Almeida, em 1960, tinha defendido a ideia primordial de uma 

casa de instrução para a infância, e que depois de 1889, Francisco Margiochi, fez incidir 

o essencial do seu programa na remodelação das bases e democratização do Ensino 

Artístico e Oficinal, na época pós-implantação da Primeira República, Aurélio da Costa 
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Ferreira ambicionava para a Casa Pia a instalação dos verdadeiros propósitos da “arte de 

educar”, a “arte de regular a conduta presente e futura dos que se têm de educar” 

(Ferreira. A, [1920]: 17), auxiliada pelos mais poderosos e modernos progressos da 

ciência médico-pedagógica através da observação sistemática, (antropométrica e 

psicométrica), dos indivíduos, fazendo “um estudo individual dos alunos, avaliando a 

sua potencia intelectual, as suas condições físicas e as suas tendências naturais ou 

especiais predilecções”. Embora estes princípios fossem já defendidos pelas 

administrações anteriores, de facto, não se possuíam ainda os adequados instrumentos 

científicos para objectivar o conjunto de disposições físicas e mentais que constituíam 

as diferenças e semelhanças entre indivíduos singulares e grupos mais alargados, 

dependendo as noções de “aptidão”, “talento” ou “vocação” de averiguações empiristas 

de carácter mais ou menos “grosseiro”, que partiam com frequência de considerações de 

ordem filosófica. Aliás, esta constatação dos factos e problemas do ensino detectados 

por Aurélio da Costa Ferreira apresentava continuidade no próprio discurso de outro 

moderno pedagogo português da época, Faria de Vasconcelos (1880-1939):  

 

Os homens que se occupavam de educação eram raras vezes homens de escola; 

eram philosophos, pensadores, que à força de uma generosa reflexão chegavam a 

elaborar um plano de cultura intellectual, às vezes um systema inteiro de educação, 

uma especie de figurino por que se deviam vestir todas as escolas e todas as 

creanças. Assim se explica todo o carácter artificial, verbalista, da pedagogia 

antiga, que, por ignorar a natureza da creança e o conjuncto das condições de meio, 

próprias para o seu desenvolvimento regular, não produzia obra de um real alcance 

prático (Vasconcelos, [19--]: 8). 

 

         Segundo este teórico da Educação, a uma Escola Nova teria de corresponder, 

necessariamente, uma pedagogia nova assente em três princípios ou “factos 

fundamentaes”: “a) Estudo scientifico da creança; b) Associação efficaz do medico e do 

educador; c) Collaboração sincera da família e da escola na obra educativa”. 

Contrariando os antigos modelos que se dedicavam a sujeitar a totalidade das crianças a 

uma uniformidade de regime, privilegiando os valores dos programas e das matérias de 

ensino uma vez que “toda a sua preparação era determinada pelas cousas e não pelas 

pessoas a ensinar”, o modelo moderno devia subordinar os programas e os métodos de 

ensino às diferenças individuais, numa escola onde o “melhor professor será aquele que 

melhor conhecer os seus alunos” (Vasconcelos, [19--]: 9-17). 

          Toda a organização escolar passava, assim, a depender do auxílio da médico-

pedagogia com base na psicologia individual da criança, de modo a que fosse possível 
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determinar objectivamente o seu valor físico e mental, com o fim de potenciar as 

probabilidades de desenvolvimento harmónico e integral. O médico, além dos cuidados 

higiénicos e físicos, ficava incumbido de auxiliar o educador a conhecer as crianças, a 

estabelecer as “particularidades que as diferenciavam”, a determinar e a dirigir-lhe as 

aptidões e a elaborar os programas de ensino mais adequados a essas particularidades. 

Ao estender à família o alcance educativo da obra escolar, a chamada “educação 

pedagógica da família”, alertava-se para a necessidade de evitar que a criança chegasse 

“já estragada à escola” e que, durante o período escolar, a educação familiar 

contrariasse ou prejudicasse toda a “obra educativa”. No caso específico da Casa Pia de 

Lisboa, o Regime de Internato, ainda que podendo a longo prazo constituir um perigoso 

engano, (tal como advertia Aurélio da Costa Ferreira), era o mais propício à 

experimentação destes novos princípios, uma vez que, a influência da família não se 

fazia sentir, directamente, no contexto escolar, não constituindo ameaça de desvirtuação 

à educação. Tudo isto devia ser acompanhado, quer pela habilitação do professorado 

para estudar e conhecer a globalidade do aluno – “anatómica, antropológica, fisiológica, 

psicologicamente e nas suas relações com o meio social em que vive” –, quer por uma 

nova organização escolar, que correspondesse a orientações de natureza científica na 

formação do pessoal de ensino, sempre com o intuito de gerar “unidades sociais 

produtivas, cidadãos úteis para a República”, “gente de trabalho”, ao invés de “fazer 

funcionários e doutores”: 

 

A repartição pretere a oficina, o funcionalismo usufrue mais protecção que o 

operariado, a manga de alpaca domina a blusa, a minoria merece mais atenção que 

a maioria, cuida-se mais das carreiras parasitárias do que daquelas francamente 

productivas! Ora a minha orientação pedagógica, como Director desta Casa, cifra-

se afinal na inversão de tudo isto. Quero que o trabalho triumfe. Sou afinal um 

executor das ordens do meu tempo, um instrumento das ideias da minha epocha, e 

que julgo serem maiores e melhores do que as de nenhuma outra. As 

administrações desta Casa até aqui foram principalmente financeiras; a minha será 

principalmente pedagógica. […] Não me empenho nada em ver estes rapazes fazer 

habilidades. Antes os quero ver cá fora um a um, modestamente, sem espectáculo, 

a triumfar por si, pelo seu mérito e pelo seu trabalho, do que vibrar de comoção ao 

mostral-os em vistosas paradas ou em retumbantes festas. Assim implantarei cá 

dentro a Republica. Quanto ao resto, são páginas da História (Ferreira. A., 1913: 

140-41). 

 

         Para implementar o princípio do trabalho, processava-se o Ensino Primário 

Elementar que incluía os Trabalhos Manuais, pois estes eram essenciais à Educação, na 

medida em que serviam para formar os “primeiros hábitos mecânicos” que depois 

poderiam ser muito úteis na oficina, dado que uma das principais intenções de Aurélio 
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da Costa Ferreira era “fazer da Casa Pia de Lisboa uma Escola de Artes e Ofícios”. 

Além disso, os Trabalhos Manuais, abrangendo também o Desenho, eram valiosos 

recursos que tornavam acessível o conhecimento das características individuais dos 

alunos, a partir das quais se fazia a selecção e gestão das “aptidões” de cada um deles: 

 

Todo o ensino ministrado na Casa Pia tem como princípio fundamental deixar 

plena liberdade à iniciativa da creança. Como meio de seleccionar as aptidões, este 

princípio tem dado os melhores resultados. Desde as aulas infantis, especialmente 

nas classes de desenho, modelação e trabalhos manuais, dá-se à fantasia da 

pequenada e à sua observação a mais completa liberdade. O sr. Alfredo Soares, 

ilustre sub-director da Casa Pia […] mostrou-nos curiosos exemplares de 

modelação em barro e desenhos do natural em que se revelam interessantes 

qualidades de imaginação e pitorescos modos de ver. Depois de concluída a 

instrução primária, os alunos são distribuídos pelos diversos cursos profissionais ou 

vão para o curso comercial, conforme as aptidões que desde as primeiras classes 

vem demonstrando. Os que mais se distinguiram em aplicação meramente literária 

são enviados para os liceus, outros, cuja vocação é diferente, são mandados cursar 

as escolas industriais, conservatório, belas artes, etc. O ensino profissional na Casa 

Pia não visa, como nos afirmou o sr.Alfredo Soares, a fazer operários perfeitos, 

mas a habilitar os rapazes a entrar na vida com novas noções gerais dos principais 

ofícios (Ferreira. A., 1913: 142-3). 

 

         O trabalho das oficinas constituía elemento indispensável na formação 

profissional e moral dos alunos, sendo atribuída à “liberdade de iniciativa” o motivo 

pelo qual “os rapazes se lançam ao trabalho, disciplinados e contentes, num grande à 

vontade”, vendo no mestre já não a figura duma autoridade repressora, mas, a de “um 

amigo, que docilmente os guia e ensina”, formando “operários conscienciosamente 

educados, que sabem aplicar praticamente as noções recebidas”. Um dos ramos da 

Educação Oficinal mais desenvolvidos no estabelecimento continuava a ser o Ensino do 

Desenho, a base de onde partia todo o trabalho manual e artístico, pois “nenhum 

daqueles operários incipientes executa uma peça do seu oficio sem que previamente 

tenha deito dela um desenho rigorosamente cotado, modelando-a depois em barro e 

realizando-a finalmente na matéria própria” (Ferreira. A., 1913: 144).  

         Em todas as oficinas se apresentavam trabalhos que eram a prova dos “brilhantes 

resultados” que eram obtidos pelos novos processos pedagógicos, adoptados na 

Educação Artística da Casa Pia de Lisboa. A par da Instrução Profissional era ainda 

ministrada a Educação Cívica (de moral laica), onde os alunos adquiriam noções 

elementares de “direito usual”, “legislação operária” e “história do trabalho”. Como o 

objectivo da instituição não era “fazer do homem simplesmente uma máquina”, a par 

das aulas estabelecidas no currículum e obrigatórias para todos, permanecia o princípio 
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de incentivar a adesão dos alunos a actividades extracurriculares, que desenvolvessem o 

“gosto artístico” e a cultura geral como o canto coral e as “palestras feitas por 

senhoras”, sendo autorizada ainda a constituição de uma “associação recreativa” dos 

alunos do curso comercial com direito a teatro, animatógrafo e gabinete de leitura e, 

ainda, “a todos os que tem bom comportamento e boa aplicação e que são duma certa 

edade é lhes permitido saírem aos domingos e quintas, aproveitando em geral o seu dia 

com o foot-ball, jogo que tem tradições na Casa Pia” (Ferreira. A., 1913: 144). Todas 

estas actividades e, sobretudo a Educação Física e Artística, para além de preencherem a 

totalidade do horário alternando os espaços e os tempos de estudo com os de lazer, 

ampliavam as possibilidades de averiguar o essencial da conduta e do comportamento 

dos alunos. A Casa Pia, transformava-se num autêntico gabinete ou laboratório 

experimental de Antropometria, Pedologia e Psicologia da criança, considerando na 

avaliação do aluno elementos tão determinantes como a idade, as características 

psicológicas, as “aberrações psicópaticas” e as “tendências passionais” (Ferreira. A., 

1913: 89). O essencial destas “práticas experimentais da mensuração”, com base na 

“intuição e observação”, concentrava-se na adopção do moderno critério de 

agrupamento dos alunos por classes tornando-as “mais homogéneas”, “mais niveladas” 

e de acordo com a “personalidade pedagógica” dos professores e dos alunos. 

 

Os problemas de pedologia individual consistem na determinação, sob o ponto de 

vista scientifico, das differenças de sensibilidade, de imaginação (typos motores, 

visuaes etc.) attenção (typos visuaes, motores, auditivos) de memória (typos 

motores, emotivos etc.) de julgamento (typo observador, imaginativo, erudito, 

emotivo) de reactividade (typo sensorial, typo motor etc.) aptidão para o trabalho, 

de fadiga (experiencias de Kraepelin, Kemsies, Blasek etc.). Estes problemas são 

de um alto interesse pedagogico para a determinação dos methodos e processos de 

ensino, que naturalmente variam com estes typos psychologicos determinados 

(Vasconcelos, [19--]:29). 

 

         Nas Actas do Conselho Escolar do Ensino Primário apresentadas no Anuário da 

Casa Pia de Lisboa relativo ao Ano Economico de 1912-1913, Aurélio da Costa 

Ferreira refere o carácter inovador, em território nacional, destas estratégias 

pedagógicas: “Relativamente à Casa Pia, julga poder afirmar que é este o único 

estabelecimento de educação que actualmente possue um laboratório de psycologia 

experimental, embora modesto” (Ferreira. A., 1913: 97). A este propósito, 

desenvolveram-se largos processos que o “moderno professor” pudesse empregar a fim 

de estudar, com “critério mais rigoroso”, a psicologia colectiva e individual da sua 
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classe, “catalogando e sistematizando” as observações de maior interesse ao problema 

da educação, ou seja, “o estudo das reacções provocadas por certos reagentes mentais” 

através dos chamados Tests, para a medida da inteligência e “estudo do eu” (Ferreira. 

A., [1920]: 22-3). 

         A introdução da medida, nos domínios psicológicos e pedagógicos, constitui um 

dos aspectos mais característicos da moderna Ciência da Educação, podendo ser 

distinguida a “medida no sentido rigoroso e medida no sentido lato, e também 

estabelecer as distinções entre os elementos do comportamento que constituem objecto 

da medida”: 

 
Medir, no sentido matemático da palavra, é comparar uma grandeza-unidade com 

uma grandeza da mesma espécie; a possibilidade de uma tal confrontação exige a 

homogeneidade e a continuidade da grandeza a medir. […] O método dos testes 

representa a contribuição mais conhecida nesta matéria. Este método, ligado ao 

próprio desenvolvimento da psicologia experimental, nasceu da necessidade de se 

descobrir instrumentos de apreciação objectiva das capacidades individuais. 

Classificar os homens, baseando-se na determinação quantitativa das suas aptidões, 

eis o fim de todos os testes (Planchard, 1982: 349-50). 

  

         O estudo da técnica dos testes constituiu, talvez, o aspecto mais importante e novo 

da organização da Escola Moderna, muito embora o problema de se conhecer 

exactamente os indivíduos, submetendo-os a todo o tipo de provas destinadas a revelar 

as suas capacidades em diversos domínios – atlético, militar, profissional, intelectual – 

remontasse a um tempo muito anterior ao descobrimento da psicologia experimental, foi 

apenas, durante o final do século XIX e o início do século seguinte, que se 

desenvolveram os instrumentos de medida, as normas de precisão e estabilidade que 

permitiam comparar os indivíduos entre si na base da igualdade. Na sua acepção mais 

lata, a aptidão, era considerada a “capacidade de realizar alguma coisa” e o teste , 

definia-se como “processo elaborado cientificamente que permite avaliar com 

objectividade as aptidões individuais” (Panchard, 1982: 351). 

         Na Casa Pia de Lisboa do final do século XX era recorrente a utilização de termos 

como as “inclinações” e as “tendências especiais”, o “talento” e a “vocação”, sendo 

sobretudo, no tempo do Provedor Margiochi que a palavra “aptidão” passou a ser 

empregue, associada à necessidade de apurar as competências intelectuais e artísticas, 

que permitiam seleccionar os alunos para os diversos estudos literários ou para as 

ocupações mecânicas. Nesta altura, o único instrumento de medida que permitia avaliar 

o grau de desenvolvimento mental ou físico do aluno e o seu mérito relativo ou absoluto 



                                                                                                                    CAPITULO VI. A Escola por Medida e a Medida da Escola 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 249 

eram os exames escolares, só começando a ser alterada esta situação quando Margiochi, 

(na Portaria n.º 70, de 10 de Agosto de 1892), estabeleceu o estudo Antropométrico 

como uma das inovações mais úteis ao estudo científico dos indivíduos e das grandes 

massas de população escolar. Aliás, muitos dos procedimentos utilizados e 

desenvolvidos pela a administração republicana de Aurélio da Costa Ferreira haviam 

sido, empiricamente, iniciados durante a provedoria de Francisco Simões Margiochi, 

incluindo a implementação das actividades extracurriculares e materiais didáctico-

pedagógicos como as palestras, os passeios de estudo ou “digressões de instrução”, o 

museu e as exposições escolares, o associativismo e a competição desportiva. 

         O que se assistiu, no período de tempo que a Casa Pia ficou entregue à direcção de 

Aurélio da Costa Ferreira (1911-22), foi a intensificação de tentativas para o 

conhecimento dos fins e dos meios da Educação, da Pedagogia e da Metodologia, 

muitas vezes, elevando ao nível de uma verdadeira obsessão, a necessidade de prever e 

controlar os fenómenos físico-psíquicos da criança e o seu crescimento saudável, 

testando, sistematicamente, os limites da sua educabilidade. Em causa, estavam efeitos, 

rendimentos e resultados concretos, que se pudessem exprimir, numericamente, de 

modo a poder diferenciar e homogeneizar, indivíduos e populações escolares: 

 

É preciso que a arte de educar seja como a arte de curar. […] Educar é condicionar 

intencionalmente as reacções do indivíduo. Educar, portanto, implica primeiro do 

que tudo, o saber estudar as causas e mecanismo das reacções individuais. […]O 

educador, em resumo, tem de estudar o mecanismo das reacções individuais e a 

maneira científica de as condicionar. […] Habituar o futuro professor, a sentir-se 

professor, a despertar-lhe e trenar-lhe a aptidão, a pô-lo em contacto real, directo, 

concreto com a massa que tem de trabalhar, com a sublime argila que tem de 

moldar: a alma tal qual ela é.  

 

Trabalhar a alma da criança com alma e com arte, com arte e com acerto, com 

acerto e com sciência, tal é o nosso escopo (Ferreira. A., [1920]: 19, 20, 24). 
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         2. A Máquina do Ensino: a Antropotecnia ou a Indústria da Instrução  

 

         Encarada a instrução no seu conjunto e pelo seu aspecto social, a educação passa a 

ser entendida como uma indústria “cuja matéria prima é o homem”, pois, a 

antropotecnia é para o homem aquilo que a “zootecnia é para o animal”
33

, uma vez que, 

assume-se a exploração científica do conjunto de características e competências do 

homem, de modo a produzir, segundo uma lógica de economia e eficiência, o maior 

lucro possível. Com finalidade económica, desenvolveram-se técnicas e tecnologias que 

permitiram reduzir o grau de incerteza e aumentar a rentabilidade dos métodos e 

matérias de ensino, aproveitando o máximo da matéria prima e dos recursos humanos 

disponíveis. Neste caso, a matéria prima seria o aluno e os recursos humanos ou 

materiais, constituiriam a totalidade dos agentes e factores que intervinham na acção 

educativa e na relação pedagógica: 

 

Em que consiste o triunfo de uma indústria? No seu lucro, notoriamente. Como se 

provoca e obtém esse lucro? Difundindo e barateando o produto, propagando-o, 

decretando-o, popularizando-o, democratizando-o, emfim, – por um lado; pelo 

outro, eliminando o maior numero de resíduos da matéria prima, transformando-os 

em elementos auxiliares ou mesmo constitutivos de outras indústrias. […] Deve 

democratizar-se inteiramente o ensino, levando-o a toda a parte, tornando-o 

acessível a todos, e sempre capaz de produzir mais e melhor – para que o indivíduo 

represente um factor e para que o progresso social ascenda (Ferreira. A.,1914:182). 

 

         Todo o propósito da ciência pedagógica, ao socorrer-se de técnicas de observação 

e medida sistemática das diferenças e semelhanças das crianças, tem duas finalidades 

imediatas: “ou visa directamente o progresso da psicologia teórica, ou encara a 

utilização dos resultados obtidos na execução de tarefas práticas, particularmente no 

campo da escola” (Planchard, 1982: 353). Se, por um lado, o conhecimento preciso e 

minucioso dos indivíduos é reclamado pela ciência desinteressada do homem, por outro, 

os benefícios práticos desse conhecimento atingem, cada vez mais, o interesse na sua 

aplicação funcional. Tal como acontece no mecanismo do diagnóstico médico, é 

necessário um “tempo de observação” e um “tempo de discriminação”, ou seja, uma 

fase de documentação clínica e laboratorial e outra fase de interpretação, raciocínio e 

comparação. As qualidades que determinam a condição de todo o bom diagnóstico 

dependem das aptidões, da qualidade da observação, da inteligência, conhecimentos e 

                                                 
33

 (Extracto duma entrevista do Sr. Pereira Bravo, publicada no jornal «O Século» de 21-X-913. in 

Anuário da Casa Pia de Lisboa, 1914: 181) 
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experiência. Como se trata de estudar o homem, é aceitável que a parte humana seja tida 

em especial consideração, prevalecendo a arte sobre a técnica, mantendo-se essa espécie 

de elo invisível e precioso, que relaciona o médico e o doente, o observador e o 

observado. Em todo o caso, o objectivo é sempre suplantar a possibilidade de erro, 

minimizar a produção do resíduo.  

         O problema do erro e do resíduo é, afinal, o mesmo da Psicologia, uma vez que, é 

o conhecimento da criança e do escolar, baseado no test ou na docimologia (a ciência 

dos exames), que permite adoptar, tanto nos casos normais como nos irregulares, as 

medidas que se impõem. Os problemas concretos que se apresentam à transformação do 

Ensino numa Indústria, (se quiserem ser resolvidos por meio de métodos científicos de 

observação e medida), relacionam-se com a organização escolar, social e industrial ao 

nível da identificação dos anormais, da orientação profissional, da preparação e 

organização militar e em todos os outros domínios em que o ser humano se encontre 

interessado. Foi assim que a utilização dos tests passou a ser feita para a obtenção de 

fins práticos, representando instrumentos vantajosos para uma melhor solução dos 

múltiplos problemas escolares ao permitirem verificar, anotar, comparar, assegurando 

maior rigor e fiabilidade a estas operações. No fundo, tudo isto não correspondia a mais 

do que um esforço sistemático e racional para aumentar a objectividade da avaliação das 

capacidades e do aproveitamento dos alunos.  

         A Escola Moderna, transformada numa autêntica Indústria, por via da Ciência e do 

espírito funcional-racionalista, tinha em vista prevenir e solucionar o caso do “resíduo 

na escola”, isto é, o chamado “anormal escolar”, (físico e psíquico) que, em última 

instância corresponderia a um “não-valor”: 

 

O anormal é aquele que por quaesquer rasões, não aceita o que para os outros está 

estabelecido; é aquele que não se adapta aos costumes ordinarios; e, assim, o 

anormal escolar, bulhento ou apático, é, na escola, o que o corpo estranho é para a 

máquina – perturbação, risco, males que contra eles próprios se voltam duas vezes 

e que também se reflectem nos que o educam e morigeram. […] afinal, o primeiro 

incompetente é o anormal (Ferreira. A., 1914: 182-83). 

 

         Mas o “anormal” podia ainda, ao invés de ser eliminado, ser “transformado” em 

valor relativo sendo “visto”, “estudado”, “educado”, de modo a aproveitar dele tudo 

quanto este tivesse para dar, ou seja, aquilo que, em termos industriais, corresponde a 

uma reciclagem. A Escola, tanto no caso do normal como do anormal, seria a única 

solução/ salvação para estes problemas e perigos, fosse pela assistência, fosse pela 
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instrução. O aproveitamento do resíduo dependeria, sobretudo, da preparação do 

professorado, o professor “com norma”, devidamente “habilitado” e “adestrado” na 

distinção entre o normal e o anormal: o objectivo seria, sempre, aproveitar o indivíduo 

segundo os seus recursos valorizando-o em todas as circunstâncias, pois, a questão 

pedagógica não era mais do que uma questão económica. O princípio fundamental da 

Escola Moderna assentava no dever de “reproduzir a realidade”, aproveitando as 

aptidões inatas do educando na aplicação da sua actividade, mostrando-lhe o que é a 

vida, conduzindo a “nação à prosperidade pela educação e pela vontade que criam 

iniciativas”
34

. 

         A Indústria da Instrução assentava num programa de selecção facilitado pelos tests 

e outros procedimentos de observação, que incluíam métodos introspectivos e 

extrospectivos, consistindo o primeiro na “observação directa dos factos de consciência 

pelo próprio sujeito” e que só com uma extrema prudência se podia empregar na 

criança, uma vez que, a “auto-observação é de si infinitamente delicada mesmo com os 

adultos”. Faria de Vasconcelos, nas Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental, 

apresentava as vantagens e desvantagens destes dois métodos, nos seguintes termos: 

 

Ha annos para cá se desenha na psychologia um movimento novo que consiste em 

assignar à introspecção um papel mais importante, movimento para o qual Binet e 

os seus discipulos contribuiram primacialmente. Mas como a introspecção é difficil 

e delicada, torna-se necessario recorrer muitas vezes à verificação da observação 

directa por uma manifestação exterior tangivel que se possa registar 

objectivamente. Para isso serve a extrospecção que consiste em estudar o 

psychismo pelas suas manifestações objectivas. É pela observação dos phenomenos 

exteriores accessiveis a todos que se procura conhecer o phenomeno interno. […] 

O methodo extrospectivo compreende vários processos. As manifestações que se 

podem observar são: 1.º a conducta; 2.º as obras (apreciar o grao d'attenção, de 

memoria, d'imaginação, pelos desenhos, pelos trabalhos etc. das creanças); 3.º a 

structura (apreciar o desenvolvimento psychologico d'uma creança d'uma certa 

edade pelo estudo anatomico do desenvolvimento dos cerebros d'essa edade - 

processo anatomico - ou pelas dimensões da cabeça - processos cephalometricos - 

); 4.º physiologia [...]; uma das manifestações mais interessantes d'este methodo é a 

celebre theoria das emoções de James-Lange segundo a qual a emoção não é senão 

a simples consciencia, a imagem dos phenomenos physiologicos directamente 

mensuraveis); 5.º movimentos d'expressão (apreciar por exemplo o soffimento 

d'uma creança pelos seus gestos (...); 6.º reacções motoras: é o methodo 

dynamogenico de Baldwin segundo o qual é pelos orgãos dotados da maior 

motilidade - os dedos e as mãos - que melhor se póde apreciar e medir as 

modificações da sensibilidade infantil (Vasconcelos, [19--]:35-36). 

 

                                                 
34

 (Noticia publicada no «Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa» de 11 de Dezembro de 1913. in 

Anuário da Casa Pia de Lisboa, 1914: 188). 
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         Deste modo, a selecção baseava-se não só nas aquisições escolares, (como 

acontecia antes da entrada de Aurélio da Costa Ferreira na Casa Pia de Lisboa), mas 

também nas possibilidades intelectuais, não apenas no valor global, mas nas 

particularidades fisionómicas e psicológicas dos indivíduos, o que permitia escolher os 

métodos educativos ou as ocupações profissionais que mais convinham a cada um, 

inaugurando assim aquilo que ficou conhecido como a “Escola por Medida”: 

 

Assegurar o rendimento máximo do capital humano, eis o ideal. Por isso, a 

selecção preparatória para a individualização educativa não se fará somente em 

pequena escala e unicamente no ensino elementar e prático, mas tratar-se-à também 

de descobrir os mais aptos e de continuar a selecção nos cursos secundários e 

superiores. A selecção dos melhores dotados justifica-se por um cuidado em evitar 

os hábitos de preguiça e negligencia que ameaçam os melhores dotados quando 

submetidos a um regime comum. O prognóstico da superioridade pode fazer-se 

bastante cedo (Planchard, 1982: 356). 

 

         Estes mesmo princípios de selecção, economia e rentabilidade era aplicados na 

organização do ensino profissional da Casa Pia Republicana, sendo o aluno incentivado 

a “levar o menor tempo possível na execução dos trabalhos que lhe são confiados nas 

oficinas” ao mesmo tempo que, nas classificações, se deveria atender também à própria 

“economia da matéria prima” utilizada pelo aluno na execução desses trabalhos, com a 

finalidade de promover a melhor adaptação às exigências da vida prática, real, que o 

esperaria no exterior do estabelecimento, acabada a sua formação. Todos os exercícios 

da oficina seriam ainda aplicados segundo uma série progressiva, a fim de tornar 

possível a comparação das diferentes aptidões dos diferentes alunos e “metodizar o 

ensino profissional” (Ferreira. A., 1913: 111).  

         Da determinação científica das aptidões dependia a escolha da carreira a seguir no 

futuro pelo aluno, procurando-se sempre atender também às sua “tendências e à sua 

robustez” e, tal como se havia verificado em administrações anteriores, aos alunos que 

manifestassem “faculdades excepcionais” ou confirmada superioridade intelectual 

aliada a uma “aplicação distinta” seria dado um destino no “país ou no estrangeiro” para 

cursos científicos, literários, artísticos ou profissionais que permitissem “lançá-los numa 

camada social diferente d’aquela donde vieram” e para onde “a vida lhes seja mais fácil 

e eles se tornem mais úteis” (Ferreira. A., 1913: 44).  

         Para desenvolver as inteligências e formar o carácter, Aurélio da Costa Ferreira, 

apoiado nas teorias dos mais inovadores psicólogos e cientistas da Educação, 

(Claparède, Binet, Hache-Souplet, Thorndike, Freud, Gustavo Le Bon, Bacon, Gaston 

Gaillard, Decroly, Froebel, Kirkpatrick ou Montessóri, só para nomear alguns), 
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propunha-se “corrigir os instintos da criança”, “estudá-la”, “medir-lhe a inteligência”, 

“examinar-lhe o feitio mental”, de modo a distinguir os anormais pedagógicos das 

inteligências excepcionais, estabelecendo uma teoria geral que permitisse relacionar, 

cientificamente, os vários tipos fisiológicos, (a potencialidade nervosa), e os tipos 

psicológicos, (“o hipersténico, agitado”, “o hiposténico, tardo nas suas reacções”). Era 

preciso estar atento a todas as pistas deixadas pela criança, inibindo-as, sublimando-as, 

orientando-as, deixando-lhe “plena liberdade de exprimir o que sente” em ordem a 

poder classificá-la mediante categorias, (supra-normais, normais, infra-normais), 

consoante a “agudeza visual e auditiva debaixo do ponto de vista pedagógico”. O 

pedagogo atribuía o desenvolvimento físico e intelectual do aluno, ou o seu atraso, ao 

estado sensorial (visão e audição) ou ao deficit sensorial que ele apresentava: 

 

Pelos olhos tomamos nós habitualmente conhecimento dum grande numero de 

propriedades e tal é o papel que as imagens visuais representam na cerebralidade, 

na compreensão das cousas, que Gaston Gaillard, num artigo notável sobre as 

condições ópticas e forma visual da inteligência, disse: «a inteligência parece ser 

uma espécie de faculdade óptica.» Fisiologistas e histologistas têm demonstrado 

que a visão tem uma influencia importantíssima no desenvolvimento dos centros 

cerebrais e vários médicos têm demonstrado também que muitas vezes o atraso 

intelectual nas crianças, que os franceses chamam arriérés, nos débeis mentais ou 

atardados como se vai dizendo em português, o atraso, a inferioridade resulta 

muitas vezes dum defeito de visão (Ferreira. A., [1920]: 50). 

 

         Se a inferioridade física e intelectual se podia manifestar sob o atraso da faculdade 

óptica ou auditiva, assim também a superioridade podia ser relacionada com um 

desenvolvimento excepcional desses sentidos. No entanto, o aspecto mais determinante 

dessas insuficiências ou abundâncias orgânicas era o facto de estas poderem, de alguma 

forma, revelar uma “influência importante no feitio moral daqueles que delas sofrem”: 

“lembrem-se das diferenças psicológicas, de ordem moral, que todos sabem que existem 

entre o surdo e o que ouve, e entre o cego e o que vê” (Ferreira. A., [1920]: 52). Mais 

uma vez, todas estas considerações tinham como principal objectivo determinar, de 

forma precisa, o grau das aptidões do aluno e do operário para se poder regular a própria 

técnica, visando o “máximo de rendimento” ao qual estaria associada uma profunda 

reforma das indústrias sob o “avanço do tailorismo” e da “organização científica do 

trabalho”. Daí resulta a conclusão de que o exame das aptidões visuais e auditivas devia 

colocar-se ao serviço da “verdade fundamental: de que os escolares são diferentes uns 

dos outros” e de que “o ensino se deve individualizar o mais possível” (Ferreira. A., 

[1920]: 59). 
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         Em conjunto, os testes mentais e os testes escolares, (duas modalidades distintas), 

forneciam informações preciosas à resolução de inúmeros problemas organizativos da 

administração e inspecção escolar. Um simples teste de inteligência ou de aptidão 

tornava-se, ao mesmo tempo, um teste de carácter, moralidade, conduta ou, 

simplesmente, de personalidade. Desde a criação de todo o tipo de testes associados a 

escalas de desenvolvimento mental (Binet e Simon, 1905), que tudo um pouco passou a 

constituir material susceptível de ser observado, com vista a solucionar o problema da 

medida da inteligência e da conduta humana, desde “enigmas para solucionar, lacunas 

de um trecho para preencher, uma caligrafia difícil para decifrar, um pensamento 

complicado para compreender, uma máquina a desmontar ou a montar, um mecanismo 

escondido para descobrir, um desenho para criticar, um absurdo a ser despistado, uma 

série de palavras abstractas a explicar, etc., etc.,” (Planchard, 1982: 368).  

         Provavelmente, o mesmo tipo de lógica podia ser aplicada ao caso específico dos 

Jornais Escolares quando inseridos num conjunto de medidas muito destinadas a apurar 

“aptidões especiais”.  

 

Quer seja a educação geral, quer as educações especiaes, todas deverão ter, pois, 

como ponto de mira, mais ou menos remoto, um tal estado social. […] 

Considerando a educação, não sob o ponto de vista da similaridade das aptidões, 

entre os diferentes homens, nas phases successivas da vida, isto é, como geral ou 

especial, mas sob o ponto de vista da sua natureza intima, pois que taes aptidões 

são physicas e intellectuaes e moraes e estheticas e mesmo technológicas, pode a 

educação dividir-se: em physica, intellectual, technologica, esthetica e moral. Para 

cada uma destas formas de educação há, é claro, um grupo de aptidões a modificar, 

condições exteriores particulares a aproveitar como instrumento, um fim definido 

que, embora especifico, hade evidentemente conformar-se com o fim geral da 

educação. 

Comparando estas cinco espécies de operações educativas entre si, occorre 

naturalmente pretender saber-se qual d’ellas é a mais importante. O problema não 

pode resolver-se sem restricções. É claro que, se por ventura se trata de uma 

profissão especial, a operação educativa mais importante será a que adaptar com 

mais justeza ao exercício d’essa profissão. […] No exemplo em questão devemos, 

portanto, concluir: que a educação technologica será fundamental; que a 

intellectual, physica e moral serão essenciaes; e, finalmente, que a esthectica será 

accidental quando não haja de se alliar à technologica para, combinada com ella, 

lhe realçar os productos, pois que então ambas serão essenciaes na economia geral 

da educação humana (Coelho, 1892: 358 - 360). 

 

         As educações especiais, assim como as aptidões especiais, estavam ligadas ao 

exercício de uma profissão, sendo, por isso, a Educação Tecnológica dessa profissão 

específica, uma das prioridades da Escola. Note-se, no entanto, que Augusto Coelho, ao 

distinguir entre as educações “fundamentais”, “essenciais” e “acidentais”, vota à 
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Educação Estética um lugar “acidental”, a não ser que esta se associasse à Educação 

Tecnológica com a finalidade de “realçar os seus produtos”, tornando-se, nesse caso, 

um género de educação essencial na “economia geral da educação humana”. 

         A propósito de “aptidões especiais”, Emile Planchard, em A Pedagogia 

Contemporânea, refere que a “terminologia relativa ao problema das aptidões não é tão 

clara como desejável”, ainda assim, alguns teóricos avançaram algumas definições 

susceptíveis de esclarecerem as razões pelas quais é possível, (ou terá sido possível), 

integrar os jornais escolares num conjunto mais amplo de técnicas e tecnologias que 

foram desenvolvidas, dentro da Escola Moderna, com o objectivo de medir, prever e 

controlar as manifestações espontâneas e/ou voluntárias que pudessem revelar alguma 

faceta especial das capacidades ou aptidões individuais dos alunos, válidas sob o ponto 

de vista psico-pedagógico ou profissional: 

 

A noção de capacidade aplica-se à potencialidade actual que condiciona o êxito 

enquanto que a aptidão representa a disposição inata que se procura descobrir sob a 

capacidade.
35

  

 

Em matéria de psicologia infantil, podemos indicar, ao lado dos testes, as técnicas 

seguintes, que são, aliás, independentes umas das outras: 

a) O processo biográfico que consiste numa anotação diária das múltiplas 

manifestações do comportamento infantil. […] b) Os inquéritos e os questionários, 

que são principalmente métodos da sociologia, têm sido muitas vezes utilizados na 

psicologia da criança. […] c) As entrevistas sistemáticas com crianças e 

adolescentes, as técnicas psicanalíticas, os processos clínicos são métodos que têm 

a grande vantagem de serem directos e individuais. […] O estudo dos produtos 

permanentes da actividade infantil tais como a linguagem gráfica (escrita e 

desenho), as redacções, os diários íntimos, as construções lúdicas, etc. A 

interpretação pode ser feita conjuntamente com as manifestações transitórias do 

comportamento: linguagem, jogos, reacções emotivas (Planchard, 1982: 351-2). 

 

         O Jornal Escolar, situado entre o caderno diário escolar e o diário íntimo 

individual, pode ser enquadrado no âmbito geral dos produtos permanentes da 

actividade infantil que tornavam acessível a observação e o conhecimento acerca de 

uma aptidão especial, traço individual ou “dom” particular como a aptidão gráfica, o 

sentido visual, a habilidade, a imaginação ou a criatividade nesse domínio específico. 

Ainda que não tenha constituído, propriamente, uma técnica ou um método de 

observação e medida científica, sistematicamente aplicada, como foram, por exemplo, 

os testes sensorio-motores no seu tempo, sem dúvida, estas produções infantis 

ofereceram oportunidades ao conhecimento empírico sobre as aptidões artísticas ou 

                                                 
35

 [H. Piéron. (1949). La Psychologie différentielle. Paris. Pp.31-76]. 
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gráficas dos indivíduos que nelas participavam, tendo exercido grande influência ao 

nível da orientação e selecção profissional desses indivíduos. Parte-se do princípio de 

que, certas profissões especializadas, exigem capacidades particulares e que a 

demonstração de talento ou vocação depende desse tipo de realizações capazes de 

revelar a existência e a natureza de determinadas capacidades ou aptidões.  

         De facto, um dos maiores problemas da Psicologia Moderna colocou-se ao nível 

da análise objectiva de factores subjectivos ou mentais como o carácter e da 

personalidade: conhecer as disposições morais do indivíduo, as suas qualidades e 

defeitos, os móbeis da sua conduta, o temperamento e, principalmente, a sua 

afectividade. A principal razão para a existência deste problema era a dificuldade em 

fixar normas, (validade, fidelidade, constância, aferição, estandardização), a partir de 

critérios e de resultados que estavam condicionados pela sua natureza qualitativa, 

dependendo, frequentemente, da subjectividade de observadores e observados: 

 

O estudo das nuances, das variações individuais da vida emotiva das creanças 

presta-se mal à experimentação. E comtudo são phenomenos que é preciso 

conhecer porque o sentir é o que há de mais fundamental no homem e mais ainda 

na creança. […] Os problemas respeitantes à afectividade são dos mais obscuros da 

psychologia, tanto do adulto, como da criança, e comprehende se que assim seja 

desde que se trata de phenomenos muito complexos, que não se prestam a uma 

experimentação directa. Os trabalhos feitos estão quasi todos eivados de um 

carácter de observações, de apreciações subjectivas, que variam de observador para 

observador […]. O que há de feito limita-se a observações phantasiosas, variadas, 

diversas, discordantes, contradictórias em que tudo se mistura e se confunde n’um 

cahos de romance, de poesia, de phylosophia, consoante a feição litteraria, o 

temperamento, a cultura, as ideas, o modo de ver intimo dos observadores. Os 

trabalhos que procuraram d’um modo mais objectivo estudar e determinar a 

affectividade infantil pouco adeantaram também, porque os processos eram 

defeituosos, simples ou complexos de mais, faltando-lhes um critério rigoroso. É 

de esperar, porém, que dentro em breve a sciencia pedologica possua processos 

mais positivos d’investigação e que pouco a pouco alguma luz se faça sobre a 

affectividade (Vasconcelos, [19--]: 427-30) 

 

         Este foi, aliás, o mesmo problema que sempre condicionou o desenvolvimento do 

método dos testes destinados a medir o “sentimento do belo”, associado à contemplação 

estética e à produção artística, uma vez que, estas desempenhavam, essencialmente, 

uma função moral na formação integral do ser humano ou então um género de aplicação 

gráfica que tinha por fim permitir ao aluno a aquisição de uma competência técnica 

levando-o a exercitar-se nessa matéria, constituindo, nesse caso, um teste de exercício 

de intenção prática (Planchard, 1982: 400-01).  
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        Se entendermos o Jornal Escolar como uma aplicação prática, de carácter artístico, 

que se relaciona com o exercício de um sentido moral e estético, então é possível 

abordá-lo do ponto de vista educativo, como uma espécie de ‘exame escrito e 

desenhado’, que se situa entre a prova, rigorosamente científica, e a composição 

tradicional, obedecendo o conjunto do seu programa e estrutura aos programas de 

escrita e de desenho habitualmente ensinados na aula. No fundo, ainda que resultassem 

da actividade autónoma e voluntária dos alunos, este tipo de produções escolares 

destinavam-se, sensivelmente, ao mesmo fim que os testes escolares: constituir um 

elemento de avaliação (ou auto-avaliação) convincente que pudesse justificar, por 

exemplo, a entrega de um prémio, a atribuição de uma “condecoração portátil” 

(Castilho, 1854: 71). Na Casa Pia de Lisboa, todos os comportamentos do aluno eram 

tidos em linha de conta tanto na atribuição de prémios e de castigos como na 

distribuição de subsídios de estudo aos alunos. Todas as demonstrações de aptidão, 

desde que, devidamente, comprovadas, seriam susceptíveis de substituir uma avaliação 

vaga por uma medida precisa, de modo a estabelecer comparações legítimas entre 

indivíduos, ainda que as classificações fossem definidas por ordem do mérito. No caso 

do trabalho artístico, tal como no caso da moralidade do aluno, a dificuldade sempre se 

colocou ao nível do estabelecimento de “escalas de cotação”, ou seja, da transformação 

de valores qualitativos (valor de um desenho, de uma letra, de uma redacção, de uma 

atitude ou comportamento) em grandezas objectivas, ou, se quisermos, a conversão de 

adjectivos em números. Em resumo, o problema da avaliação artística e moral sempre 

foi um problema de sustentação de uma verdade ou da submissão a uma lei geral do 

comportamento: 

 

N’esta longa lucta de aquisições mentaes que teem por objecto a verdade, a polpa 

cerebral do alumno irá crescendo em massa e em estructura; e, como consequência, 

a energia mental irá subindo de intensidade, adaptando-se a novas e mais 

importantes operações. […] Ao passo que, à maneira das faculdades da raça, as 

faculdades do individuo se vão adaptando a emprehendimentos mais altos, uma 

larga série de syntheses por elle organizadas se lhe irão fixando no espírito; assim 

como a espécie, penetrando progressivamente nos mysterios da natureza interior ou 

exterior, foi pouco e pouco percebendo relações mais e mais geraes e aggregando 

factos e organizando syntheses e constituindo, pela fusão d’umas nas outras, a 

vasta série das sciencias humanas, assim o indivíduo receberá as impressões do 

mundo exterior ou interior, definirá os seus resultados psychologicos e coordenal-

os-há em longas séries de noções, mais e mais abstractas, reduzindo tudo a uma 

unidade, lógica, grandiosa e vasta (Coelho, 1892: 385). 
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         Partindo destes pressupostos, é possível comparar a Escola e, neste caso específico 

a Casa Pia, nos seus diversos graus e múltiplos aspectos, a uma “vasta empresa de 

fabricação” que se esforçava por lançar no mercado um produto tão perfeito quanto 

possível: os alunos bem formados intelectual, moral e afectivamente, concorrendo 

numerosos factores, (como numa oficina), para a consecução desse produto acabado: a 

matéria-prima (o educando), o educador, o edifício, os programas, os manuais, os 

métodos, os aparelhos didácticos. Neste contexto, o papel geral da Pedagogia 

Experimental consistia em investigar e verificar, objectivamente, todos os elementos 

que pudessem intervir na produção escolar, tendo como ponto constante de referência o 

escolar, isto é, “a mais preciosa e delicada das nossas matérias primas: a criança”, 

situada no interior da “mais importante de todas as indústrias: a indústria da formação 

de cidadãos úteis” (Ferreira. A., [1920]: 64). Neste sentido, pode falar-se na Escola por 

Medida como uma modalidade de organização científica que, com base numa pedagogia 

dos resultados e nos modernos métodos usados no campo industrial e comercial, tornou 

possível a racionalização da empresa escolar e a normalização das técnicas de ensino:  

 

Agora mais do que nunca é preciso organizar os serviços de instrução por forma 

que na educação se vise o aproveitamento de todos, a valorização de cada um, ao 

máximo, aumentando o mais possível o rendimento de suas faculdades. A guerra 

pede-nos os mais fortes e os melhores. […] 

 

Que se diria de um alfaiate que nos quizesse fazer um fato, sem medida? E 

sobretudo que se diria ao ver que o fato que nos destinava não nos servia, não se 

ajustava ao nosso corpo e ou nos tolhia os movimentos ou nos cobria de ridículo? E 

com mais razão, que se diria do educador, que no desconhecimento da natureza da 

criança, a educasse, deformando-lhe a mente, prejudicando-lhe o carácter, e 

obstinando-se em adoptar processos os menos conformes com o seu temperamento, 

os menos convenientes para um inteligente aproveitamento da sua personalidade, e 

os menos conducentes à sua felicidade e afinal à nossa própria, porque são as 

crianças de hoje quem amanhã nos há-de governar e julgar?  

(Ferreira. A., [1920]: 86-87. itálicos meus). 
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         3. A Sanção Moral: Uma Questão entre as mais Complexas da Pedagogia 

Moderna 

 

         No Relatório apresentado ao conselho escolar dos professores primários da Casa 

Pia de Lisboa, pela comissão encarregada de redigir um regulamento sobre prémios, 

de que foi relator o professor do mesmo estabelecimento Augusto Amaro Soares 

d’Oliveira, pode ler-se a seguinte apreciação sobre o assunto da sanção moral: 

 
A sêdiça usança dos prémios escolares pode logicamente integrar-se na velha 

concepção da norma das acções tendo em vista a sanção moral: o bem quasi 

exclusivamente com a mira no prémio; o mal evitado com o receio do castigo. […] 

Esta noção grosseiramente individualista da justiça e do direito vai-se depurando 

com o perpassar dos tempos, e entra na presente fase da sanção social, já sem 

carácter religioso mas imbuída ainda em grande parte da metafísica das escolas 

penais que substituíram as escolas teológicas. É no entanto já a entrada franca na 

laicização da moral (Ferreira. A., 1913: 69-70) 

 

         A Educação Moderna condenava o uso do sistema de regulação moral com base 

na distribuição de prémios e castigos por ser este um processo adverso aos novos 

pressupostos científicos, na medida em que se impunha sobre o homem como uma 

motivação/obrigação externa, que o levava a adoptar condutas de comportamento 

apenas pautadas pelo interesse imediato da recompensa, a “praticar o bem de olhos fitos 

no prémio e a evitar o mal com receio do castigo”. A nova ciência psicológica, 

fundamentada nas recentes teorias do (in)consciente, advertia contra o perigo em que 

consistia este sistema, ao “reprimir insensatamente as forças naturais e psíquicas” em 

vez de “orientá-las inteligentemente, ordenando-as em seu máximo proveito” para o 

bem estar moral colectivo. A sanção moral na Escola Moderna aparecia, assim, como 

“uma das mais complexas entre todas as questões pedagógicas”, partindo do princípio 

que nela eram colocadas em jogo os “actos psíquicos” de ordem consciente ou sub-

consciente e os “fenómenos mentais de que introspectivamente se tem menos 

conhecimento” como as “más tendências” e as “energias passionais” que vulgarmente 

se podiam chamar “vícios” (Ferreira. A., 1913: 70).  

         Estas novas ideias acerca da mentalidade infantil começavam a surgir, em força, 

na Casa Pia, sob a Direcção de Aurélio da Costa Ferreira, sustentadas pelos argumentos 

da “Psico-análise” de Freud e das teorias psicológicas de Gustavo Le Bon e Bacon, que 

levantavam a questão da importância do consciente e do sub-consciente nos processos 

de Educação e Reeducação, consistindo a primeira na “arte de fazer passar do 
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consciente para o inconsciente” e a segunda no “trazer do inconsciente ao consciente, 

para transformar e depois voltar a tornar inconsciente” (Ferreira. A., [1920]: 26). Tanto 

a Educação como a Reeducação passavam a fazer parte do mesmo movimento de 

construção e correcção dos hábitos adquiridos na infância tirando, sempre o máximo 

partido da “Natureza” da criança, Natureza essa que “não se governa, senão deixando-a 

governar, conhecendo-a, aproveitando-a, seguindo-a”. Isto significava que os métodos 

disciplinares de interdição e obediência fossem substituídos por métodos de controle e 

apelação, nos quais a conduta moral do individuo deixasse de ser objecto de repressão, 

passando a constituir uma manifestação de positividade que partisse do domínio 

científico para conhecer o que se passava no psiquismo do sujeito, no inconsciente ou 

na economia do seu desejo: 

 
Em psicologia pedagógica o sub-consciente vale mais que o consciente. E mesmo 

quando ao educador compete regular o comportamento do adulto, quando ao 

educador compete fazer reeducação, compete-lhe principalmente examinar o sub-

consciente, porque é nele que se guarda a força que a experiência anterior gerou e 

que regula e influi, por vezes, mais do que nenhuma, no comportamento do 

individuo. A conduta é principalmente governada pelo sub-consciente e neste tem 

tanta influencia a infância, o que ela foi em cada um, que quando a fadiga ou a 

doença perturba o exame introspectivo e a fiscalização, censura e governo, que por 

meio dele podemos exercer nos nossos actos, é a mentalidade infantil que aparece, 

se exterioriza e nos revela, tal como fomos e no íntimo somos (Ferreira. A., [1920]: 

25). 

 

         Deste modo, mais do que aplicar um prémio ou um castigo como incentivo ao 

trabalho ou ao bom comportamento, importava determinar, cientificamente, as causas 

psicológicas e os mecanismos de acção que explicavam a manifestação de certas 

tendências ou inclinações da conduta íntima da criança, com o fim de a tornar 

governável. Daí a relutância em admitir a aplicação do prémio ou do castigo como 

estratégia de promoção da aplicação escolar dos alunos quando, na verdade, esta 

estratégia representava um “atentado contra o nosso mais sagrado direito de homens 

livres, a liberdade de pensamento” (Ferreira. A., 1913: 71), uma liberdade que, em todo 

o caso, era a condição necessária à imputabilidade de todos os actos de consciência ou 

inconsciência do indivíduo, na medida em que: 

 
A responsabilidade não está mais ligada apenas a essa forma de consciência, mas 

sim à inteligibilidade do acto referida à conduta, ao carácter, aos antecedentes do 

indivíduo. O indivíduo aparecerá tanto mais responsável pelos seus actos quanto 

mais estiver ligado a este por uma determinação psicológica. Quanto mais um acto 

for psicologicamente determinado, mais seu autor poderá ser considerado 

penalmente responsável por ele (Foucault, 2004b: 15). 
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         Um dos problemas concretos que se colocavam à responsabilidade do sujeito 

relacionava-se com o encontro da forma mais justa de atribuir os prémios, uma vez que, 

as provas de aproveitamento dadas nas aulas ou nos exames eram, por si só, 

insuficientes e pouco credíveis ao dependerem, na maior parte dos casos, “duma aptidão 

natural que permitiu ao premiado adquirir conhecimentos quase sem esforço” tornando 

impossível “destrinçar o verdadeiro do falso mérito”. Nestas condições o esforço e 

vontade passavam a constituir os critérios mais relevantes para um apuramento do 

mérito individual do sujeito e uma atribuição mais justa dos prémios, sendo os únicos 

meios capazes de prevenir que “alunos de verdadeiro mérito” se persuadissem 

“falsamente da sua pretensa inferioridade” perante a “inutilidade dos seus esforços” não 

reconhecidos, acabando mesmo por desistir na dedicação aos estudos. Aos poucos, o 

prémio actuaria na sociedade escolar como um “terrível fermento moral” que 

decompunha e destruía “essa bella virtude social a solidariedade, aniquilando, todas as 

iniciativas individuais, preparando sociedades passivas, gregárias, que estacionarão ou 

evolucionarão muito lentamente; criando invejosos, revoltados e vaidosos” (Ferreira. 

A., 1913: 73).  

         O que se reivindicava era o direito a que o indivíduo fosse avaliado ou julgado 

pelas suas virtudes ou pelos seus erros, de acordo com aquilo que fazia e daquilo que 

era, ou seja, pelos actos e pelas circunstancias ou intenções desses actos, sendo, 

portanto, o direito de punir ou de premiar modulado “não somente a partir do que os 

homens fazem, mas a partir do que eles são ou daquilo que se supõe que eles sejam” 

(Foucault, 2004b: 24).  

 

Vejamos, porém, algumas das consequências morais dos prémios.  

Os premiados que em regra o são quasi todos os anos habituam-se a julgar-se seres 

superiores aos seus condiscípulos e um primeiro gérmen de futuras tendências 

opressivas se desenvolverá neles. Na maioria dos casos já não procurará no estudo 

o prazer intelectual que em geral se experimenta quando se adquire um 

conhecimento, isto é, quando se satisfaz essa ardente curiosidade scientifica que 

tanto tem contribuído para a evolução da humanidade, mas sim um meio de mais 

tarde dominar os seus semelhantes, de oprimi-los, até, valendo-se da sua pretendida 

superioridade. […] Examinemos agora o que sucede aos não premiados. Uns, a 

grande maioria, os mais sugestionáveis começarão por ver nos laureados entes 

superiores e com esta tendência ancestral para todos os feticismos insensivelmente 

se desenvolverá neles o culto cego e passivo dos homens, essa terrível antropolatria 

que tanto tem retardado por vezes a marcha da humanidade. Abdicarão da sua 

individualidade mental. […] Perguntarão ao aluno distinto cuja autoridade 

intelectual acatarão cegamente. […] Esses alunos formarão mais tarde a grande 

massa social dos que pensam e agem por procuração. Outros, não premiados, com 

intuição embora muito vaga da injustiça, dotados de tendências individualistas 

mais acentuadas, começarão por odiar secretamente aqueles que lhes apresentam 
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constantemente como modelos e constituirão mais tarde a massa dos revoltados 

contra os homens chamados superiores (Ferreira. A., 1913: 72-73). 

 

          O prémio devia funcionar mais como uma técnica de controle e transformação 

dos indivíduos, através de um conjunto de procedimentos orquestrados para modificar o 

interior do sujeito, através de uma “tecnologia racional dos indivíduos” que se detivesse 

mais nas considerações sobre o estado moral, os progressos, os motivos, as motivações 

profundas, tendências, instintos e interesses. O verdadeiro sonho de filantropia escolar 

era o de que a Escola, racionalmente dirigida, tivesse um papel terapêutico na 

recuperação (reeducação) da conduta global do ser humano, pensada em termos 

jurídicos e médicos, a partir da peça central da responsabilidade, uma responsabilidade 

estabelecida cientificamente, não já de acordo com a série dos méritos obtidos, mas, 

com o encadeamento das causas e dos efeitos, tendo em conta os riscos inerentes a um 

tipo de acção ou empreendimento.  

         Todos os riscos de sucesso ou insucesso deviam ser previstos da maneira mais 

rigorosa e sistemática possível ligando-os a uma “responsabilidade sem culpa” onde o 

prémio ou o castigo deveriam aparecer como espécie de remédio reparador dos seus 

próprios efeitos. A partir das proposições fundamentais formuladas pela antropologia 

do mérito, a personalidade susceptível de ser premiada não era senão o indivíduo 

portador de um índice, particularmente, elevado de responsabilidade civil, (laica), cuja 

avaliação se fazia “sem ter que determinar se ele era livre e se havia culpa”, mas ligando 

a natureza dos seus actos ao “risco” de superioridade ou inferioridade, (intelectual ou 

moral), que constituísse a sua própria personalidade: 

 
Ao eliminar o elemento da culpa no sistema da responsabilidade, os civilistas 

introduziram no direito a noção de probabilidade causal e de risco, e fizeram 

aparecer a ideia de uma sanção que teria a função de defender, de proteger, de fazer 

pressão sobre inevitáveis riscos (Foucault, 2004b: 21-22) 

 

         Por estes motivos, a Sanção Moral (teológica) tomava um lugar altamente 

problemático na Escola Moderna, uma vez que, toda a punição e toda a recompensa que 

tinham como finalidade punir ou premiar um indivíduo, (conforme este tivesse, 

voluntariamente, infringido uma lei ou obtido elevado aproveitamento segundo os 

conhecimentos que demonstrou “quase sem esforço” nas provas escolares devido a uma 

“aptidão natural”), deixava de fazer sentido se não desempenhasse o papel de diminuir o 

risco de infracção e aumentar a probabilidade de sucesso do indivíduo em questão. Foi 

devido à instituição, para finalidades educativas, por um lado, da ideia de 
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“responsabilidade sem culpa” do direito penal e, por outro, da “imputabilidade sem 

liberdade” da Antropologia, Psicologia e da Psiquiatria que, a Escola Moderna, se 

propôs banir a “usança do prémio” e a “cultura desse belo estímulo que mais tarde há-de 

produzir o egoísmo grosseiro”. À sanção moral eram atribuídas as ‘culpas’ pelo 

“acréscimo da miséria pela monstruosa ganância dos exploradores, a indiferença cruel 

pela miséria e sofrimento alheios, a ideia de que o mundo pertence aos mais fortes, aos 

mais audaciosos, o brutal stuggle for life, a negação feroz de toda a solidariedade 

humana, o canibalismo da concorrência substituindo a solidariedade da cooperação 

social” (Ferreira. A., 1913: 73).  

         A velha questão da liberdade, embora mantendo-se, passou a fazer parte do 

problema mais amplo que consistia em reconhecer com objectividade e justiça a 

“natureza intrínseca” dos indivíduos de modo a compreender, organizar, e identificar o 

normal e o anormal, o virtuoso e o perigoso, o integrado e o degenerado, ao mesmo 

tempo que se procurava fazer a passagem de um sistema de avaliação com base numa 

“moral da liberdade” para o da “ciência do determinismo psíquico”:  

 
Os prémios escolares deverão ser banidos. Estes assentam sobre a velha concepção 

teológica, de que os homens são absolutamente livres, todos eles poderão agir 

libérrimamente entre o que se chama o bem e o mal e portanto absolutamente 

merecedores do inferno ou do paraíso, segundo o mérito ou demérito das suas 

acções (Ferreira. A., 1913: 75). 

 

         A Medicina e a Pedagogia, socorridas pelo saber racional sobre os antigos 

sistemas prescritivos, operavam em conjunto para transformar mecanismos de 

“interdição” em mecanismos de “apelação” que, concretamente, se traduziam na 

substituição da obrigação imposta pela vontade autónoma.  

         Num artigo, publicado em 1911, no jornal O Tempo, sobre a organização e a vida 

na Casa Pia de Lisboa, encontra-se explicitamente esta mesma ideia numa das respostas 

dadas por Aurélio da Costa Ferreira (Director) e Alfredo Soares (Sub-director) em 

entrevista:  

 

Não quizemos perguntar ao sr. Dr. Costa Ferreira qual era o seu critério em matéria 

de educação. Tudo nos indicava que ele pretendia crear iniciativas, fortificar 

vontades, formatar caracteres; em todo o caso, não deixamos de interroga-lo sobre 

a tão debatida questão dos castigos. Quais eram as faltas que eles consideravam 

dignas de castigo? A covardia e a ociosidade. Estava dito tudo: na Casa Pia 

procura-se crear «vontades» (Ferreira. A., 1913: 127).  
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         Embora não se tenha, de facto, excluído a possibilidade de atribuir prémios aos 

“alunos mais distintos” da Casa Pia de Lisboa, os critérios de avaliação passaram a 

consistir em processos modernos, os tests, que permitissem “estudar, com critério mais 

rigoroso, a psicologia colectiva e individual da classe, catalogando e sistematizando as 

suas observações e divulgando-as entre as pessoas que se interessam pelo grave, e entre 

nós momentoso, problema da educação”. Esses critérios de avaliação eram válidos para 

uma justa distribuição dos alunos pelos diversos ofícios, “atendendo em primeiro logar 

à vontade para que o seu trabalho seja mais profícuo” (Ferreira. A., 1914: 163, 165). 

          A vontade e o trabalho eram as duas forças que deviam fundamentar a concessão 

dos prémios, por isso, a selecção dos alunos estava dependente não só da averiguação 

científica da “aptidão” de cada um, mas também, do exame atento da sua “biografia 

completa”, sendo levado em consideração todo o passado do indivíduo, desde o 

momento da entrada no estabelecimento. Aurélio da Costa Ferreira tratou de 

implementar os novos princípios que deveriam presidir à criação de um novo “sistema 

de privilégios” (Goffman, 2003: 49): 

 

Devem ser preferidos aqueles que sendo pouco dotados pela natureza tenham 

conseguido chegado ao mesmo grau de educação que um outro mais privilegiado; 

diz mais que é de toda a conveniência premiar de preferência e quando o mereçam 

os alunos que apenas tenham estudado nesta Casa Pia, para estimulo do professor e 

aluno (Ferreira. A., 1914: 166).  

 



 

CAPÍTULO VII 

_____________________________________________________________ 

O JORNAL ESCOLAR: TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E TECNOLOGIAS 

ARTÍSTCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 necessário que a Escola afirme a sua 

fecundidade produzindo uma obra que não seja exclusivamente 

abstracta, mas também não apenas material, que esteja imbuída 

de uma suficiente espiritualidade para autentificar a sua função 

eminente. A página da vida e o jornal escolar constituem 

exactamente essas obras-primas quotidianas que são o ponto de 

ligação entre a destreza manual e o pensamento subtil e 

profundo; esses gestos eloquentes que, ultrapassando a matéria 

e a acção, tocam nas forças vivas do ser cujo florescimento 

virão animar.[…] Para nós e para aqueles que a vigiam ou a 

controlam, a Escola adquire um sentido, um objectivo e um 

significado (Freinet, 1974: 85-86). 
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         1. O Jornal Escolar e o Exercício da Vontade: Disciplina e Métodos 

Atractivos na Escola Moderna 

 

 

         As considerações acerca do papel desempenhado pela Sanção Moral (prémio ou 

castigo) na Pedagogia da Escola Moderna, situam-se ao nível da necessidade em dar 

resposta a questões de ordem específica sobre a organização da instrução intelectual e 

profissional propriamente ditas (o aspecto técnico) e, sobretudo, na resolução do 

problema geral da Educação do Carácter, ou seja, da Vontade (o aspecto doutrinal): 

 

Poder-se-há educar o carácter? Para uns o carácter é adquirido e por isso 

indefinidamente modificável por uma cultura apropriada. Para outros o carácter é 

inato, immutavel; não pode ser transformado. […] Chegamos agora aos factores 

plenamente conscientes, à vontade, ao poder pessoal. A vontade é um agente (498) 

modificador do carácter. O auctor do carácter adquirido de cada pessoa, é essa 

própria pessoa. Se a vontade tem uma acção certa sobre o conjuncto do nosso 

carácter expontaneo, então há meio de modificar pela vontade o conjuncto do 

nosso carácter verdadeiro, visto que este conjuncto é o produto de dois factores dos 

quais um modifica o outro. A vontade pode, não há dúvida, modificar e transformar 

o carácter. A educação do carácter reduz-se assim a ser um desenvolvimento lógico 

e natural da educação da vontade (Vasconcelos, [19--]: 499). 

 

         Sob influência da Pedagogia Experimental a prática escolar sofreu uma crescente 

revolução desde finais do século XIX e, com maior acentuação, desde o início do século 

seguinte, tal como se vem demonstrando através estudo dos jornais escolares da Casa 

Pia de Lisboa, até este momento. A par de certos métodos considerados tradicionais, a 

Escola Moderna adoptou um aspecto diverso daquele que era atribuído à instituição 

escolar, anteriormente, o que se passou a exprimir por expressões correntes como 

“escola activa, escolas novas, educação progressiva, funcional, métodos modernos, 

escola para a vida, dinâmica de grupos, criatividade, não directividade, etc…” 

(Planchard, 1982: 429), evocando, não só, aspectos gerais da técnica educativa mas, 

principalmente, princípios filosóficos. Na verdade, a designação Escola Nova ou Escola 

Activa não significava mais do que escola funcional, (individual e socialmente), não 

apresentando, em si mesma, maiores novidades do que aquelas que tinham sido 

defendidas por alguns filósofos da Educação desde a Antiguidade, (Sócrates, Platão, 

Montaigne, Rabelais, Coménio ou Locke, só para citar alguns). Depois destes, outros 

fizeram o ponto de charneira que constituiu o traço de união entre a Educação Moderna 

e a Educação Contemporânea naquele que é, corrente e pedagogicamente denominado, 
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o “Século da criança” (Rosa y Alberty, 1918: 19), o século XX, com J.J. Rousseau, 

Pestalozzi e Froebel a inaugurar as filosofias naturalistas da intuição defensoras do 

movimento pedagógico que se auto-intitulava “revolucionário” e, até, “libertário” 

devido à aplicação de Métodos Liberais. Este movimento pedagógico, que influiu, de 

forma mais imediata, na transformação da Escola na Europa do início do século, pode 

ser atribuído às teorias do filosofo norte-americano J. Dewey, ao psicólogo Claparède e 

ao advogado Ferrière e fundava-se, resumidamente, num sistema de educação 

intelectual, moral e social com base no emprego adequado dos trabalhos manuais, 

fundamentados no princípio da autonomia relativa dos escolares, tendo a maior parte 

das escolas deste movimento um carácter de “internatos rurais” onde a criança teria 

acesso a um “ambiente familiar” (Planchard, 1982: 430). Estas eram, exactamente, as 

condições em que a Casa Pia de Lisboa se encontrava, em Portugal, pela mesma altura, 

o que a tornava um campo privilegiado para a aplicação experimental das novas teorias 

e práticas da Educação Moderna, em território nacional. 

         De acordo com os “trinta princípios das Escolas Novas que foram fixados no 

Congresso de Calais em 1921”, vejamos alguns dos mais importantes que se aplicam ao 

caso específico da Casa Pia de Lisboa, nomeadamente, desde as provedorias de José 

Maria Eugénio de Almeida, Francisco Simões Margiochi e, intensificados, de modo 

mais sistemático, com a directoria de Aurélio da Costa Ferreira: 

 

          Quanto à organização geral: 

1. A E.N. é um laboratório de pedagogia prática que se propõe servir de sugestão 

para as escolas oficiais. 

2. A E.N. é um internato de atmosfera tão familiar quanto possível. 

[…] 

 

Quanto à educação física e higiene: 

6. A E.N. prevê hora e meia pelo menos de trabalhos manuais por dia. 

7. A marcenaria ocupa o primeiro lugar dentro destes trabalhos. […] 

8. Trabalhos livres devem ser possíveis e têm de ser adaptados à individualidade de 

cada um. 

9. A educação física realiza-se pela ginástica natural, os jogos e o desporto. 

10. As excursões no campo (camping) são indispensáveis e visam, ao mesmo 

tempo a educação física, a preparação para a geografia e para a vida social. 

 

Quanto à formação intelectual: 

11. A E.N. desenvolve o juízo mais do que a memória, procura a cultura geral. 

12. A E.N. encara a especialização espontânea e depois reflectida, ao lado da 

cultura geral. 

13. O ensino da E.N. apoia-se nos factos e nas experiências. 

14. A E.N. assenta, também, por conseguinte, na actividade pessoal do educando. 

15. O ensino baseia-se no interesse espontâneo da criança. 
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16. O trabalho individual consiste numa investigação, […] 

17. O trabalho colectivo consiste numa ordenação ou uma elaboração lógica em 

comum dos documentos particulares. 

[…] 

20. A E.N. trata de poucas matérias por mês e por trimestre, adopta horários 

individuais e agrupa as matérias conforme o adiantamento dos alunos. 

 

Quanto à formação moral, social e estética: 

21. A educação moral realiza-se de dentro para fora, quer dizer, pela prática 

gradual do senso crítico e da liberdade. 

22. O sistema representativo democrático aplica-se à organização administrativa e 

disciplinar. 

23. Recompensas e sanções positivas só são concebidas como ocasiões para 

desenvolver a iniciativa. 

24. Recompensas e sanções positivas consistem em facilitar ao aluno uma melhor 

realização do fim considerado como bom. 

25. A auto-emulação substitui a emulação entre os alunos. 

26. A E.N. deve apresentar uma atmosfera estética e acolhedora. 

27. A música colectiva, o canto coral e a orquestra fazem parte da educação 

estética. 

28. A educação da consciência moral consiste principalmente, nas crianças, em 

narrações moralizadoras, em reacções espontâneas. 

29. A maior parte das escolas novas observam uma atitude religiosa sem 

secretismo e praticam a neutralidade confessional. 

30. A E.N. prepara não só o futuro cidadão em vista da Nação mas também em 

vista da Humanidade (Planchard, 1982: 433-34). 

 

         Os enunciados que se depreendem destes princípios fazem da Escola Nova uma 

técnica e uma filosofia que se podem reduzir a algumas ideias fundamentais como o 

desenvolvimento das tendências e interesses espontâneos da criança, o reforço da 

capacidade de atenção voluntária e esforço, na motivação das actividades individuais 

que partem sempre do exercício da vontade pessoal, assente numa consciência colectiva 

e numa “disciplina alegremente consentida” que visa os fins da educação pela auto-

educação. Nestes princípios, assenta o lema da Pedagogia Moderna desenvolvida no 

século XX: a Educação deve ser progressiva, isto é, baseada na evolução natural e 

gradual dos interesses da criança, uma Escola pelo interesse, como tal, postula a 

participação efectiva do educando no seu próprio aperfeiçoamento através da fórmula 

da actividade. O trabalho educativo tornava-se funcional na medida em que as suas 

técnicas fossem harmonizadas com as características individuais de quem trabalhava, 

por outras palavras, o ensino devia ser individualizado, (feito à medida), e socializado, 

(pela vida e para a vida), uma vez que, a “melhor das escolas”, é “a escola da vida e do 

exercício da profissão para que as suas habilitações, as suas aptidões, a sua origem e 

até a sua naturalidade mais os encaminhem” (Ferreira. A., 1913: 130).  
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         O problema complexo da Educação da Vontade ligava-se tanto à Educação Física 

do indivíduo como à Educação Intelectual: por um lado, a eficácia da vontade reflectia-

se sobre as diferentes manifestações do comportamento, agindo sobre os fenómenos da 

vida psíquica (ideias e sentimentos), mas também sobre a vida orgânica e fisiológica, 

por outro, a sua eficiência dependia dos elementos que, geralmente, a acompanhavam 

(desejos, sentimentos, ideias), isto é, os “motivos de agir”, podendo ainda dirigir a 

actividade intelectual modificando o curso das ideias. 

 

A educação physica, os jogos, os sports, a gymnastica, teem uma poderosa 

influencia sobre o desenvolvimento da attenção, da vontade e do carácter da 

creança. […] A energia da vontade, da vontade perseverante, implica a 

possibilidade de longos exforços. […] Os exercícios physicos além de contribuírem 

indirectamente pela manutenção das condições normais de vitalidade para a 

educação da vontade, são particularmente próprios para desenvolver a energia pelo 

sangue frio, pela ousadia e pela iniciativa que de ordinário exigem. Sem uma 

provisão de energia physica, é que não pode haver exforço que seja fecundo. 

A educação intellectual contribue para a educação da vontade. Mas é sobretudo 

graças aos sentimentos que acompanham as ideias, que mais se pode influir sobre a 

vontade. A educação dos sentimentos […] é o grande meio de acção sobre a 

vontade (Vaconcelos, [19--]: 500-01) 

 

         O Jornal Escolar da Casa Pia de Lisboa, embora inserido no contexto específico 

das práticas extracurriculares voluntárias dos alunos, está intimamente associado ao 

sentido geral das técnicas e tecnologias pedagógicas de disciplina da vontade pela 

Educação Física, Intelectual e Moral, empregues pela Escola Moderna ou Escola 

Activa. O objectivo era promover a iniciativa pessoal, a autonomia e a liberdade do 

aluno em relação à escolha do seu percurso educativo e profissional, tirando sempre 

máximo proveito e rendimento das suas tendências (desejos ou propensões), aptidões e 

interesses individuais. Nele estão presentes os principais objectos de pensamento e 

motivos de interesse que despertavam a atenção dos jovens educandos, desde o tema do 

futebol aos modelos de conduta moral e profissional propostos pelo ideal das figuras de 

sucesso da Instituição e da Cultura Nacional, (os heróis), passando pela literatura e pela 

expressão gráfica, numa síntese formal e temática que abrange, (tal como foi mostrado 

em capítulos anteriores), a escrita em prosa e em verso, o desenho de retrato, a banda 

desenhada, a ilustração de contos populares, a caricatura. Daqui se depreende que, os 

jornais manuscritos e ilustrados, feitos pelos alunos da Casa Pia, possam ser 

considerados, na sua vertente pedagógica e artística, como um exercício de vontade 

onde o interesse é, ao mesmo tempo, objectivo e subjectivo, situando-se entre o 
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indivíduo (ou a colectividade) interessado e os objectos (concretos ou abstractos) pelos 

quais se interessa. Este movimento parte directa e exclusivamente do sujeito, logo, o 

interesse, age como motor de acções cujo propósito é funcional mas também estético, na 

medida em que, ao corresponder à realização de uma tarefa, pode ser entendida como 

um meio (de demonstrar uma aptidão, um talento, alcançar um reconhecimento ou um 

prémio) e como um fim em si mesma (pelo prazer do exercício de uma competência ou 

de contemplar um determinado resultado). 

 

Foram as teorias de Dewey, retomadas ou desenvolvidas ao mesmo tempo por 

Claparède, Kerschensteiner, Decroly, etc.… que influenciaram grandemente a 

escola moderna. Como Dewey o mostrou nas suas pacientes e penetrantes análises 

da motivação do trabalho, não importa em que grau e em que domínio, o esforço e 

o interesse sobrepõem-se. Não são dois processos antagónicos, mas antes dois 

aspectos do dinamismo pessoal. Quando se pretende dissociá-los, ora apelando 

para o esforço em si mesmo, ora provocando a actividade somente por prazer, 

chega-se a uma atenção momentânea e puramente exterior, quer a alternativas de 

sobreexcitação e de apatia. A experiência pessoal e a observação dos outros 

mostram que, quando o eu descobre as suas necessidades e o caminho para 

conseguir satisfazê-las, tem interesses pelos objectos que se encontram no caminho 

e o esforço será a activação desse interesse; esse esforço será então justificado 

porque o eu sabe a razão pela qual faz uso da sua energia; e será desejado sem que 

o constrangimento ou o prazer fictício se mostrem necessários como motor. Não há 

um objecto ou assunto, por mais repugnante e árido que possa parecer à primeira 

vista, que não tenha conseguido provocar um interesse poderoso, um esforço 

apaixonado de investigação num ou noutro indivíduo (Planchard, 1982: 444-45). 

 

         Como pleno exercício e produto da vontade, consentido e desejado, o Jornal 

Escolar é exemplo, por excelência, da eficácia e eficiência das técnicas disciplinares que 

operam sobre a interioridade do indivíduo de modo a converter obrigação em desejo, 

esforço em prazer, permitindo transformar uma prática que, à primeira vista, se 

aproxima do trabalho absurdo, num infindável trabalho sobre si mesmo que permite 

ultrapassar a dimensão do trabalho mecanizado ao inscrever-se no “circuito da 

produção criadora dos indivíduos” (Freinet, 1974: 31). Aquilo que define o Jornal 

Escolar, enquanto Método Pedagógico de trabalho, a sua eficiência, tem como ponto 

ideal de partida não as vontades, o pensamento ou a ordem imposta pelo exterior ao 

sujeito, mas antes, a sua motivação interior. O aluno, passa a ser o autor da sua obra, 

entidade responsável por toda a actividade, toda a decisão e escolha cujo resultado, 

aparentemente, escapa a uma regulamentação escolar e à intervenção directa do 

professor. O trabalho é, em si mesmo, objecto de gratificação e de prazer, tratando-se 

somente de “uma atitude para conhecer”, onde se consolidam as capacidades de 
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concentração, hábitos de medida e ordem, a inserção da actividade num complexo de 

vida que se traduz numa filosofia ou numa “estética da existência” (Foucault, 2004b: 

288-93). Neste sentido, os protótipos exemplares do trabalho desejado são os jornais 

manuscritos da Casa Pia de Lisboa, uma vez que, para se dedicar à sua produção, o 

jovem dispensa o estimulante das notas, o lucro material, a atracção do jogo e da 

diversão imediata. O seu interesse é “desinteressado” ao revelar uma capacidade de 

entrega total à tarefa, representação absoluta do abandono de si mesmo: 

 
A subida a um carreiro escarpado que conduz ao alto da montanha é penosa para o 

alpinista. E, no entanto, sobe-se alegremente porque se quer sentir, ao chegar ao 

topo, a embriaguez da altitude e da conquista, o domínio sobre a dificuldade e a 

exaltação da força pessoal. Do mesmo modo, a criança que verte no metal as suas 

recordações e sonhos, os seus trabalhos e sucessos, parte à conquista de um topo 

exaltante e para conseguir lá chegar é capaz de se dominar, tocando as raias do 

heroísmo (Freinet, 1974: 31). 

 

         A Escola Tradicional e as suas ciências perceberam que as advertências e 

recomendações incessantes no sentido de tornar, muitas vezes pela via da força, os 

alunos mais disciplinados, atentos e aplicados eram inúteis porque apenas visavam a 

forma e o resultado mesmo do esforço. Uma das descobertas da Escola Moderna foi 

que, o esforço, esse mal necessário inerente a qualquer vitória, poderia tornar-se 

proveitoso quando integrado com harmonia numa regra de vida onde o “dever” se 

tornasse “querer”. Esta nova disciplina não podia basear-se no sistema tradicional do 

autoritarismo pela intimidação e coação, impondo ao aluno que fizesse “esforço por 

simples amor ao dever”, teria de recorrer a novas estratégias capazes de se servirem do 

interesse como ponto de partida das actividades que conduziriam ao ideal considerado: 

 

É por isso que a educação e o ensino devem ser attrahentes, suscitando a 

curiosidade, a alegria e o interesse pelo trabalho: banir, portanto, tudo o que pode 

ser causa de enervamento e tirar das matérias ensinadas uma lição de coragem 

mostrando sempre a eficácia da acção e da vontade do homem na história e na 

natureza (Vasconcelos, [19--]: 502).  

 

         No entanto, o “ensino do esforço” não deveria ser confundido com o “ensino pelo 

esforço” dado que o esforço, pedagogicamente útil, estaria ligado ao hábito, ou seja, ao 

“conjuncto de phenomenos de automatismo que teem como consequência os seguintes 

effeitos: diminuição do exforço, diminuição da tonalidade affectiva e diminuição da 

consciência” (Vasconcelos, [19--]: 482). O hábito devia substituir, gradualmente, a 

vontade consciente de modo a que esta tendesse a tornar-se inconsciente à medida que 
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se automatizava e aquele pudesse desempenhar o seu papel na Pedagogia da Moral, 

entendida como economia de tempo e de esforço. 

 

É preciso fortificar o hábito pela repetição, pela prática inimterrupta. […] É preciso 

manter viva em nós a faculdade do exforço, submettendo-a todos os dias a um 

pequeno exercício sem proveito. É preciso fazer um pouco de ascetismo e de 

heroísmo systematico e inútil, fortificando em nós os hábitos de attenção 

concentrada, de querer enérgico e de renúncia nas pequenas coisas (Vasconcelos, 

[19--]: 485). 

 

         O “progresso integral” derivava dessa faculdade de esforço e do exercício da 

vontade constituídos na forma de um hábito mas, sobretudo, não excluindo a 

possibilidade de esse hábito se apresentar como resultado de um processo consciente ou 

de um acto voluntário, isto é, uma forma mais complexa de actividade que se 

distinguisse da mera actividade reflexa, instintiva e mecanicamente habitual. Isto 

porque, “a execução de um acto voluntário difere da de um automático pela intervenção 

da consciência para dirigir o acto que se coordena”, donde resulta a “sensação ou 

sentimento de esforço que acompanha todo o acto voluntário”. O exercício dos jornais 

escolares, como resultado de um acto voluntário ou consciente, supunha a 

“representação de um fim e dos meios para conseguir a sua realização” sendo ainda 

“precedido da representação mental do movimento a executar”, isto é, de uma 

concepção prévia daquilo que deveria ser: “é a experiência que nos dá a medida de 

todas as nossas virtualidades”, o poder de escolha “constitui o ponto culminante e 

essencial do acto voluntário”, “o poder pessoal de dominação de nós mesmos” 

(Vasconcelos, [19--]: 486-95). Esse poder de dominação sobre si próprio, que implica o 

acto voluntário, advém de formas superiores de vontade que aparecem quando a 

personalidade ou o carácter se constituíram solidamente, pela actividade consciente, 

reflectida, digna de ser exercida por si mesma e, como tal, disciplinadora. Por 

consequência, o sujeito, verdadeiramente livre, é aquele que chama a si a 

responsabilidade de disciplinar a sua própria vontade: 

 
Eduque-se a vontade no indivíduo […] Na família e na escola, pais e mestres 

ordenam imperiosamente, são ditadores eternos e impertinentes e as criancinhas, 

com a sua vontade vergastada a cada momento, obedecem passivamente à vontade 

alheia, refreando no íntimo do seu ser os ímpetos generosos da sua alma que quis 

florir […] Pais e mestres compelem-nas à obediência sem admitirem a menor 

observação porque, dizem eles: a disciplina e a obediência são as pedras basilares 

do grande edifício da Educação. Confundem desastradamente a disciplina com a 

coacção. Disciplina é a capacidade de se ser senhor de si mesmo (Rosa y Alberty, 

1918: 12). 
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         É, nestes moldes que, o Jornal Escolar, surge em conformidade com os objectivos 

gerais de auto-governo e do auto-conhecimento difundidos pela Escola Moderna, 

consistindo numa técnica de auto-disciplina e auto-actividade, inserida no contexto mais 

amplo de outras tecnologias pedagógicas que se faziam acompanhar de elaborados 

procedimentos de carácter preventivo e regenerativo. Tais procedimentos, eram 

integrados em práticas de observação regular, classificação e medida (do corpo e da 

mente), de modo a tornarem possível o deslocamento dos sistemas universais de 

“coacção” (punição ou suplício com base no castigo corporal) para um sistema de 

liberdade regulada que assentava em princípios conducentes a um “novo conceito de 

educação”:  

 

Conhecimento scientífico do aluno como base de uma educação racional 

individual, acomodada à sua capacidade físico-psiquica.  

Liberdade individual e respeito raciocinado pelo ser infantil. 

Criação de um ambiente belo onde as crianças possam crescer e mover-se 

livremente.  

Auto-educação a que Dr.ª Montessóri aplica o princípio da auto-actividade. 

A criança agente activo da sua própria educação.  

O professor não deve apontar o erro nem emendá-lo, mas a própria criança é que é 

que o há de notar e corrigir.  

O professor não deve ensinar, mas apenas observar (Rosa y Alberty, 1918: 23) 

 

          Tudo isto, resumido na máxima: “esperar observando, ao contrário do conceito 

antigo que era precipitar-se corrigindo” (Rosa y Alberty, 1918: 23). A missão da 

Instituição Escolar Pública transferia-se do domínio exclusivo da instrução para o 

domínio mais amplo da modelação das condutas e personalidades dos alunos, a 

chamada Educação Integral, canalizando todos os seus esforços para o “conhecimento 

científico da criança”, traduzido na vigilância, avaliação e prevenção de possíveis 

manifestações de carácter patológico ou indisciplinar por parte do aluno. Esta lógica de 

dominação e controle por via do adestramento psicológico já havia sido aplicada, na 

Casa Pia de Lisboa, na época de Francisco Simões Margiochi, quando este apresentou 

argumentos em defesa da abolição do castigo corporal ao mesmo tempo que, passou a 

apoiar todo o tipo de iniciativas voluntárias dos alunos que pudessem ser reveladoras da 

sua personalidade ou carácter, do seu mérito intelectual ou moral. As iniciativas 

voluntárias dos alunos, (os jornais escolares, o Associativismo, a prática do futebol), 

representavam as vantagens dos novos métodos de manutenção da disciplina, cuja 

eficácia, chegava a atingir o “requinte da abnegação e do heroísmo”: 
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Por motivos physiologicos, são nocivos os castigos corporaes; além d’isso, elles 

degradam os indivíduos, deprimem-lhes a idéa de dignidade pessoal, embotam-lhes 

o espírito, incutindo n’elles antes o receio das sensações brutaes do que a idéa do 

cumprimento do dever, que póde attingir o requinte da abenegação e do heroísmo.  

 

Disciplina escolar: Quando nos encontramos n’um meio, em que se ouve falar, não 

só com preferência, mas até com exclusivismo dos direitos de cada um, e nunca 

dos seus deveres e obrigações; […]; não me parece que seja demasiada exigência 

apertar em moldes severos a disciplina de uma collectividade, através de cujas 

fileiras passam, no decurso dos annos, tantos milhares de rapazes – os homens do 

futuro, que serão artistas, operários, homens de sciencia e de letras. […] conciliar o 

prestigio da autoridade com a benevolência e a brandura no trato. […] Não são a 

severidade e a rigidez, que irritam, os melhores guias para governar creanças. Não 

é também a benevolência piegas que há de incutir n’elles a ideia da autoridade do 

superior responsável. É a força da autoridade, conquistada pela correcção do 

procedimento, pela justiça e imparcialidade nas apreciações e no julgamento dos 

factos e dos actos de todos os dias – isto tudo temperado com a affabilidade, com a 

suavidade no trato, com a seriedade de carácter  

(Margiochi, 1893 [1889-90]: 41 e [1890-91]: 23. itálicos meus). 

 

         O princípio do auto-governo ou “self-gouvernement” (Ferreira. F., in Ferreira. A., 

1914: 262) e da liberdade de iniciativa presidiram à integração, no contexto escolar, de 

modalidades do ensino informal, ditas extracurriculares ou de ocupação de tempos 

livres, como as digressões de instrução, os passeios ao ar livre, as conferências 

pedagógicas e até os cursos profissionais de verão, “aduzindo nesse sentido várias 

razões de estímulo e de educação pela disciplina da vontade” (Ferreira. A., 1913: 99). 

         Na qualidade de actividade paralela ao currículo educativo, dito formal, os jornais 

e outras actividades semelhantes, contribuíam para solidificar a ideia de Escola atenta e 

aberta a todo o tipo de iniciativa dos seus membros, fomentadora de experiências 

individual e socialmente integradoras, em correspondência com ideais democráticos e 

éticos. Essas actividades acabaram por funcionar como reflexos da eficácia de um 

determinado “exercício de poder” que se valia do máximo de técnicas e tecnologias de 

fiscalização, vigilância e normalização conducentes à formatação de hábitos, atitudes, 

valores e modos de comportamento, podendo ser entendidas como “meios (tácticas)” 

coordenadas em função de determinado “fim (estratégia)” (Castro, 2004: 250, 336). O 

uso destas técnicas de normalização, concebidas e aperfeiçoadas para uma aplicação 

incessante, marcou a passagem da tradição autoritária e das formas de exercício do 

poder manifestadas (directa e visivelmente) sobre o corpo e a capacidade de manejá-lo, 

para outras fundamentadas na regulação (ou auto-regulação) da vida dos indivíduos, 

recorrendo a reforços positivos como o estímulo, o incentivo e a sedução pelo trabalho: 
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Esta normalização está ligada ao problema da disciplina, que é a técnica das 

relações entre indivíduos e grupos. A substituição de um modo de vida estranho 

aos hábitos correntes do meio só se pode fazer recorrendo à autoridade – directa ou 

indirecta – e esta, sob qualquer forma que se apresente, é sempre origem de 

conflitos […] A «normalização», seja na Escola ou na fabrica, visa atenuar estes 

conflitos disciplinares. Conseguimo-lo ainda fazendo as crianças enveredar por 

caminhos que as levarão mais seguramente ao fim a atingir e que se baseiam todos 

no trabalho (Freinet. 1974: 95-96). 

 

         A produção do Jornal Escolar insere-se no âmbito geral dos propósitos de “ordem, 

trabalho e progresso”, enunciados pelo projecto educativo liberal, segundo o qual, as 

faculdades da alma e a própria liberdade da criança seriam desenvolvidas pelos 

instrumentos mais poderosos que a educação tinha ao seu dispor – o hábito e a vontade. 

O trabalho constante, pessoal, voluntário, destinava-se a impedir a manifestação de 

maus instintos ou vícios que pudessem degenerar em hábitos perversos ao indivíduo e à 

sociedade em geral, uma vez que “a criança deve ser deixada em liberdade quando obra 

bem; mas não quando pisa o terreno da desordem, da indiferença, do desleixo, da 

preguiça”. A liberdade não devia ser confundida com “desleixo, má educação, 

abandono”, pelo contrário, a “plena liberdade” da criança seria condicionada ao espaço 

e ao ambiente preparado para ela ser livre no desenvolvimento das suas faculdades, 

“pondo nesse ambiente apenas o que pode e deve servir ao seu crescimento físico e 

psíquico” (Rosa y Alberty, 1918: 40). Neste sentido, os apelos à acção livre, 

configuram um modelo de educação funcional onde a autonomia e o auto-controlo 

constituíram as marcas da identidade e da relação inter-pessoal, que faziam coincidir a 

direcção de sujeitos livres com os objectivos e regras da governação escolar: 

individualização e homogeneização.  

         A formação do aluno deixava de depender apenas dos conteúdos assimilados na 

sala de aula ou dos êxitos obtidos num diploma certificando o seu saber intelectual. A 

criança devia “aprender agindo”, por isso, o ensino “verbalista” ou “intelectualista” 

devia ser substituído pelo ensino “atractivo”, feito de “dentro para fora”. Por iniciativa 

própria, a criança passava da posição de receptora a participante activa na elaboração 

dos seus próprios conhecimentos, a sala de aula ou o espaço escolar deviam ser uma 

espécie de atelier ou laboratório onde o aluno se movimentava, livremente, recorrendo a 

todo tipo de actividades lúdicas e ao jogo, sendo estes os instrumentos que mais 

favoreciam a manifestação da sua individualidade e a produção de um determinado tipo 

de ser, um ser responsável por si mesmo: 
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É preciso respeitar antes de tudo, a expontaneidade da creança, a sua iniciativa. 

[…] Os professores teem n’esta observação uma indicação precisa e preciosa, e o 

seu primeiro cuidado deve consistir em não substituírem a sua vontade própria à 

vontade da creança, respeitando a sua iniciativa e a sua expontaneidade. È preciso 

habituar a creança a exercitar a sua própria vontade, a dominar-se a si mesma, 

suscitando e provocando as occasiões, gradualmente, de exercer esta dominação. È 

preciso exercitar e trenar esta vontade.  

Para aprender a querer muito e bem, é preciso primeiro querer um pouco e 

passavelmente. A vontade pelo seu exercício fortifica-se e alarga-se, toma 

consciência de si e precisa-se (Vasconcelos, [19--]: 501). 

 

         A espontaneidade e a iniciativa estavam ligadas ao problema da motivação para o 

desempenho das tarefas escolares, um problema que implicava a criação de disposições 

favoráveis para que o aluno assimilasse o máximo de informação com o mínimo de 

aborrecimento possível. A resposta que a Escola Moderna encontrou para este problema 

foi a introdução de métodos de ensino “atractivos”, capazes de despertarem e prenderem 

o interesse e a atenção espontânea da criança, quer pelos seus conteúdos, quer pelos 

mecanismos mentais postos em acção, consistindo, essencialmente, em actividades 

lúdicas ou recreativas que suscitassem a adesão espontânea, natural, por parte do aluno, 

sem pressão imperativa do exterior. Os jogos educativos e as actividades 

extracurriculares entraram no panorama da sala de aula ou nos tempos de recreio 

escolar, partindo do princípio que a determinação (motivação funcional) seria o motor 

do trabalho e da satisfação pessoais. A “procura espontânea do agradável” e a atracção 

sensorio-motora passaram a estar no centro dos métodos activos onde “o brincar” – o 

divertimento universal da criança – tinha agora um importante papel educativo enquanto 

veículo das tendências naturais do indivíduo. O “brincar” favorecia a tendência para a 

“fixação (ou promulgação) espontânea de regras e regulamentos, o carácter gratuito da 

disciplina no jogo, o domínio de si, a superação da personalidade pela auto-

determinação, pela resistência à dor, pelo gosto da ordem” (Planchard, 1982: 504). 

Aurélio da Costa Ferreira, entendia os jogos e as brincadeiras infantis como “um 

importante preceito pedagógico” que devia ser respeitado e aproveitado com seriedade: 

 
Dizer às crianças que nos brinquedos tanto tem que aprender como nos livros, não 

é só dizer uma verdade, é obrigá-las a reflectir em actos em que naturalmente mais 

lhes será agradável reflectir, e onde portanto mais facilmente se lhes poderá ensinar 

a observar, a experimentar e a raciocinar. Não há coisa mais séria do que brincar 

[…]. A brincar, diz com razão Claparéde, o grande psicólogo e pedagogo 

contemporâneo, a brincar alguns génios descobriram leis importantes da Natureza e 

a brincar se tem alcançado muitos progressos scientificos e industriais. Brincar, 

digo eu e dizem outros mais autorizados do que eu, é, em suma, preparar-se para a 

vida (Costa Ferreira, 1914: 242). 
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         Sobre as Indústrias e Artes Infantis na Casa Pia de Lisboa, Fernando Palyart Pinto 

Ferreira, (professor de Trabalhos Manuais), publicou um artigo sobre os jogos e 

brinquedos fabricados por alunos nos seus tempos de lazer e a importância que estes 

artefactos representavam para o estudo da Psicologia Infantil. Esses objectos, 

geralmente “desenhos”, “bonecos” ou “ferramentas” improvisadas, eram as “provas, os 

documentos” dos interesses que dominavam na Infância, prestando-se ainda à 

“determinação das suas faculdades”, “da vida psíquica” e “à revelação do seu poder 

imaginativo, dos seus instintos”. Os motivos apresentados para a criação desses objectos 

deviam-se, não apenas ao forte “poder imaginativo da criança” mas, sobretudo, às 

características especiais do meio ambiente escolar: o Internato. O estudo sobre a prática 

destas “artes e indústrias” era, portanto, um contributo indispensável para a 

“determinação da psicologia dos grandes internatos” e uma ocasião para a definição 

psicológica da “criança em geral” (Ferreira. F., [s.d]: 3-5). 

         Devido ao seu “fechamento” e “controle total” (Goffman, 2003: 11-16) sobre a 

vida do indivíduo, a Instituição, como “meio”, não podia deixar de ser “artificial”, e por 

isso “absorvente para todos os indivíduos em condições de receber a sua influência” 

(Ferreira. F., [s.d]: 4). Uma consequência inevitável dessa influência exercida pelo 

modo de vida total dos habitantes da Instituição era o facto de todo o indivíduo, num 

breve espaço de tempo, mesmo quando recém-chegado, passar a ser “semelhante aos 

demais internados”, aderindo com facilidade aos mesmos “usos”, “costumes”, “vícios” 

e “virtudes”. Assim também essa tendência do aluno em adoptar os hábitos de recreação 

instituídos se verificava ao nível da ocupação dos tempos livres escolares e da produção 

dos seus próprios utensílios lúdicos, uma verdadeira indústria das artes de brincar:  

 

É impossível o conhecimento do tempo a que remontam certas indústrias da Casa 

Pia. As causas de todas, os motivos determinantes do seu aparecimento, foram, por 

certo, de um lado, a falta de recursos das famílias dos alunos, a sua pobreza, 

impedindo, assim, a entrada no estabelecimento, dos mais insignificantes 

brinquedos; de outro, a rigorosa fiscalização de outros tempos, não permitindo que 

o aluno possuísse um simples canivete, inibindo-o, portanto, do mais modesto 

trabalho. Foi nestas condições, sem dúvida, que se inventaram, que nasceram as 

mais variadas ferramentas, que se criaram jogos e brinquedos, a suprir os que não 

passavam a portaria, servindo às crianças de distracção durante o recreio. […] Uma 

corneta, uma flauta, um pífaro, etc. Não os tinha? Fabricava-os. […] Proíbem-se as 

cartas. Não entram? Fazem-se! E por vezes com um certo luxo, com uma 

decoração rica, até um tanto ou quanto artísticas! […] O desenho, 

conscienciosamente feito e em tamanho natural, de uma grande verdade, dá de cada 

uma das peças a nota do poder intelectual de criação ou de imitação, da habilidade 

manual do seu autor (Ferreira. F., [s/d]: 1-7). 
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         Este tipo de trabalho manual de finalidades lúdicas, nos quais se podem incluir os 

jornais manuscritos, representavam, na perfeição, a capacidade de dedicação dos alunos 

a tarefas determinadas em função da sua natureza interior, do seu interesse e das 

exigências da vida real. Estas actividades encontravam uma justificação sentida e vivida 

nos móbeis profundos do esforço e da inventividade infantil, sendo por isso 

considerados produtos pessoais, livres. Foi com base na apropriação deste tipo de 

realidades que os métodos activos e atractivos ganharam um sentido e um carácter 

científico no âmbito da Escola Moderna, a “escola para a vida e pela vida” (Planchard, 

1982: 506), por serem os únicos capazes de conduzir à autonomia pessoal, objectivo 

supremo de toda a educação alegre e recreativa:  

 

Quando eu para educar a creança recorro à sua curiosidade, ao seu interesse, 

quando pretendo fortificar a sua attenção fazendo appello a motores próprios da sua 

edade e da sua inteligência, eu educo o exforço da creança porque lanço mão aos 

únicos meios capazes de fixar a sua attenção, de a manter, de a provocar, mas o que 

eu não faço é, como nas escolas actuaes, educal-a pelo esforço. Ora esta distincção 

é absolutamente indispensável: não é educando pelo exforço que se educa o 

exforço. A educação pelo exforço cança, fatiga e aborrece a creança (Vasconcelos, 

[19--]: 345).  

 

         No ensino atractivo, todas as actividades se centravam no aspecto lúdico do jogo e 

suas “vantagens utilitárias para a vida, numa época em que o “help yourself” se impõe 

cada vez mais”, por isso, o principal objectivo destas práticas integradas nos métodos de 

ensino escolares seria formar sujeitos disciplinados, mas não demasiadamente dóceis, 

uma vez que a “docilidade demasiada é muitas vezes falta de carácter e uma propensão 

à receptividade sem reacção” (Planchard, 1982: 510-11).  

        Para combater a ameaça de aborrecimento e o esforço sem sentido, foram 

desenvolvidas, na Casa Pia de Lisboa sob direcção do pedagogo Aurélio da Costa 

Ferreira, variadas tácticas pedagógicas e educativas que incluíam actividades 

extracurriculares como os jogos de futebol, as excursões, o gabinete de leitura, as 

sessões de animatógrafo, as colónias de férias, integradas no programa da Associação 

Escolar, (já referida em capítulos anteriores), oficialmente criada para o efeito. A 

função da Escola, activa e interessante, consistia mais em criar um ambiente do que em 

aplicar processos, induzindo nos alunos a cooperação voluntária e a adesão continua à 

Obra Escolar, no exercício de todas as vontades. 
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         2. Expressão Livre e Arte na Escola: o Desenho e os Trabalhos Manuais no 

Método Intuitivo 

 

 

         A Escola Moderna tomou, para si, a responsabilidade de se ocupar do ser humano. 

Com o advento da Escola Nova, em finais do século XIX, intensifica-se o sonho geral 

da Escola em cumprir, definitivamente, o seu papel no projecto da Regeneração da 

Humanidade, sonho esse acompanhado da vontade acrescida de ver redimido um 

passado escolástico recente, ainda em vigor. Neste contexto, de sonho e de vontade, 

(positivista), assiste-se ao nascimento do movimento que, ao longo de todo o século 

XX, viria a fundamentar o projecto educativo e pedagógico, (individual e comunitário), 

da Educação Integral da criança no seu meio ambiente, a Escola.  

 

Esta revolução pedagógica, a que aludo, e que, em resumo, consiste em quebrar a 

habitual severidade e fealdade das nossas aulas, trazendo ostensivamente a dentro 

delas a Arte e consagrando a liberdade e os próprios jogos, e os próprios folguedos 

e a própria e naturalmente ruidosa alegria da criança, que velhos processos 

pedagógicos condenavam e abafavam; […] Tornar a escola um centro de atracção, 

um foco de prazer e se quizerem até um logar de recreio, é aumentar os domínios 

da instrução, é diminuir esta, é espalha-la sem esforço, é fazer cidadãos livres, é 

trabalhar pela Republica. E tornar a escola bela, artística, fazendo com que o 

cidadão logo desde criança respire uma atmosfera de Arte, desenvolvendo-lhe 

assim o gosto, cultivando-lhe assim a admiração por tudo aquilo em que existem 

entrelaçadas a grandeza e a harmonia, é abrir-lhe novos horizontes, é aumentar-lhe 

talvez a esfera de suas ambições, mas é também combater a grosseria, exterminar o 

espírito destruidor e selvagem, é ensinar o cidadão a amar e respeitar tudo o que é 

bom e verdadeiro, é torná-lo ordeiro e reflectido, amigo da paz e do sossego, é 

fortalecer-lhe o direito de governar, é combater a miséria, cuja grandeza vem muito 

mais da inapetência do espírito do que da fome do corpo, é tornar em fim mais fácil 

o governo das sociedades, é, em resumo caminhar para a felicidade (Ferreira. A., 

1914: 238-39). 

 

         As Artes, em geral, surgiriam no contexto escolar, em princípio, como 

complementos utilitários ao desenvolvimento da habilidade da escrita e na preparação 

dos escolares para a sua vocação de artesãos nas indústrias que floresciam na época. 

Mais tarde, a par de um certo idealismo Romântico que acompanhava a racionalidade 

Iluminista, passaram a ser promovidas como meios de alcançar ideais de subjectividade 

ou individualidade ao mesmo tempo que se estendiam a domínios mais amplos da 

moralidade e da ciência psicológica – cultivar a personalidade do aluno através de 

formas de identificação positivas e do trabalho interior. A prática artística, 

(nomeadamente, os Trabalhos Manuais e do Desenho), começou a ser considerada 
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como aquela que oferecia maiores possibilidades à exploração criativa dos interesses e 

da expressão livre da criança, proporcionado, através do exercício manual e da 

contemplação estética o acesso a formas de controlo de tipo introspectivo mais 

produtivas no sentido da incorporação plena dos valores de responsabilidade, 

autonomia, virtude e honestidade, que constituíam o modelo universal de pessoa 

reflexiva e auto-disciplinada. Os Métodos Activos associados às Artes, contribuíam 

para a educação dos sentidos e dos sentimentos da criança, dando livre curso à sua 

imaginação e aos impulsos naturais: 

 

Child-centered educators sought to adapt the curriculum to the individual needs, 

interests and abilities of students. In focusing upon the child, they also appealed to 

psychology for guidance, but it was the developmentalism of G. Stanley Hall, the 

functionalism of John Dewey, and the psychoanalytical theory of Sigmund Freud 

rather than the behaviourism of Thorndike that informed their practise. Child-

centered educators promoted curriculum goals of self-realization and personality 

development through a curriculum that emphasized self-motivated activity. Early 

proponents of child-centered education such as Francis Parker and John Dewey 

gave the arts a major role in learning. Both recognized that children instinctively 

sang, drew, modelled, wrote and spoke. Both believed these natural impulses 

should be exploited for educational purposes (Geahigan, 1992: 4).  

 

         A Educação Estética desempenhava uma função muito específica na Escola 

Moderna, tendo em conta que a Educação Moral consistia, essencialmente, na educação 

através da disciplina estética. Ás artes eram atribuídos valores ou poderes 

“constitutivos” e “reveladores” ligados, por um lado, ao entendimento da capacidade de 

modelação da personalidade humana de formas benéficas e, por outro, à possibilidade 

de “insight humanístico” que as obras de arte ofereciam ao ser humano na sua relação 

com elas. Esta concepção dos valores “constitutivos” das artes podem ser encontrados 

numa linha de pensamento traçada desde o pensamento de Platão, na Antiguidade 

Clássica, passando por Friedrich von Schiller no Romantismo do século XVIII, até aos 

teóricos do século XX, como Ruskin, Herbert Read e John Dewey. Na sua base, 

encontram-se os argumentos de defesa e celebração da arte demonstrados nas Cartas de 

Schiller, segundo os quais, a verdadeira liberdade civil e política apenas seria alcançada 

através da formação do carácter nobre dos homens e que, antes da constituição da 

cidadania, se deveria dar ao cidadão a possibilidade de ver aquilo de que ele próprio era 

constituído. Essa visão, segundo Schiller, seria a consequência da Educação Estética, 

(pelo estudo das obras imortais dos grandes mestres do passado), uma espécie de 

estádio intermédio entre o “domínio da força bruta” e a “regra da lei”. Em síntese, a 
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Educação Estética seria a chave para o problema político e individual da Liberdade, 

contendo em si mesma uma importante função moral ao nível da composição harmónica 

da estrutura de personalidade ou do “eu”.  

         Por seu lado, os valores ou poderes “reveladores” da Arte surgiriam da conexão da 

obra de arte com a actividade cognitiva do ser humano perante a realidade numa atitude 

crítica em relação à vida. As teorias reveladoras ganharam proeminência na época 

Romântica, correspondendo a uma exaltação do ‘eu’, do espírito energético e da auto-

descoberta à medida que o ser humano consolidava a sua experiência no encontro com a 

obra de arte: aquilo que se revelava, através da experiência estética, não era tanto um 

conhecimento científico no sentido da verificação de factos, (formulado em proposições 

ou afirmações de garantia), mas antes, a verdade humana das coisas que podiam ser 

exprimidas na forma estética ou dramática, uma verdade que tomava a forma de 

sabedoria estética. O acesso a tal sabedoria era feito pela contemplação da visão de um 

artista sobre o Homem e a sua relação com o mundo exterior, com os outros e consigo 

mesmo. Neste caso, a Educação da Consciência confundia-se com a Educação de todas 

as Faculdades da Alma (Smith, 1992: 56-7).  

        No entanto, aquilo que estava em jogo, para finalidades educativas, nas formas de 

conhecimento que a experiência Estética e Artística proporcionavam ao indivíduo, era a 

possibilidade de acesso ao desenvolvimento integral da sua mentalidade: 

 

 a) Aquisição de conhecimentos; 

- Relações entre a evolução intellectual e os programmas d'ensino; qual o papel da 

memoria, da imaginação, do interesse, da associação, da attenção, da abstracção, da 

generalização; relações entre typos e as fórmas d'estas funcções mentaes e os 

methodos e programmas do ensino; a receptividade mental e a edade; determinação 

das aptidões das creanças, etc. 

b) Educação propriamente dita:  

- Formação do carácter, da personalidade e da vontade; problemas respeitantes aos 

factores, condições, typos e meios de educação d'estas funcções; ao ideal das 

creanças, disciplina, punições e recompensas, etc (Vasconcelos, [19--]: 28). 

 

         Na Casa Pia de Lisboa, estas ideias podem ser encontradas a partir do momento 

em que se começava a associar, de forma mais sistemática, o papel das Artes e da 

Expressão Livre na Educação Integral do ser humano e a necessidade de reformular os 

moldes do Ensino Artístico para responder a finalidades de descoberta das inclinações 

profissionais das crianças. Sobre a Educação Estética, Fernando Palyart Pinto Ferreira 

mostra a “necessidade da arte nas camadas populares” e indica como fazer essa 

educação, principalmente, “pela contemplação das obras dos mestres e visitas a 
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exposições, lembrando a propósito a conveniência em visitar a exposição da Sociedade 

Nacional de Bellas Artes” (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1913: 122). Outro elemento 

valioso para a formação da conduta, cultura da imaginação e educação estética seria a 

“narração de contos infantis” auxiliados pela visualização de imagens que suscitassem a 

capacidade analítica do aluno ou a sua “emotividade estética”. Esta importante “função 

pedagógica” ficava entregue à responsabilidade das “senhoras” por serem estas 

“psicologicamente mais aptas pela sua afectividade do que os homens”, consistindo os 

contos na narração de “conceitos que digam verdades”: 

 

Fala da cultura da imaginação, que considera muito importante, não só para a 

educação estética, mas ainda, embora em menor grau, para a educação scientifica, 

dado o papel relativamente considerável que ela tem desempenhado nas 

descobertas da sciencia. A gravura, valioso auxiliar do conto infantil, representa 

um primeiro elemento de valor na descriminação das aptidões da creança; assim, 

uma creança, comentando-a, revelará, embora obtusamente, faculdades analíticas 

pela fixação do pormenor, da minúcia – aptidão para a ciência; outra, pelo 

contrario, impressionada pela visão do conjunto, atribuir-lhe-há certa vida, 

revelando uma emotividade estética, embora em esboço – aptidão para a arte 

(Ferreira. A., 1913: 92). 

 

         Sobre “O sentimento do bello” e “a arte na Escola”, Faria de Vasconcelos atribuía 

a competência à Educação no despertar e desenvolver o sentimento de belo na criança, 

sendo a criança “já em si uma obra de arte, porque é a vida cheia”. O fim da Arte era 

pôr a criança em contacto com tudo o que era portador de beleza, a fim de cultivar a 

sensibilidade, a “impressionalidade vibrátil”, a alegria de viver, a necessidade das 

emoções, a liberdade e a espontaneidade, fazendo recordar a natureza passageira da 

alma. O problema da educação da beleza apresentava-se complexo, devia abranger 

todos os meios em que a criança vivesse e se desenvolvesse uma vez que, a cultura da 

beleza, estava dependente de vários factores de ordem social.  

 

A educação artística do povo está por fazer e esta é que é essencial antes de tudo. A 

educação do gosto é fundamental. […] A escola, o lyceu, o collegio devem 

egualmente perder, tanto moralmente, como materialmente, o aspecto severo de um 

logar de castigo, de soffrimento, de prisão. É preciso que o meio se harmonise com 

as ideias novas de educação e que deixe de inspirar à creança a tristeza, o 

aborrecimento ou o medo (Vasconcelos, [19--]: 458-59).  

 

         Estas ideias eram partilhadas pelo director da Casa Pia de Lisboa, Aurélio da 

Costa Ferreira, e pelo professor encarregado da questão pedagógica dos trabalhos 

manuais no estabelecimento, Fernando Alfredo Palyart Pinto Ferreira, quando alertavam 
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para a necessidade de atender não apenas à “higiene do corpo da criança” mas, 

sobretudo, à “higiene do espírito”, sendo necessário tornar a Escola um lugar estético e 

artístico de modo a exercer no espírito da criança uma acção atraente, agradável e 

educativa. A este respeito afirmavam que a sala da escola devia “ter atractivos, ser 

alegre, risonha à criança, falar-lhe à imaginação. A arte, na escola, é um dos mais 

poderosos factores da educação” (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1914: 250).  

        Nesta altura, começava a ganhar proeminência o modelo de escola inspirado nas 

pesquisas de Montessori na Case dei Bambini
36

, onde tudo era feito à medida da 

criança, incluindo mobiliário e materiais didácticos, com base na crença de que a 

humanidade seria transformada pelo meio envolvente, a Escola. O espaço de liberdade 

da criança era negociado com base no estabelecimento de deveres e direitos: “a criança 

carece, como todos os outros seres da criação, de um ambiente que seja favorável ao seu 

desenvolvimento e no qual possa crescer e mover-se livremente, tendo por única 

limitação os direitos tangíveis dos outros” (Rosa y Alberty, 1918: 42). Um princípio que 

devia nortear a organização do Ensino Estético e Artístico, na Casa Pia de Lisboa, 

inspirava-se na teoria de John Dewey “do learning by doing (aprender fazendo)”, 

partindo da ideia de que “na escola não há espectadores, não deve haver senão actores, e 

são as crianças que devem representar a peça” (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1914: 251). 

 

O problema da arte na escola tem feito caminho e todos os pedagogistas 

reconhecem a necessidade de «convidar a arte a acolher a infância desde o limiar 

da vida» na phrase de Roger Marx. A Arte desempenha um papel muito importante 

na educação. Cultivar o gosto, o sentimento artístico é não só desenvolver as 

faculdades do espírito, mas preparar melhor para o exercício das profissões 

manuaes, É influir directamente não só sobre as produções artísticas d’um paiz, 

mas também sobre as suas producções industriaes (Vasconcelos, [19--]: 460). 

                                                 
36

 No “Relatório sobre o Curso Internacional de Pedagogia Scientifica da Dr.ª Maria Montessóri 

realizado em Barcelona na primavera de 1916”, o professor enviado pela Casa Pia, Ricardo Rosa y 

Alberty, apresenta o Sistema Educativo das Casas dei Bambini: “Em 1911, ano em que a Dr. Montessori 

fez a apresentação pública do seu sistema, a Suiça declarou-o oficial nas suas escolas infantis, Em 

Setembro do mesmo ano Paris abriu as duas primeiras escolas-modelo desse sistema. Na primavera de 

1912 organizou-se em Roma o primeiro Curso Internacional de Pedagogia Montessori, a que assistiram 

oitenta e cinco professores de diferentes nações do globo. […] Ao curso há pouco realizado em 

Barcelona, 185 professores afluíram de diferentes pontos do globo, sendo 7 ingleses, 2 norte-americanos, 

2 canadienses, 1 italiano, os dois portugueses enviados pela Câmara Municipal e Casa Pia de Lisboa, 

sendo os restantes espanhóis (catalães, malhorquinos e castelhanos). […] Os estabelecimentos de 

educação montessorianos não oferecem aspecto algum das escolas ordinárias. Ali não se vêem carteiras 

para os alunos nem estrado e secretaria para o professor; não há pelas paredes mapas geográficos, nem 

quadros de leitura, de zoologia ou de botânica. Há sim muitas mesas e cadeiras pequenas onde as crianças 

praticam livremente os seus exercícios; em volta das salas, armários baixinhos para guarda do material, e 

pelas paredes, quadros ornamentais, cheios de frescura e beleza, representando paisagens, marinhas, etc. 

Elas são bem casas de criança, belas na verdadeira acepção do termo, porque a sua criadora sabe bem 

que o melhor elemento construtivo da educação está na ordem, na paz, na beleza do lar.” (Rosa y 

Alberty, 1918: 19, 20, 43). 
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         Uma vez que o “problema pedagógico” estava, intimamente, ligado ao “problema 

económico”, todo o Ensino devia concentrar-se na capacidade do aluno em “servir-se 

com presteza e com exactidão dos órgãos dos sentidos, educando-os afim de poder tirar 

partido de todas as coisas e aproveitar da maneira mais favorável todas as 

circunstancias” (Rosa y Alberty, in Ferreira. A., 1914: 281). Tendo em vista essa 

educação dos sentidos e o seu aproveitamento para fins de formação profissional e 

industrial, para além da reformulação dos métodos do ensino da disciplina de Desenho, 

foram introduzidos, no programa escolar, os Trabalhos Manuais, ambos implicados na 

aplicação “mais geral e mais perfeita” do Método Intuitivo, segundo os princípios da 

pedagogia experimental e didáctica.  

         Embora o termo “intuição” fosse um dos mais usados a partir do século XVI, (à 

medida que o Método Dialéctico tendia a desaparecer e pedagogos como Rabelais, 

Montaigne, Cómenio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel e Herbat insistiam no “contacto 

directo com as coisas”, ao mesmo tempo que rejeitavam o emprego exclusivo do 

argumento da autoridade no domínio científico e pedagógico), a sua aplicação 

sistemática só começou a adquirir contornos de verdadeiro movimento educativo perto 

dos finais do século XIX. No início do século XX, a par das “teorias do interesse” de 

Dewey, Claparéde, Kerschensteiner ou Decroly, entendia-se por Ensino Intuitivo “o 

processo directo que consiste em partir das coisas concretas para chegar às ideias mais 

abstractas, que coloca os objectos antes das palavras, os factos antes das formulas: é, em 

suma, a marcha natural na formação das ideias: parte do particular para chegar ao geral” 

(Planchard, 1982: 444, 449-50). Note-se, no entanto, que o sentido geral (ou 

etimológico) da palavra intuição aponta para o conhecimento imediato das verdades não 

necessitando da intervenção directa da razão discursiva, o que, por si só, não supõe que 

consista na direcção exclusiva da sensibilidade visual, mas antes, do conjunto de todos 

os sentidos: ouvido, tacto, olfacto. 

        O Método Intuitivo destinava-se a educar a “actividade dos sentidos", 

desenvolvendo-os, sistematicamente, para que a criança “sentisse melhor”, “ouvisse 

melhor”, “visse melhor”, isto é, conhecesse melhor o que a rodeia, dado que “a 

actividade dos sentidos desenvolvia o cérebro”. A associação do Desenho aos Trabalhos 

Manuais na Educação Moderna fazia-se com base no argumento da estreita relação 

entre o desenvolvimento da inteligência e a energia dos movimentos voluntários, isto é, 

a correspondência entre a energia e dextridade da mão e o intelecto. Vários pedagogos 
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constatavam que, de um modo particular, “a energia e a dextridade da mão 

correspondem ao desenvolvimento intellectual, e que as profissões que exigem mais 

constante exercício da dextridade manual, são as mais próprias para abrir o espírito” 

(Vasconcelos, [19--]:11). Assim também considerava Aurélio da Costa Ferreira: 

 
Os exercícios que se empregam na chamada educação dos sentidos e que mais 

propriamente a meu ver se deve chamar a educação da atenção dos sentidos, 

porque o que se educa e aperfeiçoa principalmente não é o sentido em si, mas a 

maneira de o aplicar, esses exercícios têm também, aparte a sua acção sobre a 

atenção, esta faculdade que é a base do que vulgarmente se chama inteligência 

escolar, a faculdade de aprender, esses exercícios, repito, têm também uma acção 

notável na educação do poder discriminativo, que é o que regula, e torna mais 

seguros e exactos os juízos. Mas mais ainda. Como as cores têm um poder 

emocional, umas excitando e outras deprimindo, o que até em terapêutica se utiliza, 

elas podem servir para a educação do sentimento estético, preparando a criança 

para a emoção pelas obras da Arte e pelas da Natureza, o que tudo tem um grande 

valor moral (Ferreira. A., [1920]: 81-82). 

 

         Era pela educação dos sentidos, ou pela educação da emoção, que melhor se 

educava a atenção, a chamada faculdade escolar que tornava possível aprender, 

assimilar. Sobre o assunto da “atenção e sua medida”, Aurélio da Costa Ferreira 

acrescentava, com base em estudos e testes desenvolvidos por Binet, que este era o 

“ponto capital de pedologia psíquica aplicada à educação”, pois, dependia da “vontade e 

do carácter”. Pretendia este pedagogo demonstrar, através de testes, “Da influencia dos 

trabalhos manuais no desenvolvimento do espírito, que os trabalhos manuais treinam a 

atenção, melhoram a atenção” (Ferreira. A., [1920]: 90-95).  

         De um modo geral, a educação dos sentidos da visão e do tacto (visual e muscular) 

estava, directamente, ligada ao Desenho e aos Trabalhos Manuais, contribuindo para o 

aumento do poder perceptivo e observador do indivíduo, tornando-o “mais hábil, mais 

gracioso nos seus movimentos, mais bem cuidado no seu porte, e até mais económico 

nas suas energias físicas”, sendo a educação do “sentido cromático” uma das mais 

indispensáveis ao adequado desenvolvimento das faculdades da visão: 

 
O conhecimento intuitivo e a memória das cores são de uma manifesta utilidade na 

vida pratica e preparam longinquamente para o desenho, contribuindo para a 

formação da mente artística do aluno. Com esta preparação as crianças afastam-se 

do habito vulgar de desenhar com lápis de cores uma arvore azul ou encarnada, um 

cavalo ou uma vaca verde, o prado cor de laranja, pássaros roxos, etc., etc. Estes 

disparatados coloridos são documentos autênticos da imaturidade da sua vista, do 

abandono artístico do seu gosto, de que não está apto, emfim, a distinguir as coisas 

com a precisa exacção (Rosa y Alberty, 1918: 48-53).  
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          Este ponto de vista sobre o desenho infantil coincidiu, no tempo, com um 

progressivo abandonar dos métodos de desenho fundamentados na cópia e na geometria 

rigorosamente assistida, em favor de uma abordagem que tornasse permissível uma 

maior Liberdade de Expressão: “à orientação que presentemente se está dando ao ensino 

do desenho, no qual se nota o relativo abandono dos instrumentos de precisão, até 

mesmo no desenho chamado rigoroso, como, por exemplo o desenho de máquinas” 

(Ferreira. A., 1913: 98). Esta tendência acompanhava o Método Intuitivo:  

 
O ensino do desenho é absolutamente indispensável. O fim do desenho é não fazer 

verdadeiros desenhadores, mas ensinar a creança a ver, a olhar a observar. Os 

antigos methodos de ensino do desenho que não faziam appello à iniciativa do 

alumno, que lhe impunham a imitação exacta dos mesmos modelos, áridos, 

monótonos, aborrecidos como os sólidos geométricos, gessos, motivos de 

architectura e de ornamentação antigas, bustos gregos e romanos, cuja belleza 

abstracta não interessava a creança, estão hoje condemnados pelos pedagogistas 

que defendem um methodo intuitivo e directo do desenho de aprés nature e que 

tem como diz Quenoux a vantagem de desenvolver no indivíduo o hábito do 

raciocínio, a independência do pensamento, creando uma personalidade. O novo 

methodo baseia-se na psychologia da creança, nas suas aptidões, no seu gosto, nas 

suas tendências, na sua edade. O professor limita-se a guiar a ensinar a creança no 

que interessa aos seus sentidos e as suas faculdade. É um methodo vivo que se 

adapta à creança e que apenas lhe pede a representação dos objectos, que a 

interessam, pelos processos que lhe agradam (Vasconcelos, [19--]: 462-63). 

 

 

         Apesar das vantagens deste método, algumas opiniões antagónicas alertavam para 

o perigo da sua aplicação numa fase inicial, na medida em que a introdução ao desenho 

devia consistir na preparação dos movimentos para a escrita e, embora sendo estes 

movimentos caracterizados pela individualidade, (ligados ao carácter da pessoa, 

“chegando a conhecer-se a idiossincrasia da pessoa pela forma particular da sua letra”), 

deviam, antes de mais, servir para a mão aprender a “mover-se dentro de limites certos, 

segundo um molde, firmando-se, educando-se, ajustando os seus movimentos 

desordenados”. Nesta primeira fase, segundo as indicações estabelecidas no Sistema 

Montessóri, a criança não devia ser entregue à sua vontade própria pois não estava ainda 

preparada para dar livre curso á imaginação nessa “forma de linguagem que é o 

desenho”, seria mesmo considerado um erro “aceitar o desenho livre a quem não está 

preparado para usar da liberdade de desenhar”, porque isso seria o mesmo que “aceitar 

como bons exercícios de redacção a quem não conhece a língua que escreve” (Rosa y 

Alberty, 1918: 63-64).  
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         O percurso para o desenho de expressão livre e de “cunho artístico individual” 

devia operar-se, “imperceptivelmente”, através de exercícios preparatórios conduzidos 

por moldes para disciplinar a mão e a visão: 

 
A criança das nossas escolas nos exercícios de desenho livre, preconizados e 

defendidos por quasi todos os pedagogos nos últimos tempos, não produz, em 

geral, mais que mamarrachos, sem gosto, sem proporções, sem perspectiva, 

verdadeiros e autênticos abortos da arte do desenho. E não digam que isso são 

documentos que atestam o gosto e a arte infantil, porque o não são. A criança não 

faz disparates porque goste desses disparates, mas sim porque não sabe fazer mais 

que disparates. Eles só nos revelam o abandono artístico da criança e a imaturidade 

da sua vista e dos seus movimentos. Pelo contrário, com os exercícios dos moldes, 

a criança faz a educação muscular da mão, da vista e do gosto artístico, adquire 

noções de formas e cores, e prepara-se para copiar fielmente do natural (Rosa y 

Alberty, 1918: 64). 

 

         Nesta época, na Casa Pia de Lisboa, o professor responsável pelo “ensino 

elementar do desenho” era Pedro Guedes, que havia sido aluno da Casa, nomeadamente 

durante a época Margiochi, e autor (re)conhecido dos retratos do primeiro jornal escolar 

manuscrito, A União. Em 1928, Pedro Guedes redigiu um importante documento 

intitulado O Desenho Primário Racional Elucidário para o professor que, embora 

nunca tenha sido publicado, constitui um elemento indispensável para delinear a 

História do Ensino Artístico da Casa Pia de Lisboa através desta disciplina e, 

principalmente, para o entendimento daquele que foi um dos problemas mais debatidos, 

ao longo do século XX, quanto a matérias de ensino do desenho: os “métodos racionais” 

ou “métodos intuitivos”. A citação que se segue, embora longa, é merecedora de 

atenção pelo modo simples, claro e sensível com que aborda e explana as questões 

essenciais do desenho para fins pedagógicos ou educativos: 

 

[…] vou já dizendo que este “Elucidário” não constitui um trabalho original, nem 

representa propriamente um método. É apenas, e muito modestamente, um trabalho 

de compilações de vários conselhos, sugestões e exemplos, que encontrei em obras 

de autorizados mestres na especialidade, como: Guébin, Pottier, Quénioux, M.
me

 

Perrelet, Keller, Patissié, Réné Le Blanc, Couty, Luquet, Rouma, Henriet, Omer 

Buyse, etc., acrescentando-lhe coisas que a minha pratica de vinte anos de ensino 

me tem aconselhado, parecendo-me pois que assim auxiliarei, embora 

modestamente, as pessoas encarregadas do ensino de desenho nas escolas 

primarias. […] São simples sugestões, servindo mais como exemplos do que como 

modelos. O ensino de desenho nas nossas escolas primarias ressente-se ainda, em 

geral, do arcaico método geométrico, de Guilhaume, não por culpa dos professores, 

mas devido, em grande parte, à sua deficiente preparação nesta especialidade, visto 

a sua maioria ter trazido ainda na sua bagagem de normalista os estafados 

compêndios de desenho, estampas e papeis quadriculados. A juntar a isso, a 

escassez de tempo para poder ministrar convenientemente esta disciplina. Hoje, 
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creio eu, já se ensina desenho nas nossas Escolas Normais, pelo menos na de 

Lisboa, pelos métodos naturais; mas os seus frutos tarde amadurecerão.  

As lições de desenho não representarão um fardo, nem para o professor, nem para o 

aluno, se forem dirigidas de forma a constituírem um agradável exercício no meio 

da aridez de algumas outras disciplinas. 

O desenho é a vida do ensino na escola primária. 

A satisfação com que a criança procura desenhar uma flor, ou um fruto, para depois 

os colorir; o interesse com que ela agrupa as suas combinações decorativas etc, são 

outros tantos motivos de distracção e boa disposição do espírito, tanto para o 

professor como para o aluno.Durante vezes sucede ser aguardada com evidente 

impaciência, pelas crianças, a hora do desenho. O caso é ter-se a noção perfeita do 

objectivo pedagógico desta disciplina nas classes de instrução primária, que não 

exige, nestes desenhos, a correcção de um artista profissional. 

Seria mesmo uma veleidade pretender formar artistas na escola primária.  

O desenho, nestas classes, que é eminentemente educativo, tem por fim 

desenvolver na criança as suas qualidades naturais do gosto, da invenção e da 

observação; e deve ser evolutivo, como adaptação; realista, como inspiração; geral, 

como aplicação; espontâneo, como execução e estético, como educação. 

Para se ensinar desenho na escola primária não é necessário ser-se um artista 

plástico; bastando os preparatórios que um professor primário deve possuir e o que 

Quénioux chama “l’esprit du dessin”.  

Se ainda à sua competência pedagógica puder juntar a habilidade manual que lhe 

permita apoiar a sua correcção verbal com uma correcção afectiva, melhor será 

escutado e compreendido.Foram há pouco tempo decretados os novos Programas 

do ensino primário, pelos quais ficaram banidos de vez, oficialmente, os 

anacrónicos compêndios de desenho, medida esta de um grande alcance 

pedagógico.[…]É tempo de se considerar o desenho não apenas como um 

agradável passatempo, mas também, e sobretudo, como um dos ramos de ensino 

mais necessários ao homem; tão necessário como a leitura e a escrita. Presta-se ele 

admiravelmente, nas lições de coisas, a suprir as insuficiências das explicações 

verbais. […] O desenho é uma linguagem universal, viva, expressiva, rápida. É a 

escrita da forma. É o meio de expressão por excelência, útil em todas as artes e 

profissões. […] Não se espere, porem, uma completa e radical transformação nas 

aptidões para o desenho das novas gerações, com a aplicação dos métodos 

racionais. Haverá sempre um grande número de indivíduos que não possuem 

habilidade alguma para o desenho, nem a adquirem, seja qual for o método 

empregado.O principal objectivo do método intuitivo, é o de se conseguir que o 

desenho ocupe o lugar que lhe compete na escola primária, como factor 

pedagógico, dos mais importantes, na educação da criança. 

Não há, a meu ver, um método modelo ideal. Todos são aproveitáveis desde que 

sejam pedagogicamente orientados e baseados nas tendências naturais da criança 

para o desenho.Nem, de um modo absoluto, Guillaume com o seu método 

geométrico, nem Quénioux com o seu intuitivo, nem Omer Buyse com o seu 

americano; mas todos eles reúnem princípios aproveitáveis que me têm servido 

durante as duas dezenas de anos de professorado na Casa Pia de Lisboa. 1929. 

Pedro Guedes [ass.] (Guedes, 1928: 1-8). 

 

 

         Nas páginas seguintes deste Elucidário, Pedro Guedes expõe os Novos Programas 

e suas Instruções Pedagógicas – os de Outubro de 1927, que foram utilizados na sua 

disciplina de Desenho, consistindo o desenho das “Primeiras Classes” de “combinações 

decorativas”, “primeiros exercícios de modelação em areia fina e em barro ou outro 
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material plástico”, “desenho de imitação de formas planas”, “cópia do natural”, 

“exercícios de desenho de memória” e de “desenho livre e de interpretação”; o da 

“Segunda Classe” de “combinações decorativas”, “exercícios de modelação livre e 

cópia de modelos”, “primeiros exercícios de modelação sobre fundo, recorte e gravação 

de barro”, “desenho de imitação de formas planas”, “cópia do natural”, “e exercícios de 

desenho de memória” e de “desenho livre de interpretação”; o da “Terceira Classe”, 

para além da revisão e complexificação dos temas e conceitos propostos nas classes 

anteriores, acrescentava os “exercícios de modelação de memória”, “primeiros 

exercícios de modelação de desenho”, “associação do desenho com os trabalhos 

manuais” e ainda “exercícios de composição decorativa, segundo um plano 

primeiramente estabelecido”; o programa completo da “Quarta Classe” concluía o 

processo de aprendizagem do desenho elementar com a revisão de todos conhecimentos 

adquiridos, progressivamente: “observação do emprego das regras de composição 

decorativa em modelos e em monumentos e outras construções locais, exercícios de 

modelação livre, de cópia de modelos e de memória, desenho de imitação de formas 

planas, observação das principais deformações perspecticas, cópia do natural de 

modelos e de objectos visuais, exercícios de modelação do desenho, emprego de 

aguadas, exercícios de desenho de memória, exercícios de desenho livre e de 

interpretação, esboços de muito simples projectos de decoração”.  

         Nas Instruções Pedagógicas que deviam acompanhar este programa, Pedro 

Guedes faz referência ao facto de os ensinos das disciplinas de Desenho, Geometria e 

Trabalhos Manuais dependerem da “abundância de material, escolha de modelos 

colhidos na região e técnica empregada”, alertando ainda para a necessidade de se levar 

o aluno a “conhecer intuitivamente as propriedades elementares das figuras 

geométricas”, sendo, em todo o caso, “indispensável estudar atentamente as tendências 

de cada um e delas tirar o melhor partido para a orientação do respectivo ensino”, uma 

vez que, “a analise inteligente de um desenho ou de um trabalho manual, livremente 

realizados por um aluno, explica muitas vezes atitudes, estados, possibilidades que não 

seria fácil descobrir por outro meio” (Guedes, 1928: 9-12). 

         Embora neste programa se conjuguem elementos de diferentes métodos – 

Geométrico e Intuitivo –, a sua organização corresponde, essencialmente, aos mesmos 

princípios apresentados por Faria de Vasconcelos em defesa das “vantagens do Método 

Intuitivo” ao nível da educação dos sentidos e suas faculdades correspondentes: 
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a) Vista. O desenho educa a vista, habitua-nos a olhar, ensina-nos a ver, a observar 

as coisas sob um ponto de vista mais detalhado, mais exacto mais completo. 

b) Memoria. Um dos melhores meios de fazer com que a creança fixe attentamente 

um objecto é de fazer desenhar de memória o que viu, o objecto que a interessou. 

Assim se faz a educação da memoria, habituando como dizem Bertier e Stirez, a 

crença a afinar e a precisar as imagens, a dar-lhes intensidade e vida, a enchel-as de 

realidade. 

c) Attenção e vontade. Quando a creança visa a reproduzir um modelo que a 

interessa desenvolve um exforço de attenção e de vontade tanto mais vivo quanto 

maior for o desejo de o reproduzir. 

d) Raciocínio. Para ver um objecto é preciso analysal-o, resolvel-o nas suas partes 

e apprehender as suas relações; ora n’esta maneira de olhar, diz Lacombe, há 

raciocínio e o que favorece este raciocínio é saber o nome das partes ou aprender a 

denominal-as ao mesmo tempo que se vêem; desenhar d’este modo é uma boa 

occasião para aprender a língua. 

e) Decoração. Uma outra vantagem d’este methodo é iniciar a creança na 

decoração. 

f) Trabalhos manuaes. Liberty Tadd considera essencial a união do desenho e de 

dois trabalhos manuaes: a modelação e a esculptura em madeira. Bertier e Stirez 

sustentam que é pela modelação que convém começar porque é mais concreta do 

que o desenho, porque une mais estreitamente a sensação da mão à sensação da 

vista e faz penetrar melhor as formas no espírito. 

O desenho é um meio de expressão universal, e utilisavel em todas as disciplinas, 

um estimulante da inteligência e do gosto (Vasconcelos, [19--]: 463-64). 

 

          Um aspecto fundamental da relação entre as aulas de Desenho e as aulas de 

Trabalhos Manuais ministradas na Casa Pia de Lisboa, era a continuidade dos critérios 

de aplicação prática para finalidades de formação profissional mais avançada, pelo 

estabelecimento de uma articulação directa ao nível dos processos (meios) e dos 

resultados (fins) entre o ensino do desenho e o ensino oficinal. Entendia-se, no ensino 

de Desenho Industrial, que se devia, “sempre que seja possível, especializar o desenho 

conforme os misteres”. No ensino de Desenho Ornamental, tendo em vista a aplicação 

prática do ornato necessário ás oficinas de entalhador, marceneiro e pintura, salientava-

se a “estreita ligação entre as oficinas e a aula de desenho”, de modo que “as diferentes 

peças construídas nas oficinas o sejam sempre depois do aluno ter executado 

previamente na aula o desenho entalhado da peça a construir” (Ferreira. A., 1913: 112). 

         Os trabalhos manuais educativos serviam como “exercícios do laboratório 

experimental” para que os alunos se familiarizassem com “os factos e as forças que 

actuam nas indústrias”, sendo, portanto, um elemento preparatório para o ensino das 

oficinas com finalidades profissionais. Do conjunto racional ou intuitivo dos trabalhos 

manuais desenvolvidos na Casa Pia, faziam parte a Carpintaria (aparelho da madeira e 

assemblagens), o Torneiro de madeira, Carpinteiro de moldes, Moldação, Fundição, 

Forja, Acabamentos e ajustagens manuais, Ajustagem mecânica e fabrico de 



                                                                                CAPITULO VII. O Jornal Escolar: Técnicas Pedagógicas e Tecnologias Artísticas 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 292 

ferramentas. Nesse ensino profissional ou tecnológico, “sempre progressivo e 

individual”, os trabalhos executados deveriam representar o “esforço pessoal do 

estudante” aplicados a objectos cuja utilidade pudesse ser compreendida por ele, 

“sempre precedidos de desenhos cotados” e “sem emprego de máquinas-ferramentas”, 

ou seja, à mão livre: 

 

O desenho adquire nestes trabalhos uma grande importância porque contém o 

pensamento e as intenções do estudante. Esta confrontação permanente e a 

responsabilidade que resulta para o estudante da não realização do que quer 

executar são duma grande influencia sobre a formação e habituam-no à reflexão e 

ao esforço pessoal. A repetição dos trabalhos manuais nunca deve ser levada a 

ponto que a atenção e a reflexão dêem logar ao hábito. Já porque o hábito prescinde 

da actividade intelectual já porque o interesse na execução do trabalho cessa; e, 

desde que a actividade intelectual cessa, também o trabalho deve cessar, para se 

não cair na aprendizagem (Ferreira. A., 1913: 193). 

 

         Por um lado, sob pena dos trabalhos manuais na escola poderem cair na 

aprendizagem, não se devia confiar o ensino profissional a um “operário” mas a um 

“educador”, por outro, e pela mesma razão, devia ser condenado o ensino que visasse 

“aproveitar desde o princípio o aluno como operário concorrente da indústria particular, 

cujos trabalhos nunca permitem a sequencia pedagógica dos exercícios”. Uma coisa era 

a responsabilidade técnica, outra era, a orientação. Partia-se do princípio que só um 

verdadeiro educador estaria preparado para despertar o interesse no aluno:  

 

O carácter activo, motor do interesse, é um reflexo das tendências, das impulsões, 

das necessidades espontâneas do organismo vivo; o interesse põe em trabalho 

tendências naturaes. A teoria do esforço nada significa. Quando a criança sabe que 

o seu trabalho é uma obrigação, não se entrega a ele senão por força (Ferreira. F., 

in Ferreira. A., 1914: 249) 

  

         A ideia central das Teorias do Interesse residiam no “cativar e reter a atenção” ao 

mesmo tempo que se procurava “unificar vários conhecimentos”, intelectuais e manuais. 

Por este motivo, os Trabalhos Manuais
37

 constituíam o mais poderoso factor de 

                                                 
37

 “Os trabalhos manuais podem considerar-se como divididos em duas grandes escolas ou sistemas: o 

técnico ou de Moscou; o pedagógico, de Näas, sueco, e também vulgarmente chamado Sloyd. A estes 

podemos ainda acrescentar o de Dewey – trabalho manual de carácter social, e o artístico. De grande 

reputação pelos seus resultados, e por isso adoptado por uma grande maioria, é o sloyd. O sloyd (palavra 

que quer dizer trabalho manual caseiro) tem suas origens nas ocupações familiares durante as longas 

noites de inverno dos paises do Norte, trabalhos que de principio eram muito simplesmente a decoração 

dos móveis, a pratica da planiscultura, isto é, o barbaro Kerbschnitt. Otto Salomão o modificou, e, sob a 

sua direcção, na escola de Näas ele se transformou em um sistema perfeitamente definido, que brotou e 

desenvolveu raízes em todas as partes do mundo. No sloyd os modelos são de forma a despertar um 

interesse máximo no aluno, obrigando o esforço voluntário, e pondo em trabalho todas as suas faculdades. 

O técnico que tem suas origens na Rússia, na Escola Profissional de Moscou, segundo o plano de um 

operário parisiense cujo nome se ignora, e desenvolvido pelo Director da Escola – Della-Voss (por isso 
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Educação Integral e instrumentos de Cultura Geral, ao exercer o desenvolvimento 

harmónico da atenção, da percepção exacta e do raciocínio, ao mesmo tempo que se 

“falava à imaginação da criança” pelos “modelos em que ela vive”, ou seja, serviam a 

educação moral, socialmente útil. Para uma boa execução, este trabalho exigia o 

concurso da vista, da mão e do cérebro, tendo como fim “educar os dois primeiros 

órgãos sob a direcção do terceiro” e “desenvolver o espírito de observação e precisão, 

criando os chamados reflexos inconscientes”, constituindo, por isso, “elemento valioso 

de cultura estética” na medida em que “o nosso prazer provém de que constatamos no 

objecto uma qualidade, isto é, um certo grau de perfeição” (Ferreira. F., 1914: 7).  

         A educação manual, a educação motriz, a educação da sensibilidade muscular, ou 

ainda, “a educação do sexto sentido é de todas a que importa mais, debaixo do ponto de 

vista do desenvolvimento intelectual”: 

 

O desenho, a modelação, os trabalhos em cartão e em madeira, as preparações, etc., 

os trabalhos manuais mais educativos devem ser introduzidos e cultivados, sempre 

com o fito de não só adestrar a mão e tornal-a mais fácil, mais desembaraçada para 

exprimir e ajudar a exprimir o pensamento e a servir mais tarde na prática da 

profissão, mas também e principalmente a servir como meio de fixar ideias, de 

aumentar o valor e a amplitude as associações mentais, como meio de invocar 

imagens, como meio de adquirir noções, como meio de educar e instruir o espírito, 

fortalecendo a memoria, adestrando a imaginação, despertando as aptidões, 

trenando a atenção, ensinando a observar, a ver, a sentir, a julgar, a comparar, a 

pensar, desenvolvendo e exercitando em suma todas as faculdades mentais. A 

motilidade é a faculdade que mais domina na criança, aquela de que ela mais se 

serve, aquela cujo exercício mais a interessa, mais a desperta, mais a alegra.  

A criança traz o cérebro nas mãos, fala principalmente com as mãos; eduquemos-

lhe, portanto as mãos. […]  

Nela existe sempre um criador, um obreiro ansioso por criar e produzir.[…] 

 

Além disso, o trabalho manual, e principalmente o desenho, fornecem «tests» 

excelentes que por si ou combinados com outros, servem para apreciação do valor 

psíquico e do grau de aproveitamento da criança 

 

(Discurso lido pelo Director por ocasião da sessão do Congresso pedagógico de 

1914, que se realizou na Casa Pia de Lisboa em 18 d’Abril deste ano, in Ferreira. 

A., 1914: 305-06). 

 

                                                                                                                                               
também chamado o sistema Della-Voss), tem para nós menos interesse, e os seu valor educativo é inferior 

ao do da escola de Näas, porque a criança não começa por fazer uma peça qualquer, um trabalho, mas 

inicia-se por uma série de exercícios como a feitura de um cubo, um prisma, um cilindro, etc. Deve ser 

considerado mais como preparação ao ensino profissional do que contribuindo à educação geral. O 

sistema de Dewey ou social funda-se na recapitulação abreviada, levando por isso a criança a executar 

trabalhos cujo fim é desenvolver conhecimentos e aptidões que correspondem a diferentes graus da 

civilização” (Ferreira. F., 1914: 5-6). 
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         É, precisamente neste ponto, que reside um dos problemas centrais ao 

desenvolvimento desta dissertação: a possibilidade de integrar os Jornais Escolares 

Manuscritos da Casa Pia de Lisboa, desde 1893 até 1929, num conjunto de medidas 

desenvolvidas pelas concepções pedagógicas da Escola Moderna, em geral, e pela 

Educação Artística, em particular. Essas medidas destinavam-se a prever e controlar o 

futuro destino profissional dos educandos e, de forma mais subtil, aproveitar essa 

prática para apurar as competências técnicas, bem como as características psicológicas 

(aptidões, vocações, tendências, talentos) e as condutas morais dos seus autores, para 

poder exercer um controle, uma fiscalização e até uma influência mais profunda ao 

nível das naturezas idiossincráticas dos indivíduos em questão. Na qualidade de 

trabalho manual ou expressão livre, (pela via da escrita e do desenho), o Jornal Escolar 

acabou, certamente, por funcionar como uma espécie de “test” informal, que mantinha o 

essencial das propriedades e vantagens educativas do acto de atenção voluntária sobre 

um objecto, plenamente escolhido e desejado, numa conjugação exemplar de esforço e 

de prazer. O acto de atenção voluntária, fenómeno descontínuo que obrigaria a um 

esforço apenas compensado pelo prazer que despertasse o objecto da atenção, fazia 

intervir aquilo a que Faria de Vasconcelos chamava “os graus intermediários: o 

interesse, a reflexão, a aplicação, a meditação, a contenção e a contemplação”:  

 
A attenção voluntária é, como diz Ribot, um instrumento de aperfeiçoamento e um 

producto da civilização, da arte, da educação, do exercício, do dressage; nasce sob 

a pressão das necessidades e com os progressos da intelligencia; o trabalho é a 

forma concreta mais apprehensivel da attenção voluntária.[…] Os exforços 

successivos da attenção a um mesmo objecto só são possíveis, quando, por uma 

sucessão de actos de imaginação, formulamos a seu respeito novas perguntas, 

novas questões. […] Prestar attenção a um objecto, a um facto é interessar-se por 

esse objecto, por esse facto e não podemos interessar-nos de uma maneira durável, 

senão renovando sem cessar as perguntas, as questões, os problemas a seu respeito. 

[…] De um modo geral a força e a duração da attenção estão na razão inversa do 

grão de novidade, quando um objecto novo não desperta, de resto, algum 

sentimento de interesse pessoal.[…]  

 

Não há attenção sem ideação antecipadora, sem experiência imaginativa. […] Para 

que a attenção se fixe sobre um objecto e o perceba integralmente, diz James, não 

basta que elle esteja presente aos sentidos, é preciso ainda que esteja presente à 

imaginação. […]  

 

Nós não percebemos senão as coisas que esperamos 

 

(Vasconcelos, [19--]: 298-309). 
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         O Jornal Escolar é, pois, o exemplo acabado do trabalho livremente assumido, 

com autonomia, que patenteia a individualidade do aluno segundo um tema que ele trata 

a seu gosto e de acordo com a sua capacidade imaginativa. Nele se encontram todas as 

modalidades de desenho consideradas imprescindíveis na Escola Primária: “da cópia do 

natural, defendida por Rousseau; do desenho de memória, muito empregue por 

Pestalozzi; do desenho de ilustração, que tem nas escolas americanas grande número de 

adeptos; do desenho livre, que tem modernamente em Quenioux um defensor” (Ferreira. 

F., in Ferreira. A., 1914: 258). Em alguns casos, verifica-se mesmo um elevado grau de 

maturidade artística, próprio das classes mais avançadas do ensino do desenho 

(complementar ou industrial), ministrado à época na instituição, e cujo resultado poderá 

ser explicado à luz de um constante exercício ou pelas qualidades pessoais 

(virtuosismo) do seu autor. 

         Com excepção dos desenhos de retrato, feitos à base da cópia de modelos 

fornecidos pela fotografia (substituto do natural), os desenhos mais comuns incluem-se 

nas vertentes do Desenho de Ilustração e do Desenho Livre, ainda que, em todos os 

casos, se verifique uma capacidade geral em exprimir o pensamento pela imagem, o que 

denuncia a eficácia de toda uma Pedagogia pela Imagem, presente nos métodos de 

ensino desenvolvidos na Casa Pia de Lisboa. Verifica-se, igualmente, uma tendência 

progressiva para o abandono do auxílio do pensamento escrito, como aliás, já foi 

explicado em capítulos anteriores, em relação à própria influência comparada das 

imagens que eram divulgadas pela imprensa de circulação nacional. De facto, aquilo 

que estes desenhos revelam de significativo, para além das próprias qualidades visuais 

imediatas, é a ligação a determinadas formas de pensamento ao nível da expressão 

gráfica, o que permite associá-los a um imaginário e a uma imaginação, ligadas a 

determinadas formas da Cultura Visual e da Educação Estética e Artística. 

 
Pela cópia do natural a criança «affine l’oeil» empregando os termos de Madame 

Kergomard, «despertando-lhe a atenção e a curiosidade pessoais, primeiro grau do 

espírito scientifico», «revelando qual a sua faculdade de análise, atenção 

sensorial», segundo Ivanoff. Entretanto, deve o professor ter bem presente o 

princípio estabelecido por Rouma, que nunca deve ser exigido que o trabalho 

apresentado pela criança seja duma grande perfeição e por forma nenhuma 

devemos esquecer que deve ser a própria criança quem corrija os seus defeitos, 

guiada por uma simples conversa mantida com o professor. 

 

Pelo desenho de ilustração, tão em uso na América do Norte, adquire a criança, 

como no-lo diz Omer Buyse, «uma facilidade assombrosa em exprimir o seu 

pensamento pela imagem, ao passo que revela a sua mentalidade, e afirma a sua 

personalidade», isto é, como Ivanoff, «a imaginação, a concepção, a 
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compreensão». Intercalando a cópia do natural com o desenho de ilustração, 

auxilia-se vigorosamente a criança a passar da terceira fase ou idade, como lhe 

chama Luquet, para a quarta; da do realismo lógico, onde ela representa os 

objectos como são e não como os vê, para a do realismo visual, o período adulto. 

 

Pelo desenho livre cultiva-se na criança a faculdade de imaginação, «aí se encontra 

a manifestação da sua vida intelectual e moral, o reflexo dos seus gostos, das suas 

impressões actuais, das suas lembranças, como o reflexo da sua vida material», ou 

ainda, segundo Ivanoff, «a imaginação criadora e os interesses dominantes». O 

desenho livre, como forma de linguagem, bem nos esclarece Rouma qual a sua 

importância, e quanto há a lucrar em que o pratiquem, inclusivamente as crianças 

já capazes d’uma boa cópia do natural. O desenho livre, espontâneo, cultiva a 

atenção voluntária e deve ser a primeira forma que deve revestir o ensino do 

desenho (Ferreira. F., 1914: 12-13) 

 

         A Pedagogia pela Imagem relaciona-se, directamente, com a Pedagogia do 

Interesse naquilo que pode ser designado de Educação Funcional, isto é, práticas e 

processos de ensino que, com base no Método Intuitivo, assentam no princípio geral de 

que o ensino activo deve substituir o ensino livresco, o concreto deve prevalecer ao 

abstracto, o visual conduzir o verbal, as fórmulas atractivas suplantam as fórmulas 

dogmáticas ou dialécticas, a necessidade (vontade) de trabalhar deve prevalecer sobre o 

dever (obrigação) de trabalhar: “A educação funcional, diz Claparède, funda-se na 

necessidade: necessidade de saber, necessidade de procurar, necessidade de ver, 

necessidade de trabalhar. A necessidade, o interesse resultante da necessidade, eis o 

factor que fará duma reacção (visível) um acto verdadeiro” (Planchard, 1982: 501). 

         No caso dos jornais da Casa Pia, trata-se, não da apologia a uma cultura das 

imagens geradora de consumidores mas, de produtores, da contribuição dos sentidos 

para a conquista do saber e do poder (ser), da educação da inteligência da mão e da 

preparação profissional associadas ao método de descoberta e investigação de si mesmo, 

(auto-invenção), pela experiência concreta e pelo comportamento criativo. Pelos 

métodos intuitivos, ligados à expressão livre do desenho e dos trabalhos manuais, se 

pretendia chegar a um modelo de “individualidade reflexiva” e não meramente 

“receptiva”, ou seja, “novo conceito da psicologia infantil” em que o professor tinha 

apenas que preparar o ambiente ao aluno, apresentando-lhe os estímulos próprios e 

deixando-o “reaccionar livremente”, de modo natural, para que todo o trabalho interno 

da inteligência e todo o desenvolvimento sucessivo das ideias, tivesse lugar com 

“perfeita normalidade” e segundo as “leis físico-psiquicas que regem todos os 

movimentos do indivíduo” (Rosa y Alberty, 1918: 46). Como dizia Claparéde, “para 
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que o aluno trabalhe, ponham-no em circunstâncias tais que experimente a necessidade 

de executar a acção que esperam dele” (Planchard, 1982: 502).  

         Pela auto-actividade o aluno seria livre de exprimir o seu pensamento na medida 

em que correspondesse àquilo que dele era esperado. O Desenho, sendo “uma 

representação gráfica do pensamento”, como a escrita, só se podia compreender como 

“função da expressão”, logo nunca devia ser aplicado como “centro de interesse”: “ o 

ensino do desenho é um dos problemas que actualmente mais interessa psicólogos e 

pedagogos, conquanto há mais de meio século se debata nas nações cultas” (Ferreira. F., 

1914: 11). Neste sentido, os métodos intuitivos cumpriam um fim muito preciso: eram 

um meio que permitia ao indivíduo auto-educar-se: 

 

Nous désaccoutumons l’enfant de penser, nous allons à l’encontre de la réflexion 

personnelle de ce petit être et l’enseignement tel qu’il est donné aujourd’hui est 

souvent une suggestion continue de la part du maître, suggestion qui engourdit et 

qui tue parfois la réflexion personnelle. L’enfant doit trouver par lui-même. Je peut 

considérer comme un axiome, avec la certitude de n’être contredite par personne, 

que, ce qui a été découvert par l’individu est fixe dans sa mémoire et n’a besoin 

que de bien peu de répétitions pour y rester. Il est dès lors compréhensible que nous 

devons, coute, découvrir un système d’éducation par lequel l’enfant est réelment 

amené aux découvertes, aux trouvailles par lui-même avec le minimum possible 

d’intervention de l’adulte. Ce systeéme será celui de l’avenir. Il faut diminuer de 

plus en plus l’aide et la suggestion de l’adulte, augmenter la reflexión et le travail 

personnels de l’enfant afin d’arriver petit à petit à la méthode d’auto-éducation à 

l’école (Deschamps, 1924: 23). 

 

         O que se propõe neste método de trabalho é a responsabilização do indivíduo 

pelas suas escolhas, uma responsabilização que dispensa a imposição exterior, a coação, 

pois, passa a consistir num trabalho interno que é, voluntariamente, escolhido pelo 

indivíduo:  

 

Na parte que diz respeito à disciplina, é a coerciva, a imposta, ainda hoje 

dominante, a que coloca a virtude suprema da criança na obediência passiva, 

concedida sem hesitação. Essa disciplina faz hipócritas, preverte, transforma o bem 

em mal. […] Estirpar o prémio e o castigo, adoptar uma disciplina consciente: a 

máxima liberdade a par da máxima responsabilidade. Nunca autoridade exercendo-

se de fora para dentro, mas liberdade moral criando uma regra individual e social 

de dentro para fora (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1914: 251-52).  

 

          A disciplina, de “dentro para fora”, o poder de escolha, colocava-se ao exercício 

dos trabalhos propostos pelo Método Intuitivo, implicando que a própria acção do 

professor se fizesse, cada vez mais, dispensar, em favor de substitutos mais imediatos e 

eficientes, nomeadamente, o recurso a novas tecnologias artísticas e meios de 
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comunicação audio-visuais. Por motivos de economia, se passaram a associar os 

métodos intuitivos aos métodos atractivos da Arte na Escola, as ligações afectivas entre 

as ideias e os objectos, as imagens e as palavras:  

 

Toda a ideia conduz à acção. Mas a ideia de nada serviria se a sua determinação 

não fosse exacta, de modo a que o meio se adapte ao fim, que o pensamento se 

adapte ao fim proseguido. Mas estas adaptações suppõem a realização de certas 

condições: precisão do fim, escolha do meio e consecução do fim. É necessário 

precisar-se o fim, saber-se para onde se vae. Umas vezes o fim é preciso, outras 

vezes vago, mais sentido do que pensado. A escolha do fim não é menos 

importante nem difficil. Muitos fins differentes nos solicitam na vida quotidiana, é 

preciso escolhel-os. O pensamento é tanto mais elevado quanto melhor foi a 

escolha. […]  

Saber escolher é dominar a vida interior, os nossos instinctos e realçar a vida 

         (Vasconcelos, [19--]: 358-59).  

 

         A Arte na Escola, os chamados “materiais para as intuições”, (nas quais se 

incluíam os Museus Escolares), cumpriam a função do “mestre-mudo”, uma vez que, “o 

ensino do desenho, das sciencias, da geografia não pode fazer-se de um modo profícuo 

sem o seu auxílio” (Ferreira. A., 1914: 263). 

 

O método intuitivo, diz Richard, tem dois aspectos ou apresenta duas aplicações: 

«Do ponto de vista material, é o método indicado para o ensino das coisas, para 

enriquecer o conhecimento concreto; no ponto de vista formal, é o método que cria 

a atenção reflectida, preparando assim para a analise e a síntese». […] Toda a 

maneira concreta de satisfazer a curiosidade da criança pertence, portanto, ao 

método intuitivo. […] A intuição em si mesma não é um fim; é um meio, uma fase, 

mas uma fase absolutamente necessária para a formação das ideias. […] O 

conjunto dos processos usados no ensino para tornar este mais concreto e evitar os 

perigos do verbalismo é correntemente designado hoje pela expressão meios ou 

técnicas audiovisuais…Tomaram uma importância excepcional no ensino das 

ciências, da matemática, das línguas, da história, etc. (Planchard, 1982: 450-51). 

 

         Ainda que muitas interpretações possíveis fossem dadas na aplicação prática deste 

método, o objectivo da intuição nunca devia limitar-se a “acumular imagens”, mas, a 

utilizá-las com o auxílio da imaginação, com o propósito de educar a percepção e 

favorecer o trabalho de ideação, tornando as imagens mais precisas, mais nítidas na 

memória, subordinando a “memória tipográfica e verbal” à “memória fotográfica” ou 

“cinematográfica” (Planchard, 1982: 452). O Ensino Intuitivo, através das disciplinas do 

Desenho e dos Trabalhos Manuais, ligava-se, portanto, a um conjunto de técnicas e 

tecnologias mais amplas que recorriam a uma utilização das imagens e da capacidade de 

visualização para fixar o pensamento, a atenção e o interesse sobre os objectos a 
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conhecer. Essa era também a vantagem do ensino concreto, pela aquisição e domínio 

das linguagens que se exprimiam pela imagem: 

 

A imagem não é senão uma pequena parte do phenomeno a que se chama 

pensamento. […] Uma palavra, por si mesma, não significa coisa alguma, é muito 

menos expressiva do que uma imagem, é apenas um elemento bruto, inerte, que 

precisa mais do que a imagem de ser completado por qualquer outra coisa, que 

represente a sua significação. […] Abordando experimentalmente o problema vê-se 

que, do mesmo modo que a imagem, a palavra não corresponde senão a um 

fragmento do pensamento. Para que o pensamento inteiro fosse traduzível em 

palavras seria preciso um comprido discurso. […] O pensamento é distincto, ao 

mesmo tempo, da imagem e da palavra, constitue um elemento differente. O 

pensamento consiste n’um sentimento intellectual. É este sentimento, como já 

vimos, que dita as palavras e suggere as imagens e por sua vez as palavras e as 

imagens reagindo sobre este sentimento, amplificam-no por um trabalho de 

repercussão, em que o effeito se torna causa e a causa effeito. Comquanto vago na 

sua natureza nós percebemos a presença d’este sentimento e sobretudo os seus 

effeitos; é principalmente pelos seus effeitos que o pensamento se nos revela, pois 

o pensamento não é um estado passivo, mas um sistema de acções. Pensar não 

consiste unicamente e passivamente em tomar consciência, mas em tentar, escolher 

(Vasconcelos, [19-]: 354-56). 

 

 

 

         3. As Máquinas de Ensinar e a Educação pela Imagem: a Imprensa e as 

Técnicas Freinet na Escola Moderna 

 

 

         As modalidades de expressão artística e do trabalho manual foram sendo, 

progressivamente, absorvidas pelo curriculum oficial da Escola Moderna, ao ponto de o 

aluno ser induzido a manifestar a sua individualidade e autonomia sem ter de recorrer a 

actividades extracurriculares da sua iniciativa espontânea, (não dirigida), ou seja, 

desenvolvidas à margem dos programas escolares que determinavam a distinção entre 

os espaços e os tempo de estudo e os espaços e tempos de lazer. Se os primeiros jornais 

escolares e práticas Associativas haviam surgido, espontânea e paralelamente, àquilo 

que estava definido como pertencendo ao curriculum oficial das disciplinas escolares, 

com a entrada da Ciência nos domínios da Educação, rapidamente, se percebeu que, 

estas actividades ditas extracurriculares podiam constituir um excelente elemento de 

educação dos jovens, uma vez que, permitiam conciliar o programa de estudos com 

formas de aprendizagem mais atractivas e rentáveis, acabando por (con)fundir, numa 

unidade, o sentido comum aos espaços de recreio e de ensino. Na verdade, aquilo que se 
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verificou, com a introdução das Ciências, (Medicina, Antropologia e Psicologia), nos 

domínios educativos da Escola Moderna e, sobretudo, no caso específico da Casa Pia de 

Lisboa, depois do início do século XX, foi a transformação da liberdade de escolha das 

crianças e dos jovens, bem como das actividades recreativas, em alguma coisa que não 

era apenas desejável como, de certo modo, obrigatória. 

        À medida que aumentava o número de relatórios e estudos sobre a investigação 

científica e experimental da condição física e psicológica dos alunos, aumentavam 

também as actividades e os processos didácticos empregues para maximizar a 

rentabilidade dos recursos humanos e económicos da instituição escolar, numa 

verdadeira ânsia de medir, prever e controlar os resultados, através de métodos racionais 

que contemplassem a psicologia individual e colectiva de todos, sem descurar a 

personalidade e a subjectividade própria de cada um. Foi assim que o Associativismo 

juvenil e as actividades recreativas, associadas a novas tecnologias de informação e 

diversão, passaram a consistir numa espécie de prolongamento lógico dos métodos e 

processos de educação física, intelectual, estética e moral, que eram empregues nos 

limites de duração do horário escolar e dentro da sala de aula. A criação da Associação 

Escolar da Casa Pia de Lisboa pelo professor de trabalhos manuais Fernando Palyart 

Pinto Ferreira, em Novembro de 1912, deve-se a esse impulso de absorção das 

actividades susceptíveis de constituírem interesse e atenção voluntária, por parte dos 

alunos, para finalidades de Educação Integral. Nesta altura a motivação principal dos 

alunos era a prática desportiva, em geral, e o Futebol, em particular, tendo as equipas 

escolares passado a entrar em competições oficiais intensivas desde a instauração do 

primeiro Campeonato Escolar, em 1908 (Coelho e Pinheiro, 2002: 146) e nas Jornadas 

de Educação Física Interescolares, de 1913: 

 

O impulso dado a estas actividades e os sucessos obtidos, levam à participação da 

Casa Pia no primeiro congresso de Educação Física, promovido pelo Ginásio Clube 

Português em 1916, com «um conjunto de festas tais como uma parada de 

ginástica, uma parada náutica, uma exposição de fotografias sobre educação física, 

diversas visitas a colégios e um sarau ginástico». As aulas de ginástica vão merecer 

especial atenção, estando, inclusive, sujeitas a criticas pelo excesso de cuidados 

dispensados na época por parte dos responsáveis do Estabelecimento. É neste 

ambiente, de preocupação e discussão pedagógicas, que é analisada e 

posteriormente adoptada oficialmente a ginástica sueca na Casa Pia de Lisboa, em 

virtude da sua grande vantagem de se adaptar a qualquer idade, a partir de 

aparelhos adequados para a regulação da intensidade dos exercícios (Marvão e 

Coelho, 2000: 115-16).  
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         Durante a direcção de Aurélio da Costa Ferreira foi construído um novo ginásio, 

apetrechado com as mais recentes tecnologias de educação física, e instalou-se um 

campo de jogos e recreio ao ar livre, fazendo-se ainda a inovadora ligação da música 

com a ginástica, para educar os músculos, a atenção e a vontade. Esta verdadeira 

“obsessão pelo crescimento saudável”, associada à ideia de que “só os mais aptos 

sobreviveriam” (Marvão e Coelho, 2000: 118), estava inserida no conjunto das novas 

correntes da Medicina e da Psicologia das Escolas Modernas, tendo também tomado 

grandes proporções ao nível da propaganda jornalística em defesa dos hábitos de vida 

saudável e dos modelos de conduta e de aparência ideias do Homem Moderno. As 

novas tecnologias de informação e entretenimento audiovisuais começavam, nesta 

altura, a exercer uma poderosa influência sobre os imaginários populares e sobre a 

própria organização escolar, levando a que muitas dessas tecnologias passassem a 

desempenhar um determinante papel enquanto métodos pedagógicos. Estava-se na era 

da Rádio e da Imprensa, da Fotografia, do Cinema e das novas técnicas/tecnologias de 

comunicação pela imagem, por isso, a Escola não podia desperdiçar essa oportunidade e 

esses meios que funcionavam, facilmente, como “mestres-mudos”, através dos quais a 

criança podia aprender “sem dar por isso” (Ferreira. A., 1914: 263) e sem se aborrecer. 

        A par de actividades extracurriculares como o sport, as excursões, as visitas de 

estudo a exposições de “bellas artes” e o teatro, a Associação Escolar da Casa Pia de 

Lisboa propunha-se desenvolver um programa de instrução com o auxílio das novas 

tecnologias cinematográficas, o animatógrafo, passando a realizar sessões, com 

regularidade, tendo em conta um rigoroso critério pedagógico na escolha dos “films”: 

 

Iniciaram-se os trabalhos pelo cinematógrafo: que critério presidiria à escolha dos 

films? É um trabalho nada fácil a organização de um espectáculo de tal natureza, 

para uma casa de educação como esta. A grande maioria dos films, tanto os 

cómicos como os dramáticos, contem scenas, ainda que por vezes de uma tal ou 

qual moralidade, mas à maneira dos romances de Kock e Terrail, que, por forma 

nenhuma, devem patentear-se a crianças. Films de estudo, sobre artes e indústrias, 

panorâmicos, alguma coisa existe, mas pouco e quasi tudo estrangeiro. 

Então?... 

Conseguir-se-hiam fitas notáveis, de assuntos nacionais ou estrangeiros, dando a 

preferência aos primeiros, os mais adequados à maioria dos alunos, intercalando-

se-lhes qualquer dramático, próprio, e outros cómicos. E assim foi de princípio, 

[…] E, sempre com esta orientação, de 15 de Junho de 1912 a 31 de Julho de 1913, 

passaram-se 48 films, contando-se entre eles alguns de incontestável valor, como 

Vida Aquática, Caças Polares, A vida no Congo, Ignez de Castro, Regresso de 

Ulisses, José Lebreu, Viagem à Terra Santa, Thomar, Eclipse do Sol em Ovar, etc., 

etc. (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1913: 81). 
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          Fazendo um balanço das actividades da Associação, Palyart Pinto Ferreira deixou 

escrito, em relatório, que a “acção educativa” tinha sido “enérgica” e, embora tivesse 

existido alguma resistência por parte dos alunos em relação às actividades propostas no 

teatro e no animatógrafo, (“antipatisavam com os assuntos didácticos, detestando os 

films naturais como os trabalhos que eu punha em scena: só o cómico lhes merecia 

aplausos”), a adesão dos alunos tinha acabado por ser positiva “graças aos meios que 

temos podido empregar, devido, sem dúvida, à liberdade máxima que V. Ex.ª me tem 

concedido e aos meus colegas” (Ferreira. F, in Ferreira. A., 1913: 85). 

         De facto, foi, certamente, devido à intensificação do programa de trabalhos 

ligados às actividades extracurriculares desenvolvidas pela Associação Escolar, que os 

jornais escolares manuscritos desapareceram, quase completamente, da Casa Pia de 

Lisboa, nesta altura. Um outro elemento que terá, provavelmente, contribuído para esta 

situação, foi a eminência da entrada de Portugal, em 1916, na Primeira Grande Guerra 

Mundial, o que levou a que a instrução no Curso de Sargentos, (criado em 1903), fosse 

também intensificada, dando-se prioridade aos alunos destinados à Escola de Guerra e 

ao Curso da Escola Central de Sargentos, com “conhecimentos em línguas estrangeiras, 

matemática, física, desenho, geografia e história” (Marvão e Coelho, 2000: 123-24). Só 

já perto do final dos anos vinte, é que os jornais escolares voltaram a aparecer, na Casa 

Pia de Lisboa, uma coincidência que pode ser, indirectamente, relacionada com o 

aparecimento de uma nova técnica/tecnologia pedagógica, implementada por Célestin 

Freinet (1896-1966), nos cursos elementares da instrução oficial francesa (na escola de 

Bar-sur-Loup) em 1925/26: A Imprensa na Escola. 

 

Estamos actualmente na aurora de um novo período: a imprensa impôs a tal ponto a 

sua soberania que mesmo o manual mais rico não passa de um ‘ersatz’ da riqueza 

gráfica posta à disposição de todos pela técnica contemporânea. A própria escrita 

manuscrita tende a minimizar-se num mundo em que a máquina de escrever, a 

poligrafia, o disco, a rádio, o cinema, a televisão, o gravador, intensificam e 

aceleram a intercomunicação e as trocas. A técnica dos manuais, dos deveres e das 

lições, está hoje ultrapassada […]. 

 

Substituímos a rotina dos manuais, dos trabalhos de casa e das lições, impostos 

autoritariamente pelos adultos por: 

- O texto livre, que é a expressão natural inicial da vida infantil no seu meio 

ambiente normal; 

- A observação e a experiência como fundamentos indispensáveis das aquisições de 

conhecimentos em ciências e em calculo, em história e em geografia; 

- O desenho, a pintura e a música livres, expressão complementar pela via afectiva 

e artística, de tudo o que a criança tem em si de possibilidades difusas e, não 
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obstante, superiores, de acesso à cultura, não apenas escolar mas cultura social e 

humana. 

Esta técnica da expressão livre, da observação e da experiência pressupõe, no 

entanto, a criação de novos utensílios de trabalho que lhe dão simultaneamente o 

alimento e objectivo. […] 

Poderá dizer-se que, apesar de tudo, sempre houve jornais escolares, mais ou 

menos clandestinos, nos quais os alunos davam livre curso, se não à sua expressão 

espontânea, pelo menos aos seus ressentimentos contra as limitações e a autoridade 

da escola. 

Estes jornais não tinham evidentemente nada de escolar; eram mais precisamente 

antiescolares. Fosse qual fosse a sua importância nos processos de defesa das 

próprias crianças, nunca poderiam enquadrar-se numa fórmula que se insere, a 

partir de agora, num método pedagógico e que ganha oficialmente direito de 

cidadania na própria escola (Freinet, 1974: 11-18). 

 

         A Tipografia e a Imprensa, no contexto das novas técnicas pedagógicas e 

tecnologias visuais, apresentavam-se como utensílios de modificação das práticas 

educativas com base em sistemas tradicionais de exposição e avaliação das matérias de 

ensino: a página do Jornal Escolar substituiria a página do Manual Didáctico, 

facilitando a expressão livre, numa consagração oficial da aptidão da criança para 

pensar e desenvolver um trabalho produtivo, ao mesmo tempo que construía, 

experimentalmente, a sua personalidade e orientava o seu destino. Desde logo, Freinet 

recusava a possibilidade de encarar o seu processo de trabalho como um método: 

“denominamos a nossa pedagogia de «Técnicas Freinet» e não de «Método Freinet». O 

método é um conjunto definitivamente montado pelo seu iniciador, que se deve encarar 

tal como é, tendo apenas o autor autoridade para modificar os seus dados. O Método 

Montessori é um protótipo. É ainda hoje o que era em 1930 e eis porque está 

ultrapassado” (Freinet, 1975: 44). Por “técnica”, entendia Freinet, tudo aquilo que 

permitisse ao homem obter de uma máquina o máximo de benefícios, sendo, portanto, 

os utensílios e as técnicas, constantemente experimentados, que facilitariam o trabalho 

pedagógico a partir do Jornal Escolar. A Imprensa na Escola consistia então numa 

“tecnologia” ou conjunto de máquinas e técnicas empregues para finalidades educativas, 

com o objectivo geral de cultivar determinadas práticas e operações expressivas pelas 

quais os indivíduos formulassem ideias, desejos e imagens, de modo a obter o máximo 

dos seus rendimentos. As Técnicas/ Tecnologias da Escola Experimental Freinet eram, 

neste sentido, uma continuação da Escola Activa, cujo valor fora demonstrado por 

Adolphe Ferrière quando este se propôs “substituir a palavra liberdade pelo termo 

libertação, que exprime um acto, uma orientação, uma progressiva edificação da 

personalidade pelo próprio indivíduo” (Planchard, 1982: 505). De facto, a liberdade 
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espontânea não era entendida nos processos educativos da Escola Activa como uma 

fórmula pedagógica a ter em consideração, uma vez que a criança deveria sempre 

exprimir-se inserida num contexto que englobasse as “técnicas de vida” associadas a 

uma forte componente social, isto é, na Escola: 

 
Somos por conseguinte, partidários da disciplina escolar e da autoridade do 

professor, sem os quais não poderia haver nem instrução, nem educação. Mas a 

forma de autoridade e de disciplina que recomendamos, a forma como podemos 

chegar a elas, eis o que é preciso determinar.[…] A verdadeira disciplina não se 

institui fora da escola, em conformidade com regras preestabelecidas, com a sua 

série de proibições e sanções. Ela é uma consequência natural de uma boa 

organização do trabalho cooperativo e do clima moral da aula. A experiência 

mostrou-nos que, quando a aula está bem estruturada, quando as crianças realizam 

todas, individualmente ou em grupo, um trabalho interessante que se inscreve no 

quadro da vida escolar, alcançamos a harmonia quase ideal (Freinet, 1975: 46-47). 

 

         Nesta perspectiva, e embora o Jornal Escolar consistisse numa técnica/tecnologia 

pedagógica que visava promover a auto-educação através da expressão livre, não era 

suposto que a criança escrevesse ou desenhasse (exprimisse) apenas aquilo que lhe 

interessava, pois todos os seus pensamentos, observações, sentimentos e actos tinham 

de constituir, igualmente, objecto de interesse para os seus pares, segundo um 

verdadeiro Método Natural de Trabalho, em que os resultados técnicos e práticos se iam 

aperfeiçoando gradual e colectivamente. A propósito da noção de “expressão livre” o 

próprio Freinet, ao expor as vantagens pedagógicas da Imprensa na Escola, fazia 

questão de sublinhar a diferença em relação ao significado pejorativo da 

“espontaneidade”, que continha “um sentido de anarquia, comportamento fantasista e 

sem objectivo” para além do “carácter de gratuidade e inutilidade” que se manifestava 

nas crianças “habituadas apenas a obedecer, que esqueceram os gestos naturais sempre 

ligados à transformação do ser e que, entregues a si próprias, livres de sujeição adulta, já 

só sabem fazer movimentos inconsiderados – espontâneos, sem dúvida, mas sem 

significado no comportamento dos indivíduos” (Freinet. 1974: 97).  

         A “expressão espontânea” nunca podia ser confundida com métodos de auto-

educação que dispensassem, por completo, a orientação do adulto, sob pena de se cair 

no perigo do “niilismo pedagógico” (Planchard, 1982: 506), isto é, “interpretar o 

autogoverno como liberdade absoluta equivale a negar a necessidade, há séculos 

sentida, de a sociedade se ocupar da formação dos imaturos mediante instituições 

adequadas”, as Escolas (Bartolomeis, 1984: 31). Outro perigo resultava da não distinção 

entre métodos activos e métodos atractivos, porque, embora a actividade lúdica devesse 
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ocupar um lugar importante no processo de formação da criança, por si mesma não era 

garantia de que a criança participasse, activamente, na elaboração do próprio 

conhecimento, pondo em jogo a iniciativa criadora em vez de receber o conhecimento, 

passivamente, pela via manual. Segundo os verdadeiros Métodos Activos da Escola 

Moderna, a expressão livre tinha de assentar em princípios como a individualização do 

ensino, o trabalho de equipa, a autodisciplina, a utilização de centros de interesse e o 

uso de meios audiovisuais, fomentando, de facto, uma actividade exercida no próprio 

acto de descoberta. O traço essencial da Escola Activa consistia em “desenvolver no 

aluno a obrigação interior de experimentar por si o que ele mesmo criou”:  

 
A boa escola activa não se define pelo facto de levar os alunos a encontrarem por si 

ideias novas, a executarem trabalhos manuais que tenham até talvez valor 

económico…mas pelo facto de que ela os incita a controlarem eles próprios qual a 

fidelidade e a objectividade do seu trabalho independente. […] O facto de os 

métodos porem em jogo a actividade pratica, de partirem do concreto para o 

abstracto, de utilizarem uma abordagem directa e intuitiva, de serem auxiliados por 

suportes audiovisuais ou ainda de se apoiarem na motivação para o jogo, liga-nos a 

condições ou a domínios de aplicação, mas não nos fornece uma definição dos 

métodos activos no verdadeiro sentido do termo. Temos de entender a actividade 

que se deve manifestar nos «métodos activos» num sentido de iniciativa pessoal, de 

criatividade e de descoberta (Palmade [1953]: 20-21;93). 

 

         Por oposição às técnicas pedagógicas ditas tradicionais, baseadas em materiais 

didácticos como os cadernos e os manuais, as novas tecnologias educativas propostas 

por Freinet assentavam na utilização das técnicas da Imprensa com os seus caracteres, a 

sua máquina de impressão, aplicadas na produção do jornal infantil, os ficheiros, bem 

como o fonógrafo, a discoteca, o cinema e a biblioteca de trabalho. Este método 

“natural”, consistia, basicamente, na aplicação prática dos princípios pedagógicos do 

texto livre, da observação e experimentação “através da própria vida”, privilegiando a 

“expressão livre” sob todas as suas formas, literária e artística ao mesmo tempo que 

operava a substituição dos “deveres” corrigidos e classificados pelo professor, pelas 

“obras” susceptíveis de serem o testemunho de uma personalidade que só seria livre 

quando tivesse desejo de o ser, e em conformidade com aquilo que a inspirasse.  

         O Jornal Escolar era uma espécie de “livro da vida”, composto por textos e 

desenhos que, após terminados, eram expostos aproveitando a totalidade do espaço de 

parede da sala de aula, uma técnica de visualização que reforçava a auto-estima da 

criança, pois, “não basta, por conseguinte, dar à criança liberdade para escrever, é 

preciso inspirar-lhe o desejo de o fazer, despertar-lhe a necessidade de se exprimir” 
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(Freinet, 1975: 60). Esta Pedagogia do Trabalho consistia em mostrar os resultados e 

tornar visíveis as competências adquiridas, desde conhecimentos técnicos a outros 

elementos de cultura que não fossem estritamente intelectuais, como o comportamento 

social ou o modo de vida. Com base na apresentação de “obras-primas” se fazia a 

entrega dos diplomas.  

          Foi a descoberta da Imprensa na Escola que constituiu o ponto de partida para a 

tentativa de supressão do livro tradicional e dos exames escolares pela implementação 

de livros artísticos compostos pelos estudantes que, para além de se adaptarem de modo 

mais convincente às suas capacidades e interesses individuais, também tornavam 

possível ao, próprio aluno, a iniciativa de auto-corrigir-se: “as correcções do mestre 

aceitam-se como um remedeio. É preferível que a criança dê conta dos seus erros e 

procure remediá-los sozinha. O aproveitamento será, deste modo, muito maior. Assim 

como não é o médico que cura o doente mas sim este que se cura sob a direcção do 

médico” (Planchard, 1982: 521).  

         Os “ficheiros de auto-correcção”, integrados na Técnica Freinet dos jornais 

escolares, eram instrumentos que, pelo treino sistemático da capacidade de aprender por 

si própria, tornavam possível à criança adquirir mecanismos de base através de uma 

progressão natural. Para além disso, no caso da gramática e do cálculo, estes 

instrumentos libertavam o professor e as crianças “das repetições estéreis da 

escolástica”, ao mesmo tempo que colocavam em evidência “certas formas de 

inteligência e de conhecimentos, por vezes superiores e determinantes” que eram, 

totalmente, “negligenciados pelo exame”. A propósito de exames, Freinet admitia ainda 

que este processo de avaliação se limitava a avaliar conhecimentos ou capacidades 

escolares, “cultivados através da preparação intensiva para o curso geral dos liceus”, 

quando, na verdade, seriam os de menor importância na vida prática. A seu ver, os 

exames avaliavam o “acessório” e descuravam o “essencial” das aptidões técnicas, 

sociais, culturais e humanas que a “sociedade actual” exigia, formando alunos que 

podiam, sem dúvida, ser os melhores “no cálculo, no ditado e na redacção”, mas que, 

nem sempre, seriam “os mais aptos para fazer carreira na vida” (Freinet, 1975: 72; 151). 

 

Os exames bem compreendidos deviam revelar todas as qualidades e todas as 

aptidões, fazer que todos se afirmassem, que fossem incluídos no conjunto de uma 

cultura harmoniosa em vez de se obrigar alguns a desenvolver-se à margem desta 

cultura, o que acentua o hiato lamentável existente entre a escola e a vida que não 

cessamos de denunciar (Freinet, 1975: 152). 
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         Neste contexto de abolição dos métodos de ensino e de avaliação tradicionais, e 

com vista ao rendimento máximo na sala de aula, surgiram as “máquinas de ensinar” e 

os “sistemas de ensino programado ou bandas de ensino” com o objectivo de criar uma 

documentação móvel e sempre ao alcance do aluno, consistindo em ficheiros escolares 

diversos, que substituíam os tradicionais manuais através de conteúdos seleccionados. 

Estes procedimentos, com base em tecnologias audiovisuais, estiveram na origem da 

chamada Biblioteca de Trabalho, “verdadeira enciclopédia infantil, de carácter 

científico e cultural”, um dos exemplos mais demonstrativos do “espírito novo nas 

perspectivas de um modernismo que se impõe com ritmo acelerado” (Freinet, 1975: 72), 

numa sociedade onde, cada vez mais, a criança tinha de aprender muito e com rapidez. 

Ao mesmo tempo, estas tecnologias do som e da imagem despertavam na criança um 

relativo sentimento de independência que a conduziriam ao trabalho individualizado. 

         No essencial, as “máquinas de ensinar”, “aparelhos de apresentação ou 

aprendizagem”, (incluindo a imprensa), constituíram aquilo que podem ser considerados 

os primórdios da “pedagogia cibernética”, para propósitos de auto-educação, e não 

foram mais do que “instrumentos cuidadosamente estudados que racionalizaram 

modalidades de auto-formação que os homens empregaram desde sempre. Elas 

constituem um método – o mais recente sob a sua forma técnica – de auto-instrução e, 

necessariamente também, um meio de individualização do ensino” (Planchard, 1982: 

523). Toda a programação da aprendizagem consistia em atomizar as dificuldades 

apresentando-as numa sucessão de operações simples que tornassem possível a 

superação de obstáculos que, normalmente, eram entraves à via do conhecimento. O 

conjunto da matéria seguia uma sequência, mais ou menos longa, de perguntas e 

exercícios que o aluno resolvia, progressivamente. Embora o professor estivesse 

materialmente ausente, a máquina tornava-o presente por “mediação”: 

 
Essas máquinas fazem pensar, pelo menos as mais simples, nos labirintos de 

aprendizagem por «ensaios e erros». Elas estavam já em germe no material 

autodidáctico de Washburne, nos jogos de instrução, nas fichas de Freinet e em 

engenhosos brinquedos científicos que instruem divertindo. As unidades de 

aprendizagem são apresentadas sucessivamente ao aluno, o qual deve fornecer uma 

resposta (que ele escolhe entre aquelas que são propostas ou que ele formula por si 

mesmo) que «transmite» ao aparelho por meio de um mecanismo apropriado. Se 

ela é correcta, a sequencia seguinte substitui a precedente; se ela é falsa, 

explicações complementares são fornecidas pela máquina e o aluno corrige-se. […] 

A máquina, portanto, propõe e sanciona. Como se vê, se a apresentação e o 

controlo são mecânicos, o trabalho dos alunos não o é, podendo mesmo dizer-se 

que ele o é menos que em muitos exercícios escolares tradicionais. Se a máquina se 

substitui ao professor durante a fase de aquisição, não o põe todavia de lado. Este 
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permanece indispensável, quanto mais não seja para a verificação final do 

progresso do aluno (Planchard, 1982: 524-25). 

 

         Fossem mais ou menos sofisticadas ou complexas, dependendo mais ou menos da 

interactividade do aluno, o que importa sublinhar quanto ao papel das máquinas de 

ensinar nos métodos de ensino da Escola Moderna, é o facto destas tecnologias 

audiovisuais se terem prestado, pela inovação, a substituir aquilo que se dizia ser a 

obsoleta “pedagogia escolástica de repetição” por uma pedagogia ‘inteiramente nova’ 

de “investigação e experiência”. No entanto, essas primeiras técnicas e tecnologias de 

auto-instrução, dificilmente, se podiam aplicar ao estudo de todas as matérias, ainda que 

fossem úteis do ponto de vista do ensino das Línguas, das Matemáticas e das Ciências 

Naturais. O que se tenciona demonstrar é o modo como os jornais manuscritos e 

dactilografados, elaborados pelos alunos da Casa Pia, no final do século XIX e início do 

século XX, podem ser considerados uma espécie de embrião daquilo que foram as 

técnicas pedagógicas e artísticas desenvolvidas pelo sistema poligráfico de Imprensa na 

Escola, utilizado no Jornal Escolar Freinet, com base nas novas tecnologias da imagem 

e da reprodução mecânica.  

         Em parte, alguns dos objectivos propostos pelo modelo de Jornal Freinet parecem 

não ser aplicáveis ao caso dos vinte e dois jornais escolares da Casa Pia, sobretudo, se 

admitimos que o carácter de “espontaneidade pedagógica” é um dos seus atributos 

dominantes, uma vez que, estas produções artísticas e literárias, partiram da iniciativa 

individual e do livre arbítrio dos alunos. Além disso, e principalmente nos primeiros 

exemplares conhecidos, verifica-se uma assumida vontade de aproximação aos jornais 

produzidos por adultos, tanto no formato como nos conteúdos apresentados. A própria 

disposição do texto e das imagens obedece, no geral, a um estereótipo de Jornal que 

reproduz os modelos em circulação na época: o tipo de letra, o tipo de paginação, o 

formato do cabeçalho, as temáticas dos artigos, o tipo de desenho, (em tudo semelhante 

às ilustrações ou gravuras características dos jornais ilustrados), representando 

personalidades históricas numa altura em que o uso da fotografia ainda não tinha sido 

vulgarizado. Tendo em conta estes aspectos específicos, a “expressão livre” surgia, à 

partida, como reflexo fiel, quer dos processos de imitação e cópia em que consistia o 

ensino tradicional, quer pelos modelos pictóricos de representação da realidade onde 

buscavam, deliberadamente, inspiração. 
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Mas afirmamos sobretudo que a qualidade dos progressos, sejam escolares ou 

extra-escolares, vem sempre da nossa sede de conhecer e de agir e do interesse que 

pomos no nosso próprio trabalho. Por meio do jornal escolar despertamos esta 

curiosidade e este interesse; permitimos que eles se afirmem: damos aos nossos 

alunos qualidades de gosto, aplicação e minúcia que são a nobreza de todo o 

trabalhador. E sabe-se bem que, quando as nossas crianças têm este desejo e este 

gosto pelo trabalho, quando despertamos os seus interesses e lhes sabemos 

satisfazer as necessidades, podemos levá-las ao fim do mundo ou, melhor, elas irão 

ao fim do mundo: basta que as saibamos ajudar técnica, social e moralmente 

(Freinet. 1974: 91) 

 

         Outro aspecto que convém salientar é o facto dos jornais da Casa Pia, ao contrário 

do que acontecia nos jornais da Técnica Freinet, não serem produzidos no contexto da 

sala de aula sob a orientação directa de um professor, ou seja, integrados no programa 

de ensino oficial e constituindo elementos de avaliação dos conhecimentos 

demonstrados pelo aluno. Para além disso, também não há registo de terem sido objecto 

de análise por parte da Instituição, no sentido de considerar a sua prática do ponto de 

vista da validade ou mérito dos resultados literários e artísticos (em si mesmos). A sua 

existência era conhecida, tolerada, incentivada, informalmente, por parte de alguns 

professores e provedores mais atentos ao desenvolvimento das novas tendências 

pedagógicas, mas sem, no entanto, deles ser retirada qualquer outra vantagem 

pedagógica susceptível de ser abordada como método educativo mais sistemático.  

        A utilidade mais imediata, para a Instituição, deste tipo de actividade entre os 

alunos passava, essencialmente, pela conformidade a outras técnicas de vigilância e 

princípios instrumentais de controle disciplinar, uma vez que todos os movimentos 

susceptíveis de colocar em causa a estabilidade das rotinas deviam ser, imediatamente, 

detectados afim de serem contidos, sancionados ou corrigidos, (caso não estivessem em 

sintonia com os propósitos associados aos objectivos gerais da Instituição). Deste modo, 

os jornais manuscritos, para além de constituírem uma exemplar forma de ocupação dos 

tempos livres, podiam, eventualmente, servir como testemunho válido na detecção de 

irregularidades, desvios comportamentais e outro tipo de perturbações de carácter 

particular ou geral, sendo, igualmente, uma valiosa fonte de informação acerca da 

eficiência ou fracasso dos métodos de Ensino Artístico e Literário, um espelho que 

reflectia a própria Imagem da Instituição: 

 
Tenho estado nos claustros (recreio dos alunos) como todos, mas a maior parte das 

vezes única e exclusivamente para de visú observar os manejos de que os alunos se 

servem para mais à vontade se entreterem jogando as cartas (devertimento favorito 

de alguns), e cheguei à conclusão de que a maior parte das vezes não é como 

entretimento mas sim vício em princípio, e como tal fazendo aparecer dinheiro 
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(muitas vezes ganho com o suor e sacrifício das suas famílias), sobre as bancas por 

eles improvisadas (bancos). […] É provável sem duvida que o Sr. Director ignore 

por completo este modo de entretimento, e quem diz o Sr. Director diz na falta 

deste, os Srs. Sub-Directores; mas se o desconhecem, a culpa não será sua, mas sim 

da maior parte dos que estão encarregados de nos menistrar a educação e que 

nenhuma importância dão ao caso como se ele não fosse de capital importância. 

Como atraz digo é aos que mais de perto lidam comnosco que compete por direito 

e por dever exterminar este tão mau vicio dentro dos alunos. […] Estimarei muito 

que estes lessem isto para saberem que ainda há alunos na Casa Pia conhecedores 

dos deveres dum bom cidadão (O Terceiranista. n.º 1, 7 Mai. 1920: [3]). 

 

 

 

         4. Escrituração Escolar e Produção de Visibilidade: Os Jornais Escolares e os 

Diários de Escrita 

 

 

          O jornal escolar é o arquivo vivo da aula. 

 

Um dos inconvenientes da Escola Tradicional é o de não deixar nenhum traço que 

possa testemunhar em seu favor. É como uma máquina que trabalhasse no vazio e 

não produzisse nada. Houve uma altura, no princípio do século, em que os mestres 

e alunos se orgulhavam de manter os cadernos com uma caligrafia impecável, com 

títulos em letra redonda e traços minuciosos – ou cadernos mensais e de recolha de 

poesias e de fábulas. Era um objectivo, escolar, é certo, mas que podia, em muitos 

casos nessa época, motivar o cuidado e a aplicação. […] 

 

Agora os trabalhadores partem de mãos vazias, sem nada que lhes lembre alguns 

momentos exaltantes de uma vida escolar que se desenrola à margem do 

comportamento individual e social e, por isso mesmo, sem influência e sem alcance 

sobre ele. 

Por meio da imprensa e do jornal escolar, os «momentos» memoráveis da vida da 

classe são fixados definitivamente sob uma forma que desafiará os anos, como 

aquelas fotografias de família a que a luz dos séculos não conseguirá nunca apagar 

os traços. Esquecemos o que abrangia o programa escolar de uma certa segunda-

feira, mas lembramo-nos do pedaço de vida que redigimos e imprimimos, do jornal 

no qual foi incluído, dos desenhos e linos que o realçavam, das impressões 

trocadas, das interrogações feitas e das respostas obtidas, dos textos lidos e dos 

poemas saboreados. 

Para o professor, assim como para a criança, cada página do jornal é como um 

degrau na lenta escalada da educação e da cultura: ela materializa e idealiza os 

esforços. É a medida da Escola (Freinet, 1974: 83-84) 

 

         As Técnicas Freinet da Escola Moderna – Escola pela vida e para a vida –, 

propunham a transformação do livro escolar tradicional, concebido como auxiliar de 

memória, num verdadeiro utensílio de trabalho capaz de inscrever-se, duradouramente, 

na memória vivida do aluno, como um álbum de família, um livro da vida. Pela auto-
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actividade, esse livro devia permitir um trabalho pessoal do aluno sobre si mesmo, um 

trabalho de permanente investigação, reflexão e aplicação.  

         Ao problema do livro tradicional, ligava-se o problema da “leitura silenciosa” 

(Planchard, 1982: 519), isto é, o problema da compreensão, uma vez que ler, no sentido 

efectivo da palavra, devia supor alguma forma de “inteligência crítica”. Por isso, a 

tecnologia da Imprensa escolar Freinet era aplicada ao “método natural de educação” 

com o objectivo de, no exercício da leitura, ultrapassar a “silabação mecânica” segundo 

uma complexidade progressiva na redacção de textos, sempre em conformidade com a 

vida da criança. Este mesmo problema havia sido detectado por Fernando Palyart Pinto 

Ferreira quando discorria sobre o “assunto melindroso e grave” do ensino da leitura e da 

escrita, no que concernia aos métodos utilizados na Casa Pia de Lisboa. Dizia ele, num 

artigo publicado sobre A leitura pelo jogo e o Método Schüler: 

 
Tomei Rollin, notei-o em especial, porque é o que mais convem para o assunto que 

me prende: o ensino da leitura. Queria ele que a leitura não fosse para a criança 

mais do que um jogo, um divertimento, colocando, assim, o interesse acima do 

esforço, preconizando a educação atraente, chegando a imaginar um jogo de 

cartas para tal fim: pois em muitas escolas, na maioria talvez, impera o silabário 

indigesto, um verdadeiro martírio para a criança. E Rollin, neste ponto, não faz 

mais do que desenvolver Quintiliano, que entende que a criança deverá rir lendo e 

divertir-se escrevendo (Ferreira. F., 1915b: 3-4).  

 

         De um modo geral, todos os vários métodos de ensino da leitura e da escrita, 

desde o “método de escrita espontânea” de Montessori, o “método natural de leitura” de 

Decroly, o “método analítico-sintetico de escrita e leitura” de Schüler” (Ferreira. F., 

1915b: 4; 12) ou ainda os “Jornais Escolares – método do texto livre” de Freinet 

(Freinet, 1974: 19), tinham em comum o facto de admitirem que, o “método mais 

económico”, seria aquele que melhor conseguisse educar e instruir pelo interesse e pela 

curiosidade, conduzindo a uma verdadeira disciplina do trabalho.  

           Em todos os métodos anteriores se verifica a concordância de que, o Desenho, 

devia preceder a Escrita e esta, a Leitura: 

 
Ao tratar do desenho, os exercícios preparatórios daquela disciplina são-no também 

e principalmente preparatórios para a escrita. […] «Dar à criança papel e pena e 

pedir-lhes que escreva, o mesmo é que entregarmos a um leigo na arte de pintar, 

uma tela, pincéis e tintas, e dizer-lhe: Aqui me tens deante de ti; tira-me o retrato». 

[…] É a leitura uma consequência natural da escrita. Nem se pode ler sem que haja 

previamente qualquer coisa para ler, sendo portanto, a escrita, precursora da leitura 

(Rosa y Alberty, 1918: 65-67). 
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         O jogo, o desenho e os trabalhos manuais eram, portanto, essenciais para a 

aprendizagem da escrita e da leitura. Na Casa Pia de Lisboa, empregava-se, então, o 

Método das Palavras Normais, fundado no Método Intuitivo, oferecendo este a 

vantagem de constituir-se sobre a “lição de cousas, mas a propósito e em presença de 

cousas sobre que a lição da linguagem visual incide” (Ferreira. F., 1915b: 11). Todo o 

material didáctico utilizado nas aulas de desenho, escrita e leitura, era feito pelos 

próprios alunos na aula de trabalhos manuais, desde as “caixinhas e estampas” e “os 

lotos” às “cartas de jogar”, o que era um modo muito económico e atractivo de ligar o 

útil e o agradável, com máximo proveito para a Educação Intelectual, Manual e Moral 

dos alunos. Esta estratégia, que consistia em fazer da aula uma oficina com base na 

pedagogia do trabalho era, aliás, empregue por Freinet para a produção dos jornais 

infantis, fazendo a ligação entre os centros de interesse, as capacidades de expressão da 

criança e os benefícios que daí resultavam para a sua auto-educação. No entanto, o 

trabalho manual ou o desenho nunca eram entendidos como fins em si mesmos, mas 

como meios que, por via da expressão e da “libertação psíquica”, tornavam acessível o 

conhecimento das coisas da escola e da vida:  

 

É essencial para nós que a criança, em lugar de ser reprimida e recalcada, mercê 

das regras desumanas da escola, possa exprimir-se e libertar-se […]. O texto é 

coisa vivida, a ilustração é trabalho da imaginação, trabalho decorativo […]. 

Porquê os desenhos?, podereis perguntar-me. Mas escrever e desenhar não partem 

da mesma necessidade de expressão e não são preferíveis às inúmeras cópias que 

ocupam as crianças, sem qualquer objectivo educativo? (Freinet, 1975: 59, 92, 95).  

 

         A verdadeira “disciplina do trabalho” resultaria do desenvolvimento dessa 

capacidade do aluno em dedicar-se a aprender a ler e a escrever como se tratasse de um 

jogo, pois “as crianças falam, discutem durante o jogo, interessam-se pelo trabalho que, 

para elas, é um simples divertimento, esquecendo-se de que estudam” (Ferreira. F., 

1915b: 17). Com o auxílio deste tipo de técnicas pedagógicas e tecnologias artísticas, o 

aluno chegava a formas cada vez mais complexas de escrita, leitura, expressão e 

representação gráfica, “graças a um trabalho mental completo e unicamente seu” (Rosa 

y Alberty, 1918: 69).  

 
A criança que compõe um texto sente-o nascer enquanto trabalha; dá-lhe uma nova 

vida, torna-o seu. Deixa de haver um intermediário no processo que vai do 

pensamento balbuciado e depois expresso ao jornal que será mandado pelo correio 

para os correspondentes. Controla todas as etapas: escrita, aperfeiçoamento 

colectivo, composição tipográfica, ilustração, disposição sob a prensa, tintagem, 

tiragem, agrupamento, agrafagem. É precisamente esta continuidade artesanal que 
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constitui o essencial do alcance pedagógico da Imprensa na Escola. Permite 

corrigir o que há de irracional, em educação, na crença de que os outros podem 

criar em nosso lugar a nossa própria cultura (Freinet, 1974: 31. itálicos meus). 

 

         É neste ponto essencial que se pode comparar o papel dos jornais manuscritos da 

Casa Pia de Lisboa, com o papel que o Jornal Escolar de tipo Freinet desempenhou no 

contexto das práticas de auto-governo, do “cuidado de si” e da “arte de viver” (Foucault, 

2004a: 106) na Escola Moderna, ao nível do trabalho individual e do trabalho 

cooperativo (associativo) e, em particular, no que respeita ao lugar ocupado pela 

Educação Estética e Artística (leitura e escrita, consumo e produção) dentro daquilo que 

Foucault define como a “estética da existência”, ou seja, “el ideal de tener una vida 

bella y dejar la memoria de una existência bella […] La vida, como bios, es tomada 

como el material de una obra de arte” (Castro, 2004: 119). De facto, e de acordo com a 

opinião dominante dos defensores da Pedagogia Moderna, a medida da escola consistia 

numa “educação que, pela vida, prepara para a vida” (Freinet, 1974: 78), sendo que, 

essa vida, era resultado de um intensivo e ininterrupto trabalho, desenvolvido no 

íntimo/interior do próprio indivíduo, um produto de si mesmo, exclusivo da sua 

responsabilidade.  

         Esse culto de si mesmo, de alguma forma, encontra na expressão criativa (estética 

e artística) o seu mais elevado fundamento, pois liga-se a um “instinto de artesanato” 

segundo o qual “o produto de meu trabalho é tão bom quanto (e não melhor que) a 

habilidade, atenção e cuidado que ponho na sua produção. Quaisquer que sejam os 

resultados, não tenho ninguém mais a quem possa elogiar” (Bauman, 2001: 79). Os 

jornais escolares surgem, portanto, associados a essa capacidade do indivíduo em tornar 

reais (materializar) os seus desejos sob a forma de um objecto ou de uma imagem que 

seja produto do seu trabalho. É através do trabalho criativo, ou auto-inventivo, que se 

constroem as identidades (o jornalista, o desenhista, o desportista), correspondendo essa 

construção a uma liberdade fundada na capacidade de escolha individual.  

         Quando a Escola passa a defender a democratização do ensino (o ensino para 

todos) e o direito/dever do sujeito em ser responsável pela sua própria educação, mais 

não faz que transformar utensílios produzidos em massa em ferramentas capazes de 

servir a afirmação de variedades e diferenças individuais: o sujeito só é um indivíduo 

único e livre na medida em que se compromete a desejar e a escolher para si os meios e 

os fins que a escola coloca à disposição de todos. Por estes motivos, sob o ponto de 

vista da educação, aquilo que está em causa na actividade artística ou criativa (desenho, 
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trabalhos manuais, escrita) não é tanto a capacidade do indivíduo em produzir arte, mas 

a possibilidade de considerar o significado do trabalho como experiência pessoal, 

intransmissível, como capacidade de dar forma ao informe e de dar uma duração aquilo 

que é transitório. O Trabalho, esse “grandioso projecto de uma vocação para toda a 

vida”, tornou-se também uma obra de arte, adquiriu uma “significação estética”: 

 
Ao trabalho foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como, por 

exemplo, o aumento da riqueza e a eliminação da miséria; mas subjacente a todos 

os méritos atribuídos estava sua suposta contribuição para o estabelecimento da 

ordem, para o acto histórico de colocar a espécie humana no comando do seu 

próprio destino. […] O trabalho escorregou do universo da construção da ordem e 

controle do futuro em direcção do reino do jogo; atos de trabalho se parecem mais 

com as estratégias de um jogador que se põe modestos objectivos a curto prazo, 

não antecipando mais que um ou dois movimentos. O que conta são os efeitos 

imediatos de cada movimento; os efeitos devem ser passíveis de ser consumidos no 

ato. […] O trabalho adquiriu – ao lado de outras actividades da vida – uma 

significação principalmente estética. Espera-se que seja satisfatório por si mesmo, e 

não mais medido pelos efeitos genuínos ou possíveis que traz a nossos semelhantes 

na humanidade ou ao poder da nação e do país, e menos ainda à bem-aventurança 

das futuras gerações (Bauman, 2001: 157-60). 

  

 

         Portanto, essa “continuidade artesanal que constitui o essencial do alcance 

pedagógico da Imprensa na Escola” visava promover a ideia de que o “trabalho bem 

feito” tinha um fim estético em si mesmo, na medida em que, era reflexo de um 

processo de trabalho interior do aluno, não se limitando a cumprir finalidades 

tradicionais como obter um prémio, uma boa nota ou ainda evitar sanções. Toda as 

actividades inerentes à produção do Jornal Escolar, deveriam ser inseridas num 

complexo de vida que consistisse, também, numa filosofia de vida, uma vez que todo o 

trabalho que visasse a forma e o resultado do esforço era inútil: “esforço só pode ser 

proveitoso se estiver harmoniosamente inserido numa regra de vida” (Freinet, 1974: 

89). Essa regra de vida, como constatou Faria de Vasconcelos, devia consistir na 

“fortificação do hábito pela repetição, pela prática inimterrupta” e pelo “exercício 

voluntário da faculdade de exforço”, em suma, a necessidade de “fazer um pouco de 

ascetismo e de heroísmo” (Vasconcelos, [19--]: 485), não significava mais que o 

indivíduo tinha atingido a capacidade de se dominar a si mesmo. Essa capacidade 

estaria relacionada com aquilo que Foucault denomina “técnicas ou artes de si mesmo”, 

ou ainda “estética da existência”, e diz respeito a uma espécie de busca por parte do 

sujeito, de si mesmo, que já não corresponde a uma concepção de vida pautada pela 

“moral como obediência a um sistema de regras”, mas antes, à “maneira pela qual o 
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sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona 

consigo mesmo” (Foucault, 2004b: LI-LII).  

         O Jornal Escolar, entendido na sua função de caderno de notas ou de diário de 

escrita, é o resultado duma espécie de prática da ascese “como trabalho não somente 

sobre os actos, porém mais precisamente sobre os pensamentos”, ou seja, a Escrita, 

fosse pelo texto fosse pelo desenho livre, tinha um “papel muito próximo da confissão”, 

ao “revelar, sem excepção, todos os movimentos da alma” (Foucault, 2004b: 145). O 

próprio Freinet discorria sobre as vantagens da utilização do Jornal Escolar como uma 

técnica ligada a essa prática da ascese, mas também da confissão, no contexto 

pedagógico e educativo: 

 

As recentes pesquisas da psicanálise contribuíram para pôr em relevo os perigos 

que constituem para o indivíduo a incapacidade em que se encontra de exteriorizar 

os seus problemas. […] Quer o queiramos quer não, estamos num meio social. 

Nenhum dos problemas, mesmo de natureza muito pessoal, que temos a resolver, 

existe separado desse meio. […] O simples facto de o indivíduo exteriorizar estes 

problemas, de os lançar no circuito colectivo e social, de esperar portanto soluções 

favoráveis, constitui uma descarga moral, ou melhor, uma descarga psíquica, que 

nos permite reagir mais sensatamente segundo dados mais humanos e eficientes. A 

prática da confissão, na religião católica, corresponde a esta necessidade de 

descarga e libertação. A nossa expressão livre desempenha, sob uma forma muito 

mais natural, o mesmo papel benéfico. Aliás, as nossas crianças precisam de um 

certo tempo para se habituarem a esta expressão profunda que é a libertação. […] É 

mais especialmente sob o ponto de vista afectivo que os textos livres e o jornal 

escolar permitem obter revelações de um alcance pedagógico considerável. A 

Escola habitual desinteressa-se disso totalmente, por princípio e até por técnica 

[…]. A criança tem mau carácter, não é sociável, parece estranha à vida da 

comunidade. A Escola regista e sanciona. Mas um texto livre revelar-nos-á um dia 

qual o drama secreto que açambarca permanentemente as inquietações do seu autor 

(Freinet, 1974: 97-99). 

 

         A escrita desempenhava, portanto, um papel de “prova de verdade” para além de 

consistir numa ferramenta técnica de expressão dos conhecimentos e sentimentos do 

aluno. O Jornal Escolar, ao substituir os tradicionais exames de avaliação sobre as 

competências adquiridas, tomava o lugar de um teste psicológico através do qual, o 

aluno, expunha a sua personalidade e experiências da vida subjectiva. Por um lado, 

desenvolvia-se uma habilidade profissional, por outro, aprendiam-se as técnicas de 

viver. Em ambos os casos, nenhuma delas podia ser adquirida sem exercício, sem um 

“treino de si por si mesmo”, pela escrita “regularmente associada à “meditação”, ao 

exercício do pensamento sobre ele mesmo que reactiva o que ele sabe, torna presentes 

um princípio, uma regra ou um exemplo, reflecte sobre eles, assimila-os, e assim se 
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prepara para encarar o real” (Foucault, 2004b: 146-47). A este propósito, sobre os 

métodos de aprendizagem da leitura e da escrita na Casa Pia de Lisboa, Palyart Pinto 

Ferreira verificava que “todos os alunos que já tinham sofrido a iniciação da escrita e da 

leitura, possuíam um caderno, onde dia a dia assentavam as suas impressões, isto é, um 

verdadeiro diário” (Ferreira. F., in Ferreira. A., 1914: 259).  

         O Caderno Diário e o Jornal Escolar apresentam-se como duas modalidades de 

escrita que cumpriam o papel do “treinamento de si” e do exercício pessoal – escrever 

para si e para outro –, podendo mesmo ser comparadas com as modalidades de “escrita 

etopoiéitica”: “os hupomnêmata” e a “correspondência”, tal como nos apresenta 

Foucault em Ditos e Escritos.  

         Os Diários de Escrita, nos quais se podem incluir os caderno diários e os jornais 

escolares, por um lado “podiam ser livros de contabilidade, registros públicos, 

cadernetas individuais que serviam de lembrete” e “constituíam uma memoria material 

das coisas lidas, ouvidas, pensadas”, podendo ser ainda utilizados “como livro de vida” 

e “guia de conduta”, ao mesmo tempo que formavam, “de preferência um material e um 

enquadre para exercícios a serem frequentemente executados: ler, reler, meditar, 

conversar consigo mesmo e com os outros”. O objectivo do caderno e do jornal 

escolares, (como formas de “hupomnêmata”), está ligado a toda uma cultura marcada 

pela tradicionalidade e pelo “valor reconhecido do já dito” (a prática da citação), mas 

também, a “uma ética muito explicitamente orientada para o cuidado de si”, ou seja, 

“recolher-se em si, atingir a si mesmo, viver consigo mesmo, bastar-se a si mesmo, 

aproveitar e gozar de si mesmo”. Isto significa, igualmente, que a par da recolha de 

conhecimento transmitido pelo ensino (verdade adquirida), se fazia também da leitura e 

da escrita um meio para se estabelecer uma relação consigo mesmo, para constituir a 

sua conduta, e “unificar esses fragmentos heterogéneos pela sua subjectivação no 

exercício da escrita pessoal”. Estes exercícios contribuíam, pois, para uma melhor 

“digestão da matéria”, na medida em que, os conhecimentos se inscreviam directamente 

no corpo, na inteligência, em vez de ficarem apenas depositados na memória (Foucault, 

2004b: 147-52): 

 

É preciso que eles não estejam simplesmente colocados em uma espécie de armário 

de lembranças, mas profundamente implantados na alma, “nela arquivados”, diz 

Séneca, e que assim façam parte de nós mesmos: em suma, que a alma os faça não 

somente seus, mas si mesmo (Foucault, 2004b: 148). 
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Para a prática do desenho devem aproveitar-se todas as ocasiões. «O desenho 

executado somente durante as lições especiais não pode satisfazer ao fim que se 

pretende atingir, que consiste essencialmente em educar a vista e a mão». Em 

passeio ou na classe, durante ou depois duma lição de geografia, de cousas, de 

historia, etc., que o aluno desenhe, já para firmar conhecimentos, já para 

demonstrá-los. O caderno de croquis que nunca o abandone (Ferreira. F., 1914:13). 

 

         No caso específico dos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa ou dos jornais 

escolares da Técnica Freinet, o exercício da escrita (ou do desenho) destinava-se a servir 

de matéria-prima para a correspondência, entre as pessoas ou entre as escolas. Esta 

determinação de escrever tendo em conta a recepção do outro, pode ser relacionada com 

dois princípios: “o de que é necessário adestrar-se durante toda a vida, e o de que 

sempre se precisa da ajuda de outro na elaboração da alma sobre si mesma” (Foucault, 

2004b: 154). Semelhantes ideias são defendidas pelo próprio Freinet quando falava da 

importância educativa da correspondência interescolar, admitindo mesmo que uma 

classe podia cansar-se do texto livre, se não houvesse jornal nem intercâmbio, podia 

cansar-se dos resultados dos quais se obtêm apenas “uma meia satisfação”, uma vez que 

“a criança sente a necessidade de escrever, exactamente porque sabe que o seu texto, se 

for escolhido, será publicado no jornal escolar e lido”, e por esse motivo, “sente a 

necessidade de expandir o seu pensamento por meio de uma forma e de uma expressão 

que constituem sua exaltação” (Freinet, 1974: 32, 81). Neste caso, a função da escrita 

era, também, tornar possível a existência daquele que escrevia para aquele que lia o 

jornal, o que implicava uma certa consciência de exposição, pela qual o aluno construía 

a sua própria imagem e visibilidade perante o outro que lia ou que avaliava: “escrever é, 

portanto, “se mostrar”, se expor, fazer aparecer seu próprio rosto perto do outro”, uma 

vez que a correspondência (ou a ideia de um público) pressupõe uma reciprocidade que 

se estabelece pelo olhar e pelo exame. Sendo o Jornal Escolar um exercício, “trabalha 

para a subjectivação do discurso verdadeiro, para sua assimilação e elaboração como 

“bem próprio”, constitui também, e ao mesmo tempo, uma objectivação da alma” 

(Foucault, 2004b: 156).  

         Temos, portanto, nos jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa, por um lado, 

exemplos de escrita e de desenho que buscam as suas referências em temas que eram 

tratados nas aulas e a partir de uma colecta de “discursos dos outros”, através dos quais 

o aluno se constituía pelo conhecimento dessas matérias, e por outro, encontramos 

relatos que se aproximam das “narrativas de si”, isto é, a “narrativa da relação consigo 

mesmo” (Foucault, 2004b 157), onde se apresenta o modo de ser e a identidade do 



                                                                                CAPITULO VII. O Jornal Escolar: Técnicas Pedagógicas e Tecnologias Artísticas 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 318 

narrador, como “tema de acção”. Foi, sobretudo, com base nessa prática intensiva da 

escrita, acompanhada de um metódico sistema de escrituração e acumulação 

documentária, (cartilha biográfica, caderno diário, teste de avaliação ou exame, relatório 

do professor, diários de classe), que acabou por se legitimar toda a construção do 

“conhecimento científico da criança” (Rosa y Alberty, 1918: 23), incluindo a identidade 

pessoal e a condição psicológica do aluno, em suma, a sua subjectividade: 

 

Cadernetas escolares: médicas e pedagogicas. - É pois absolutamente indispensavel 

ao educador conhecer a marcha do crescimento physico e do desenvolvimento 

mental da creança a fim de por uma cuidada e attenta hygiene physio-psychica 

assegurar a evolução normal do corpo e do espírito. E é por isso que medicos e 

pedagogistas reclamam, insistentemente, a instituição de cadernetas escolares, em 

que sejam notadas com regularidade e cuidado todas as observações 

anthropometricas, medicas, biologicas, physiologicas e psychicas, todos os 

incidentes, variações e crises de crescimento da creança. A caderneta escolar 

medico-pedagogica é o cadastro physiologico e psichologico da creança que 

permitte avaliar o que ella vale e o que ella valerá (Vasconcelos, [19--]: 108) 

 

         O Jornal Escolar, sendo um tipo de registo escrito e ilustrado pela mão do aluno, 

pode ser considerado, tal como o Caderno Diário, “um artefacto documental endereçado 

ao aluno enquanto técnica da sua inscrição individual” (Ó, 2003: 310-38), um 

dispositivo de subjectivação
38

 e um mecanismo de avaliação ou exame. Excedendo a 

condição do registo objectivo do sujeito e do seu percurso na instituição escolar, os 

jornais da Casa Pia constituem uma espécie de compromisso do aluno com o exercício 

voluntário da escrita, o que permite, por um lado, “mantê-lo em seus traços singulares, 

em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o controle de 

um saber permanente” e, por outro lado, “a constituição de um sistema comparativo que 

permite a medida de fenómenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de 

                                                 
38

 O projecto geral da obra de Foucault propõe uma abordagem histórica da questão da subjectividade 

entendida como “a maneira pela qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no 

qual ele se relaciona consigo mesmo” (Foucault, 2004b: 236), ou mais precisamente, o modo como o 

sujeito se constitui como objecto, para si próprio, através de procedimentos de observação, análise, 

decifração e reconhecimento de si mesmo enquanto campo de saber possível. De forma geral, aquilo que 

o autor denomina “modos de subjectivação”, em sentido amplo, refere-se a um conjunto de práticas onde 

o sujeito aparece como o efeito de uma constituição: “o que deve ser o sujeito, qual o seu status, que 

posição deve ocupar no real ou no imaginário para se tornar sujeito legitimo deste ou daquele tipo de 

conhecimento” (Idem: 235). Este ponto de vista torna-se significativo na medida em que, ao falar de 

modos de subjectivação e modos de objectivação do sujeito, se torna possível pensar as condições em que 

se formam e transformam as relações entre um sujeito e um objecto de acordo com um saber.  

A noção de dispositivo aparece neste contexto como “red de relaciones que se pueden establecer entre 

elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, regulamentos, leyes, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no-

dicho” (Castro, 2004: 98). 
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factos colectivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição 

numa “população”’ (Foucault, 1997b: 158). Foram, de facto, os métodos modernos de 

escrituração, e a ampliação quase infinita das situações específicas da sua aplicação, que 

legitimaram o poder regulador, fiscalizador e promotor de uma Instituição Escolar e de 

Beneficência Pública, enquanto entidade administradora de todas as dimensões da 

experiência humana, (pública e privada): 

 

Não há nem responsabilidade efectiva, nem publicidade séria, quando não se 

estabeleceu antes uma perfeita ordem nos actos, que têm de ser julgados, ou têm de 

apresentar-se ao público […]. Parece-me ser esta publicidade que pede e aprecia 

um povo ilustrado e livre, e a que deseja dar o funcionário que tem a boa 

consciência dos seus actos (Almeida.J., 1861: 59-60).  

 

          Mais do que constituírem um monumento para uma memória futura ou para uma 

crónica de vida, os jornais escolares ampliaram as possibilidades da “individualidade 

descritível” (auto-descritível), fazendo da descrição singular e dos relatos biográficos 

meios de “controlo e um método de dominação”: “esta transcrição por escrito das 

existências reais não é mais um processo de heroificação; funciona como um processo 

de objectivação e de sujeição” (Foucault. 1997b: 159), segundo o qual, o aluno se 

relaciona com uma regra e se reconhece ligado à obrigação de colocá-la em prática. 

 

Daqui a organização da cartilha biográfica da criança para uso dos pais e mestres, 

com inquérito sobre dados já assentes, determinados pela sciencia, e cujas 

respostas são valiosos subsídios para a determinação do carácter e do tipo mental 

do aluno. […] Hoje por atrazados se tomam os povos que dela não usam nos seus 

estabelecimentos de ensino, como parte integrante da escrituração escolar, para que 

o trabalho do professor seja mais bem baseado e profícuo na sua aplicação. […] 

 

A importância e até a conveniência do uso da cartilha biográfica salta à vista e é 

altamente moralizador pela dose de justiça que trás à escola, se nos lembráramos 

que nos povos onde ela não se usa, como no nosso, se aprecia e classifica o 

trabalho e o mérito do aluno por um critério errado, anti-pedagogico e anti-

scientifico, pois não se atendem os mil e um factores que contribuem para que o 

aluno seja aquilo que é e não o que deveria ser, factores entre os quais avultam os 

da descendência, alimentação, trabalhos extra-escolares em que se ocupa […].  

 

Ora, está provado que há uma relação íntima e constante entre essas diversas 

condições e a inteligência, a atenção, o carácter, a memória, a vontade, etc. […] 

Dadas e conhecidas as vantagens do uso da Cartilha Biográfica nas escolas, seria 

ideal uma escola onde ela fosse escriturada a rigor e onde o Diário Psicológico 

fosse preenchido dia-a-dia, […] podendo assim determinar-se já, até certo ponto, a 

natureza físico-psiquica da criança (Rosa y Alberty, 1918: 23-39). 
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         O controle interior, articulado e detalhado de todos os actos dos administradores e 

dos administrados tinha, portanto, a finalidade de prevenir contra a “descuração do seu 

objecto”, evitar confusões, esquecimentos, e permitir “avaliar a multidão de pequenas 

fraudes e de pequenos abusos, que se escondem nessa desordem e se alimentam dela”, 

procurando-se, também, “obter por meio de muitos deles um elemento proveitoso de 

fiscalização”, impondo “a regra fixa e o preceito legal aos caprichos e à mobilidade das 

vontades”. Assim criavam-se os “hábitos da disciplina civil, sem a qual as funções 

públicas degeneram, ou em complacências obsequiosas, ou em duras arbitrariedades” 

(Almeida.J., 1861: 61-62).  

         Os documentos produzidos em contexto escolar, (produzidos sobre e produzidos 

pelo aluno), reforçavam o poder central da escrita na perpetuação da memória (no 

sentido de comemoração ou celebração) e no desenvolvimento de programas de 

memorização (constituição de territórios de autoridade). Como verifica Jacques Le 

Goff, em História e Memória, todo o documento tem em si um carácter de monumento 

que desempenha duas funções: “uma é o armazenamento de informações, que permite 

comunicar através do tempo e do espaço e que fornece ao homem um sistema de 

marcação, memorização e registo; a outra, ao assegurar a passagem da esfera auditiva à 

visual, permite reexaminar, reordenar, rectificar frases e até palavras isoladas” (Le Goff, 

2000: 18). Quando Freinet, por exemplo, reivindica para o Jornal Escolar o estatuo de 

uma Obra-prima à Medida da Escola Moderna, o “álbum iluminado que várias 

gerações de crianças irão folhear” (Freinet, 1974: 86), mais não faz que assegurar a 

função do objecto em preservar a narração dos actos que foram inscritos no próprio 

corpo e alma dos alunos, “e que nos levam à fronteira onde a memória se torna 

«história»” (Le Goff, 2000: 19) ao mesmo tempo que se “estabelece sobre os indivíduos 

uma visibilidade” (Foucault, 1997b: 154), pela qual se produz a individualidade e a 

homogeneidade. 

         O Jornal Escolar é o “arquivo vivo da aula” (Freinet, 1974: 83), tanto no sentido 

da construção da “memória colectiva” pela “soma dos textos que uma cultura, numa 

determinada época, decidiu guardar como marca do seu próprio passado ou como 

testemunho de uma identidade mantida ao longo dos tempos”, como também e, 

sobretudo, no sentido dos “artefactos discursivos que o Estado e a ciência 

psicopedagógica produziram, a fim de transformar o aluno num artefacto social” (Ó, 

2003: 9, 86).  
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         Foi devido a todo um conjunto de objectos materiais e práticas discursivas, 

associado tanto às técnicas/ tecnologias do ensino artístico como às práticas e processos 

da escrituração escolar e do conhecimento científico dos indivíduos, que estes 

adquiriam uma visibilidade que resulta da sua dupla condição de autores e actores, 

(produtores e produtos), dentro dos limites daquilo que eram e faziam e daquilo que era 

suposto serem e fazerem. 

 

Educação 

Na sua acepção, a mais racional, esta palavra significa a formação moral do 

homem. A educação tem por objectivo corrigir os vícios, e reformar os hábitos. Ela 

tem necessidades de fazer esforços contra as tendências do homem para o levar à 

perfeição.É na infância da criança que nasce, que começa a tarefa da educação; é a 

mulher a primeira instructora do homem, e ela o primeiro instrumento da educação. 

Nos nossos dias confunde-se geralmente a educação com a instrucção. 

A primeira é a cultura do coração, a segunda a do espírito. 

Pode-se ter recebido uma grande e variada instrucção e não ter mais do que uma 

defeituosa educação.O homem instruído, nem sempre é o homem sublime, assim 

como o homem sublime, nem sempre é o homem bem instruído. 

A perfeição da educação, é a instrução misturada com a delicadesa e com o saber 

viver, é a sciencia unida à virtude. […] A. Santos  

(O Terceiranista. n.º 1, 7 Mai. 1920: [8]). 

 

         Resta, finalmente, referir o papel do trabalho artístico como exercício diário de 

escrita que permite situar os indivíduos no interior de dois problemas: o problema da 

identidade e da definição do “eu”e o problema do sujeito e da sua relação com a escrita, 

sendo que ambos se objectivam na aparência e nas ficções do Jornal Escolar, enquanto 

objecto estético e imagem visual: 

 
A arte é essa linguagem que, longe de aludir à intimidade, a oferece, a apresenta, e 

tal é a causa do gozo estético. A arte não é, portanto, reprodução da objectividade 

tal como no-la permitem imagens e conceitos não-artísticos, não é reprodução da 

objectividade dos objectos, das coisas a que chegamos através de imagens e 

conceitos de; é criação de uma nova objectividade e, com ela, de uma nova 

evidência (Bozal, in Ortega y Gasset, 2003: 19).  

 

         A constituição do “eu” como escritor ou desenhador – “operador de linguagem” 

(Barthes, 2004: 385) – ou artista – (produtor cultural que é também “um efeito da 

revolta romântica contra o iluminismo” (Miranda e Cascais, in Foucault, 1992: 10), 

aparece assim, de forma evidente, nos jornais da Casa Pia de Lisboa, como uma prática 

e um valor social, na medida em que, “prescrever uma actividade é prescrever um 

mundo; eludir uma prescrição pode ser eludir uma identidade” (Goffman, 2003: 158).  
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        Se tivermos em conta que grande parte dos alunos que participaram como 

escritores e desenhadores, nos jornais da Casa Pia de Lisboa, acabaram por seguir vias 

profissionais em áreas como o Jornalismo (Artur d’Ascenção Bívar, José Patrocínio 

Ribeiro, Astrogildo Chaves, Eugénio Correia Bettencout, Lino Lonet Delgado), a Poesia 

(Manuel Serrano de Sousa Botelho, Eduardo Metzner), a Ilustração (António de Matos 

Faria Artur, António Bernardo), a Pintura (Pedro Guedes, Raul Carapinha, Eduardo Gil 

Romero), a Escultura (Martins Correia) e outras artes, então, torna-se possível admitir 

que, o Jornal Escolar foi essa espécie de caderno diário que representava a passagem da 

leitura à escrita – a “escrita de si mesmo” como exercício da aptidão profissional e da 

“arte de viver” (Foucault, 1992: 132) –, ou ainda, como diria Nietzsche, serviu de 

“resposta à pergunta: como se chega a ser o que se é?”: 

 
Chegar a ser o que se é, isto leva a supor que não se tem dúvida alguma a respeito 

do que se é. […] Entretanto, a ideia organizadora, a «ideia» que tende a dominar, 

vai surgindo, crescendo, nas profundidades, começa a ordenar-se, leva-nos após si, 

pouco a pouco, por caminhos laterais e desviados, suscita discretas disposições e 

possibilidades que um dia se revelarão como meios indispensáveis a alcançar o fim 

autêntico – coloca em série todas as potências requeridas antes de fazer surgir a 

nota dominante e imperiosa que dá a «meta», o «fim», o «sentido» (Nietzsche, 

2001: 39). 

 

         Não sendo objectivo do presente estudo levar demasiado longe o aprofundamento 

destas questões sobre a constituição de modos de ser em relação ao fazer artístico, 

interessa esclarecer a condição do Jornal Manuscrito, enquanto processo e enquanto 

produto da realidade escolar e cultural específica da Casa Pia de Lisboa, uma 

“instituição total” ou “estabelecimento social”, ou seja, um “local de residência e 

trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada” e que, “no sentido diário do termo”, apresenta “locais, tais 

como salas, conjuntos de salas, edifícios ou fábricas em que decorre actividade de 

determinado tipo”. O Jornal é fruto de todo um ambiente que, para além de se organizar 

em função do Regime de Internato, cujo aspecto central reside na “ruptura de barreiras 

que comummente separam as três esferas da vida: dormir, brincar e trabalhar”, consiste 

num programa intensivo de ocupações escolares e culturais “nas quais o indivíduo tem 

consciência de obter seu status social” (Goffman, 2003: 11-17). Assim sendo, e segundo 

Erving Goffman, podemos considerar os jornais como uma forma de expressão literária 

e artística que representa quer uma “extensão dos territórios do eu” e da sua autonomia, 
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um símbolo do status do aluno, quer um “esconderijo portátil” (Goffman, 2003: 207) que 

lhe permita simular a criação de um submundo (ou de um refúgio temporário) contra os 

movimentos de rotina estabelecidos no horário das actividades diárias da Instituição.  

        A prática artística surge, neste contexto, como algo semelhante a um “equipamento 

pessoal de construção de um mundo”, ligada à possibilidade de desenvolver 

“actividades de evasão” ou “viagem”, através das quais o indivíduo busca, 

deliberadamente, a “estabilidade do seu eu” e a “concepção de si” e, sobretudo, uma 

“forma de dar sentido ao facto de estar lá dentro”: 

 
Quando a existência é reduzida a um mínimo, podemos compreender o que as 

pessoas fazem com os aspectos mais importantes da sua vida. Esconderijos, meios 

de transporte, locais livres, territórios, bens para intercâmbio social e económico – 

essas são, aparentemente, algumas das exigências mínimas para a construção de 

uma vida. […]  

 

“actividades de evasão” (ou viagens”), isto é, actividades que dão algo que permite 

ao indivíduo esquecer-se de si mesmo, que temporariamente apagam todo sentido 

que tenha do ambiente no qual e para o qual deve viver. […] Tais práticas dão às 

pessoas mais do que aquilo que aparentam dar: independentemente do que dêem, 

tais práticas parecem demonstrar – pelo menos para o praticante – que ele tem 

individualidade e autonomia pessoal que escapam às garras da organização. […] 

  

Nosso sentimento de ser uma pessoa pode decorrer do fato de estarmos colocados 

numa unidade social maior; nosso sentimento de ter um eu pode surgir através das 

pequenas formas de resistência a essa atração. Nosso status se apoia nas 

construções sólidas do mundo, enquanto nosso sentimento de identidade pessoal 

reside, frequentemente, em sua fendas (Goffman, 2003: 247-59). 

 

         Outro indício dessa resistência ou desejo de fuga à ordem e ao poder absorvente 

da Instituição, surge nos jornais da Casa Pia, sob a máscara do pseudónimo, o que 

corresponde a uma tentativa de instaurar uma certa invisibilidade num local onde a 

visibilidade é garantia de ordem. Essa máscara da individualidade assinala, de certo 

modo, a passagem do épico ao romanesco, do feito importante relacionado com o nome 

do herói, à singularidade secreta ou à busca interior de uma espécie de essência ou ideal 

de identidade múltipla, (o alter-ego), que já “não se refere tanto ao indivíduo como ao 

eu-artista, ao eu-criador que nele mora” (Bozal, in Ortega y Gasset, 2003: 30). Por outro 

lado, a “função-autor” liga-se aos sistemas legais e institucionais que circunscrevem e 

determinam o domínio dos discursos, pois, “os textos, os livros, os discursos 

começaram efectivamente a ter autores (outros que não personagens míticas ou figuras 

sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o autor se tornou passível de ser punido, 

isto é, na medida em que os discursos se tornaram transgressores” (Foucault, 1992: 47).  
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         Um exemplo claro dessa situação pode ser encontrado numa Portaria, criada por 

Francisco Simões Margiochi, onde ficou determinado que nenhum jornal manuscrito, 

impresso ou desenhado poderia circular na Real Casa Pia de Lisboa sem que um pedido 

de licença por parte dos alunos, ficando estes comprometidos com a declaração dos 

nomes de todos os autores assim como dos respectivos pseudónimos com que 

assinassem os seus artigos. Esta medida tinha como objectivo assegurar o cumprimento 

das normas de disciplina, de modo a que o aluno ficasse “única e exclusivamente 

responsável por tudo quanto se escreve no jornal” e pronto a responder “perante as 

auctoridades competentes por toda a matéria publicada, quer seja escripta quer 

desenhada”, uma vez que “qualquer artigo ou desenho offensivo das boas normas da 

cortezia” devia ser “punido com a suspensão do jornal, sem prejuízo da pena a applicar 

ao alumno responsável, e que poderá variar entre três dias de prisão e a expulsão, 

conforme as circunstancias” (Margiochi,1894 [Port.n.º143, 30 Set. 1893.8ª Ser.]: 27-8).  

         O nome e a “singularidade irredutível” do indivíduo, na categoria de autor, 

tornam-se indissociáveis desse infinito trabalho de escrituração da vida segundo um 

modelo de sociedade, fundamentado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

que, afinal, “se traduziu historicamente por uma gigantesca máquina disciplinar” 

(Miranda e Cascais, in Foucault, 1992: 23) que consistia, essencialmente, numa 

gigantesca “máquina de ver”: 

 
Regulamento até nos mais finos detalhes da existência e por meio de uma 

hierarquia completa que realiza o funcionamento capilar do poder; não as máscaras 

que se colocam e se retiram, mas a determinação a cada um de seu “verdadeiro” 

nome, de seu “verdadeiro” lugar, de seu “verdadeiro” corpo e da “verdadeira” 

doença. […] A visibilidade é uma armadilha (Foucault, 1997b: 164, 166). 

 

         O pseudónimo nos jornais manuscritos pode ser associado com a vontade de 

anonimato e a multiplicação de posições subjectivas que permitissem, também, o 

desvanecimento da identidade biográfica do sujeito na própria linguagem da escrita ou 

do desenho. Foi precisamente devido a esse desprendimento de si próprio que o 

indivíduo sem nome se passou a construir, incessantemente, como autor de si mesmo e 

como sujeito do seu desejo, o que corresponde, por um lado, àquilo que Foucault chama 

“arte da existência” ou “técnica de vida”, “para que o eu se torne e permaneça aquilo 

que ele deve ser” (Foucault, 2004a: 219), ou seja, a busca da coincidência daquilo que o 

sujeito faz com aquilo que ele diz; e que, por outro, Ortega define como “executividade 

do eu” ou seja, a verdadeira intimidade que nasce da articulação entre o sujeito e as 
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coisas da imagem (Ortega y Gasset, 2003: 120). Estes conceitos e ideias estão, 

plenamente, imbricados na construção do Jornal Escolar, na condição de objecto 

artístico e espécie de livro da vida, como se fosse possível “desumanizar” tanto o 

objecto como a vida ao ponto de poder contemplá-los enquanto obras de arte em si 

mesmas, uma vez que “o objecto artístico só é artístico na medida em que não é real” 

(Ortega y Gasset, 2003: 44).  

         De facto, longe de representarem imagens que se aproximam da realidade vivida, 

os jornais manuscritos da Casa Pia de Lisboa representam a vida inventada que estipula 

a anulação da espontânea: a arte não é neles um reflexo da vida real, antes bem pelo 

contrário, é mais a tentativa de evasão pela criação de uma imagem que possa substituir, 

(de forma ideal ou metafórica), a realidade vivida. A este respeito da realidade e da 

ficção, Albert Camus diz-nos que: 

 

A arte é aquele movimento que simultaneamente nega e exalta. «Nenhum artista 

suporta o real» – diz Nietzsche. É certo, mas nenhum artista pode dispensar o real. 

A criação é exigência de unidade e recusa do mundo. Mas ela recusa o mundo por 

causa do que lhe falta e em nome do que, por vezes, ela é. Aqui se deixa a revolta 

observar, fora da história, no estado puro, na sua complicação primitiva. A arte 

deveria pois dar-nos uma perspectiva do conteúdo da revolta (Camus, 2003: 303).  

 

         Podemos observar semelhante raciocínio sobre as relações entre arte e realidade, 

embora situadas no plano da visualidade pura e do especificamente pictórico, nos textos 

de Ortega y Gasset quando este assume a importância da “arte como irrealização” e 

defende a distância que deve existir entre imagem e referente, a fim de preservar o 

carácter fictício que toda a imagem artística deve possuir: 

 
A “realidade” assedia constantemente o artista visando impedir a sua evasão. Que 

astúcia não supõe a fuga genial! Terá de ser a de um Ulisses às avessas, que se 

liberta da sua Penélope quotidiana e navega, entre escolhos, rumo ao bruxedo de 

Circe. Quando consegue escapar por um momento à perpétua cilada, não levemos a 

mal ao artista um gesto de soberba, um breve gesto à maneira de São Jorge, com o 

dragão jugulado aos seus pés (Ortega y Gasset, 2003: 53).  

 

         De algum modo, a prática voluntária e diária da escrita e do desenho, tal como 

encontramos na forma dos jornais escolares, constitui esse duplo movimento de 

submissão e evasão a uma realidade que lhe é exterior e que, na verdade, se executa no 

interior/intimidade do indivíduo. Se uma das funções da prática artística, no contexto 

educativo e profissional, é oferecer o que se faz ou pensa a um olhar possível, ela tem 

também, o poder de transformar as “coisas vistas e ouvidas” não apenas em “narrativas 
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de si mesmo”, mas “em forças e em sangue”, uma vez que tanto os textos como os 

desenhos têm uma “função etopoiética”, isto é, a “função de operadores que permitem 

aos indivíduos interrogar-se sobre sua própria conduta, velar por ela, formá-la e moldar 

a si mesmo como sujeito ético” (Foucault, 2004b: 152; 200). O mesmo será válido para 

finalidades artísticas, pois, para que algum objecto se torne compreensível ao indivíduo, 

este terá de se afastar das narrativas da experiência humana vivida e ser convertido em 

imagem, ideia ou conceito: a “verdadeira intimidade que é algo enquanto se executa 

está a igual distância da imagem do exterior e do interior” (Ortega y Gasset, 2003: 120).  

         Entre a realidade e a ficção, entre a visualidade pura e a visibilidade dos discursos, 

os Jornais Manuscritos da Casa Pia de Lisboa colocam-nos perante os problemas da 

leitura e da escrita, da fruição e da produção, e a importância que as grandes tradições 

da Arte e da Educação têm outorgado a estas questões para justificar o lugar e o sentido 

do processo criativo, do trabalho artesanal e do exercício dos ofícios, na formação 

intelectual, moral e profissional do indivíduo. No final, aquilo que é mostrado no Jornal 

Escolar, é o compromisso do aluno, enquanto autor de si próprio, em fazer da sua vida, 

assim como da sua vontade artística, uma obra que exige permanente cumprimento. Em 

certa medida este trabalho infinito, que implica a constituição de si mesmo através do 

domínio das ideias na matéria concreta, e que se prolonga nos limites sempre discutíveis 

da visualidade e da visibilidade, (daquilo que pode ser visto/feito e daquilo que pode ser 

dito), ganha maior evidência quando encontramos nele alguma coisa que, vagamente, 

nos remete para essa exausta figura do Sísifo ou do artista absurdo: 

 
A verdadeira obra de arte é sempre à medida humana. E essencialmente a que «diz 

menos». Há uma certa relação entre a experiência global de um artista e a obra que 

a reflecte. […] Esta relação é má, quando a obra pretende dar toda a experiência no 

papel arrendado de uma literatura de explicação. Essa relação é boa quando a obra 

não passa de um trecho talhado na experiência, uma faceta do diamante onde o 

brilho interior se resume sem se limitar. No primeiro caso, há sobrecargas e 

pretensão ao eterno. No segundo, obra fecunda por causa de todo um subentendido 

de experiência, cuja riqueza adivinhamos. O problema, para o artista absurdo, é 

adquirir esse saber-viver que ultrapassa o saber-fazer. Para terminar, o grande 

artista, a esta luz, é antes de tudo um grande criador na vida (entenda-se que viver, 

aqui, é tanto experimentar como reflectir). A obra encarna, pois, um drama 

intelectual. A obra absurda ilustra a renúncia do pensamento aos seus prestígios e à 

sua resignação, a não ser mais do que a inteligência que transpõe em obra as 

aparências e cobre de imagens o que não tem razão. Se o mundo fosse claro, a arte 

não existiria. […] 

 

Trabalhar e criar «para nada», esculpir na argila, saber que a nossa criação não tem 

futuro, ver a nossa obra destruída num dia, sendo consciente de que, 

profundamente, tal não tem mais importância do que construir para séculos e 
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séculos, eis a difícil sagueza que o pensamento absurdo autoriza. Levar por diante 

essas duas tarefas, negar por um lado e exaltar por outro, é o caminho que se abre 

ao criador absurdo. […]  

 

Não há mistério na criação humana. É a vontade que faz esse milagre. […] O 

esforço de domínio é aqui considerável. Mas a inteligência humana pode bastar-se 

para muito mais. Mostrará somente o aspecto voluntário da criação. […] A vontade 

humana não tinha outro fim que não fosse o de manter a consciência. Mas tal não 

seria possível sem disciplina. De todas as escolas da paciência e da lucidez, a 

criação é a mais eficaz. É também o assombroso testemunho da única dignidade do 

homem: a revolta tenaz contra a sua condição, a perseverança num esforço tido 

como estéril. Exige um esforço quotidiano o domínio de nós próprios, a apreciação 

exacta dos limites do verdadeiro, a medida e a força. Constitui uma ascese. Tudo 

isto «para nada», para repetir e espezinhar. Mas talvez que a grande obra de arte 

tenha menos importância em si própria do que na provação que exige de um 

homem, e na ocasião que ela lhe fornece, de vencer os seus fantasmas e de se 

aproximar um pouco mais da sua realidade nua (Camus, 2005: 90-91; 102-04). 

 

 

         Não sendo objectivo geral da Educação Estética e Artística chegar a produzir 

artistas e obras de arte, assim também, muito provavelmente, os autores dos jornais da 

Casa Pia de Lisboa apenas se dedicavam a este exercício para finalidades de recreação e 

ocupação, desinteressada, dos seus tempos livres, para além da consciência sobre as 

consequências, mais ou menos imediatas, que este tipo de actividades poderiam surtir 

no seu destino profissional. O próprio professor Pedro Guedes admitia que o ensino do 

Desenho e dos Trabalhos Manuais estava, de certo modo, condicionado por alguns 

preconceitos que impediam o seu desenvolvimento, nomeadamente, o facto de serem 

“ainda muito numerosos os indivíduos convencidos de que é necessário habilidade para 

desenhar e executar outros trabalhos manuais”. O que aqui se pretendia mostrar não era 

tanto o determinismo da influência das predisposições naturais dos indivíduos na 

produção artística mas, a utilidade dessas disciplinas, como “factores culturais”, que 

tinham por finalidade actuar como “estimulantes da imaginação e da sensibilidade”, 

contribuindo para fins gerais da educação do aluno, habilitando-o ainda com 

instrumentos de trabalho e expressão de pensamento do “mais alto valor”. A escola 

tinha o dever de provar, “realizando”, que todos os “indivíduos normais” podiam, 

“trabalhando”, aplicar-se em todos os exercícios de Desenho e Trabalhos Manuais com 

“suficiente correcção”, embora admitindo que, muito poucos alunos, dispusessem de 

“aptidão natural” suficiente para poderem tornar-se “pintores de arte ou escultores”. 

         Segundo Pedro Guedes, “uma coisa é representar com clareza suficiente, por meio 

do desenho ou modelação, uma forma observada ou realizada, outra é imprimir a essa 

mesma representação as modificações – quantas vezes pequeniníssimas – que dela farão 
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uma obra-de-arte, por simples que seja”. O princípio da Educação pela Arte e não da 

Educação para a Arte, exigia que nenhum trabalho desenvolvido na aula o fosse tendo 

em vista a organização de exposições, uma vez que nenhum trabalho devia ser 

apreciado, por si mesmo, mas de acordo com o desenvolvimento escolar e quando 

inserido numa série. Era, portanto, necessário que todo o trabalho fosse integrado no 

contexto das práticas educativas e do exercício diário do desenho: “um trabalho isolado 

por muito perfeito que seja, não tem significado, só uma série extensa permite a 

formação legítima de opinião” (Guedes, 1928: 13-29). 

         O aluno devia entender que os resultados de excepção, (concretos e desejáveis), 

dependiam, em maior medida, do seu grau de envolvimento permanente num processo 

de trabalho reflectido, do que da obtenção, aleatória ou esporádica, de um resultado 

imediato, ainda que excepcional.  

         Nos jornais da Casa Pia encontramos um exemplo da experiência do aluno na 

escolha livre e na ocupação consciente do lugar que lhe estava reservado: “sentirmo-nos 

livres na medida em que a imaginação não vai mais longe que nossos desejos e que nem 

uma nem os outros ultrapassam nossa capacidade de agir” (Bauman, 2001: 24): 

 

Somos pancistas! Porquê? 

 

 

Com tanto não seja nosso propósito fazer firmar aqui bem frisantemente a causa 

porque somos pancistas, começarei ainda que muito resumidamente. 

Somos pancistas! 

Porquê? 

Como se sabe não existe effeito sem causa. 

Somos pancistas porque outro ideial não podemos trilhar a não ser o partido de 

receber o alimento para a pança. Os meus collegas o dirão. 

Se fica em duvida esta nossa attitude no animo dos meus collegas desannuviem as 

suas consciências e raciocinem para frizar inquestionalvelmente que não podemos 

passar de pancistas pois que durante a nossa estada n’ este estabelecimento sob um 

regime que nos não pertence modificar pelo lugar que n’ elle occupamos que é 

como os meus collegas sabem é o sermos educados sob a tutela da auctoridade que 

temos a devida obrigação de respeitar. Temos por lemma (como é nosso dever) 

sermos obedientes. 

E somos! 

Temos por gosto e por necessidade o receber o pão de cada dia. 

Recebemo-lo! 

E que necessidade poderemos nós ter mais além das acima indicadas? 

O sermos obedientes conclue-se que não podemos ser livres-pensadores sob o 

domínio de uma auctoridade que tem o seu critério há já muito assente. 

É-nos impossível fugir além do que não seja obediência. 

Aqui está a causa porque não podemos ter ideias que possamos espraiar… 

[…] 
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E o nosso [fim] é unicamente distrahir os nossos collegas com alguma cousa que 

não deixe entorpecer completamente os espíritos. 

E ainda por cima temos uma cousa a nosso favor, é o termos uma lei que nos rege 

(enquanto alumnos da Casa Pia). 

É a fome. 

É um código que é a pança. 

E ahi está o nós sermos: 

Pancistas. 

E o porquê? 

Nada mais escuso de explicar ao leitor. 

Por isso gritemos bem alto: 

Viva a pança. 

Cada terra com o seu uso 

Cada roca com seu fuso. 

Olympio (O Dragão. n.º 13, 14 Mar. 1897: [91-2]) 
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         Lançando agora um último olhar sobre o que foi dito, procurarei rematar e remeter 

alguns argumentos no sentido de apontar uma síntese que anime todo o corpo de escrita 

e possa, de algum modo, abrir caminho em direcção a outras possíveis escritas, porque 

muito ficou ainda por dizer acerca dos jornais manuscritos, dos mundos que povoaram e 

dos que hoje habitam. Destaco agora algumas ideias, que melhor fundamentem o 

propósito que me moveu a conviver com estes vinte e dois espécimes centenários, 

durante um pouco mais de uma dezena de meses, ao longo dos quais pensei, em 

conjunto com o que eles me propunham, as melhores palavras com que havíamos de 

compor a narrativa da sua existência, como se fosse possível contar a sua história no 

presente. Todo este trabalho corresponde a uma tentativa de entendimento das imagens 

pelas quais as Artes, na Educação, podem chegar a transformar as pessoas naquilo que 

desejam ser ou, fundindo as expressões de Nietzsche com as de Ortega y Gasset, a 

executivar (cumprir) aquilo que já se é.  

         A tese desta tese concentra-se na possibilidade de articular o visto e o dito de 

modo a que ambos possam iluminar-se mutuamente na explicação das “regras de vida” 

(Freinet, 1974: 89) e “ocupações de si” (Foucault, 2004a: 66-69), que foram construídas 

pelos seres durante o seu percurso pela instituição escolar, sem o qual, muito 

provavelmente, não teriam sido as mesmas. Assim como em qualquer técnica ou como 

em qualquer arte, para ganhá-la é preciso exercitá-la, todos os dias, desenho após 

desenho, numa espécie de acto de ascese e de heroísmo (Vasconcelos, [19--: 485). 

         O que defendo, através dos jornais escolares, é que a Escola Moderna, escola de 

massas e para as massas do final do século XIX, democrática, se propôs fabricar um 

padrão de aluno, o aluno normal, sendo que essa normalidade correspondia mais a uma 

idiossincrasia do que, propriamente, a uma formação congénita: o ser-se parecido com 

alguma coisa que se devia ser e não com aquilo que se era (Rosa y Alberty, 1918: 24), o 

ser tomado por aquilo que podia valer e não por aquilo que valia (Vasconcelos, [19--]: 

108), em termos pessoais ou profissionais. Foi, portanto, com base nesta ideia eterna do 

futuro que me convenci de que os jornais escolares são o exemplo perfeito e acabado da 

materialização dessa mesma ideia no interior dos seus próprios autores. Eles não 

podiam, assim como não podem, existir por si mesmos senão relacionando-se com essas 
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visões ou visionamentos antecipados de si mesmos no futuro, como se nesse ensaio de 

si, o futuro não tivesse outra opção que não a de cumprir-se conforme o previsto. Esta é 

também uma ideia perfeitamente iluminista, a de que o Homem, senhor de si mesmo, 

seria aquele que ao pensar-se, logo existisse. 

         À medida que a Ciência construía as ferramentas que tornavam possível ao 

homem conhecer-se, mais profundamente, de forma a melhor prever o seu destino 

biológico, espiritual e social, a Escola foi passando a assumir como sua a missão de 

promover e difundir esses conhecimentos à escala e rigor de uma autêntica máquina de 

formar cidadãos úteis à pátria (Ferreira. A., [1920]: 64) e, sobretudo, a eles mesmos. 

Daí a obsessão em medir, comparar, registar, tornar visível através de imagens que 

fossem a prova da verdade, a única possível e a única que podia ser imaginada. Tudo 

isto foi feito em ordem a buscar a maior de todas as verdades: a verdade da natureza 

intrínseca do indivíduo, sendo essa verdade aquilo que podia ser traduzido num número, 

sob condição desse número ser convertido na representação duma grandeza capaz de 

medir, com precisão, o grau de responsabilidade e liberdade de cada um na escolha do 

futuro que era esperado que escolhesse: “para que, todos, se pareçam” (Foucault, 1997b: 

152). Foi assim, e para que todos pudessem ser parecidos, que também a Arte entrou na 

Escola Moderna.  

 

         Retomemos as ideias de Simões Raposo, quando, em 1869, apresentava o plano de 

estudos da Casa Pia de Lisboa, referindo-se à necessidade de reformular os métodos de 

ensino por forma a dotá-los de “magia” suficiente para “attrahir e prender a atenção das 

creanças” (Raposo, 1869: 126) e, no seguimento da mesma linha de raciocínio, 

recordemos as palavras de Feliciano Castilho quando apelava a uma “acção forte, 

directa e rápida” que incidisse sobre “mestres e escolas”, “métodos e modos de ensino”, 

“discípulos”, de modo a que a “mocidade attrahida” se visse “obrigada a aprender” 

(Castilho, 1854: 2, 4, 70). Por sua vez, António da Costa, em Auroras da Instrucção, 

afirmava que a escola do século XIX devia fundar os seus métodos de ensino na 

“analise directa, figurativa ou analógica, mostrando, desenhando, descrevendo o 

objecto”, insistindo que o “milagroso desenho”, essa “maravilha” dos países civilizados, 

devia ser a ser a “segunda linguagem do género humano” (Costa, 1884: 122-23). A 

educação dos sentidos, assim como das faculdades artísticas, passavam a ser essenciais 

à formação do operário e do artista, para além disso, o desenho e as artes tinham ainda a 

capacidade de tornar visível a vocação de cada um e, mais ainda, de transformar pobres 
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seres “desvalidos” em “artistas esclarecidos com que a família se enriquece, a pátria se 

honra e a sociedade se enobrece” (Raposo, 1869: 26), pelo facto de, no futuro, poderem 

vir a ser capazes de “ganhar um nome illustre para si e para o seu paiz” (Almeida. C., 

1881: 45-47).  

         Sob a fórmula mágica da instrução para todos, Francisco Margiochi propôs-se 

democratizar o ensino das artes e transformar essa modalidade de ensino num 

verdadeiro elemento de cultura, com potencialidades industriais e profissionais, não 

vendo porque motivo havia a instituição de formar um “mau sapateiro, toda a vida 

desconhecido”, ao invés de aproveitar as “aptidões especiaes” de algum “gérmen d’um 

pintor notável” (Margiochi, 1894: 24). Na verdade, Margiochi a par de William Morris 

no combate ao exclusivismo artístico, defendia que as artes deviam tornar-se um hábito, 

que tanto podia consistir num meio – “exercício para o corpo” (Morris, 2003: 99) – 

como num fim que culminasse na produção de “artistas de raça”. De algum modo, mais 

do que votar as artes a um papel ornamental (Garrett, 1826: 42) dentro do contexto da 

educação, a intenção deste provedor era ligar a criatividade da mudança tecnológica a 

uma produtividade que valorizasse o conhecimento do trabalho manual, não devendo as 

artes ser estabelecidas como “simples passatempo”, mas como “propriamente ensino” 

(Margiochi, 1893: 17). Também por este motivo, tratou de implementar todo o tipo de 

cursos susceptíveis de desenvolver as “aptidões artísticas” dos alunos de “tendências 

especiaes”, e actividades extracurriculares onde se difundissem conhecimentos de 

cultura geral de “forma amena e cativante”.  

        Fazendo sempre a ligação aptidão-vocação-carreira, impunha-se, cada vez mais, a 

necessidade em desenvolver mecanismos metódicos e credíveis para medir, segundo 

critérios objectivos, a natureza das vocações intelectuais e artísticas dos alunos, ao 

mesmo tempo que se produziam e fiscalizavam todos os movimentos de autonomia e 

iniciativa pessoal. Os próprios jornais escolares contêm escritos dos alunos onde eles se 

assumiam como “garimpeiros dessa pedra preciosa” (Bauman, 2001: 92) que era a sua 

“aptidão” ou o seu “talento”, e assim se comprometiam a provar a sua existência: 

escrevendo, desenhando, mostrando-a, ao mesmo tempo que homenageavam a memória 

e a imagem da instituição e dos seus representantes, tornando-se, por estes meios, 

verdadeiros artistas de raça, tal como esperado: vejam-se o Grupo Escolar (1893-8) e o 

Grupo Margiochi (1900) formados, na sua maioria, pelos alunos que estavam 

envolvidos na produção dos jornais escolares.  
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         Veio depois o período da I República e, com ele, a directoria de Aurélio da Costa 

Ferreira e toda uma parafernália de técnicas e tecnologias, (testes), que facilitassem a 

medida da inteligência e o “estudo do eu” (Ferreira. A., [1920]: 22-23) até aos confins 

da sua alma e do seu coração, sempre em nome do progresso da moderna Ciência da 

Educação e do “ideal do rendimento máximo do capital humano” (Planchard, 1982: 

356), com o fim de “tornar mais fácil o governo das sociedades” e “em resumo 

caminhar para a felicidade” (Ferreira. A., 1914: 239). 

        À medida que multiplicava o número de relatórios e estudos sobre a condição 

física e psicológica dos indivíduos, aumentavam as actividades e as técnicas de ensino 

atractivas capazes de mobilizar o interesse e a adesão voluntária dos alunos a todas as 

formas de trabalho produtivo, que contemplassem o exercício da vontade, segundo os 

traços de subjectividade própria de cada um. Foi assim que o associativismo juvenil, as 

actividades recreativas e as novas tecnologias de informação e diversão foram chamadas 

para dentro da sala de aula, com o nome de extracurriculares. As próprias modalidades 

de expressão artística e do trabalho manual foram sendo, progressivamente, canalizadas 

no sentido de tirar o máximo de proveito dos recursos criativos dos alunos, 

mobilizando-os a participar, activamente, na construção do seu destino social e na 

incorporação plena dos valores da responsabilidade, autonomia, virtude e auto-

realização, que constituíam o modelo universal de pessoa livre. A Arte na Escola Activa 

e Atractiva, adoptou então um slogan à altura dos resultados que prometia, ao nível da 

“higiene do espírito” (Ferreira. A., 1914: 259): a Expressão Livre, uma vez que, toda a 

pessoa devia “ter plena liberdade na sua acção para poder ter responsabilidade dela.” 

(Almeida.J., 1861: 27).  

         A invenção da Imprensa na Escola, por Célestin Freinet, consistiu numa dessas 

tecnologias ou conjunto de máquinas e técnicas, que foram empregues na Escola 

Moderna com o intuito de conduzir, agradavelmente, ao exercício de práticas artísticas e 

operações expressivas pelas quais se materializassem, intuitivamente, as ideias e os 

desejos na forma de imagens significativas da vida e do potencial humano do jovem. 

Estas tecnologias eram um prolongamento mais sofisticado dos chamados materiais 

para as intuições, como os museus escolares, as visitas de estudo e as exposições de 

trabalhos, pois permitiam ao aluno adquirir conhecimento pela via directa da 

experiência prática, aquilo que Freinet definia como a “educação que, pela vida, prepara 

para a vida” (Freinet, 1974: 78), na medida em que o contacto manual e visual com as 

matérias da aprendizagem davam acesso a um processo de trabalho ininterrupto 
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despoletado no intimo/interior do corpo e pensamento. Aurélio da Costa Ferreira, sobre 

a “influencia dos trabalhos manuais no desenvolvimento do espírito”, (Ferreira. A, 

[1920]: 90-95) admitia mesmo que, os métodos intuitivos, principalmente, o Desenho, 

forneciam excelentes meios para apreciação do valor psíquico e do aproveitamento 

escolar dos alunos, tornando evidentes as vocações artesanais e os domínios mais 

amplos da moralidade e subjectividade de cada um. Situados entre o caderno diário 

escolar e o diário intimo individual, os jornais escolares proporcionavam ocasião para 

explorar habilidades manuais ligadas ao exercício da vontade, além de constituírem 

complementos utilitários ao apuramento das linguagens da escrita e do desenho, 

refinando os órgãos dos sentidos, a afectividade e a atenção, a chamada faculdade 

escolar geradora de regras de conduta individual e social “de dentro para fora” (Ferreira. 

F. in Ferreira. A., 1914: 251-52). 

       É este exercício permanente, quase exaustivo, de dentro para fora, que detectamos, 

de imediato, na superfície dos jornais manuscritos da Casa Pia, associado a essa 

capacidade auto-imposta de configurar visualmente os desejos, (inventar), sob a forma 

de um objecto ou de uma imagem que seja produto exclusivo de uma responsabilidade e 

de um trabalho, livremente, assumidos. Neste processo de trabalho criativo construíram-

se identidades (o jornalista, o desenhista, o desportista) e os seus alter-egos 

(pseudónimos), correspondendo essa construção a uma liberdade fundada na escolha 

individual. No entanto, é precisamente sob o ângulo de visão da liberdade de escolha, 

que nos deparamos com o mais evidente dos paradoxos: as diferenças que possam ser 

detectadas entre jornais (ou pessoas) advêm, exactamente, do facto de todos eles serem 

muito parecidos entre si.  

         Numa Escola Moderna que fundamentou todos os seus propósitos na defesa do 

princípio de que a Educação devia ser individualizada, feita à medida de cada um, 

assistimos a uma padronização das vontades e das modalidades de 

expressão/representação que acabaram por se tornar na própria medida da escola. A 

democratização do ensino das artes e a responsabilização do aluno pela escolha do seu 

destino profissional conduziram a um modelo de aluno cuja marca de afirmação pessoal 

se constituiu na intersecção daquilo que era com aquilo que fazia. As diferenças entre as 

imagens de si, que foram produzidas através dos jornais escolares, resultam da aplicação 

sistemática de ferramentas que foram produzidas em massa para formatar as diferenças 

individuais: o indivíduo só seria livre na medida em que se comprometesse a desejar 

para si os meios e os fins que a escola colocava à disposição de todos. 
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         Sob o ponto de vista da Educação, aquilo que está em causa na actividade artística 

dos jornais escolares (desenho, trabalhos manuais, escrita), não é tanto a avaliação da 

capacidade do indivíduo em produzir arte, mas a possibilidade de considerar o 

significado estético do processo (o meio) de trabalho em si mesmo, como resultado de 

determinada experiência operatória intransmissível. Isto equivale a admitir que as artes, 

no contexto da Educação Integral, nunca poderão ambicionar a constituir-se como fins 

em si mesmas, no sentido de uma educação para artistas (Ortega y Gasset, 2003: 45), 

ainda que, no caso específico dos jornais manuscritos da Casa Pia, fosse esse o 

propósito principal dos seus autores, uma vez que os mais destacados na arte do 

desenho prosseguiram carreira académica e profissional nas artes plásticas. Em todo o 

caso, foram os instrumentos e as linguagens simbólicas das artes, que tornaram possível 

o estabelecimento de uma visibilidade sobre os autores dos jornais escolares e suas 

vocações particulares, a partir da qual eles se evidenciaram e homogeneizaram na 

criação desses objectos artesanais e artísticos, também eles muito semelhantes, 

independentemente das diferenças, mais ou menos aparentes (ou visuais) dos seus 

traços de personalidade artística (estilo).  

         No final, aquilo que nos é mostrado, de modo mais evidente, nos vinte e dois 

jornais escolares manuscritos, é o compromisso dos alunos em tornarem-se autores de si 

mesmos e em fazerem das suas vidas algo semelhante ao produto duma vontade artística 

que exige permanente cumprimento. É este trabalho, infinitamente livre, da constituição 

de vocações para toda a vida, que se revela essa espécie de dimensão absurda (Camus, 

2005: 87-105) em que se encontra o criador/ artista, enquanto sujeito que busca, sem 

cessar, a verdade íntima, irredutível, da obra de arte que é a sua existência. 

 

         Assim se define de um dos problemas mais significativos que motivaram a escrita 

desta dissertação, e a partir do qual foi possível configurar a articulação entre todas as 

ideias que se foram acumulando ao longo do corpo de texto, sempre com o propósito de 

clarificar o sentido e papel das práticas artísticas no interior dos processos gerais de 

Educação e Ensino. Esse problema prende-se, em grande medida, com a possibilidade 

de inscrever os jornais escolares num complexo de estratégias pedagógicas e artísticas 

que foram aplicadas na Escola Moderna, de acordo com programas de escrita e 

escrituração, que visavam produzir territórios da memória–documento e memorização–

monumento (Le Goff, 2000: 18), segundo os quais estes artefactos escolares tinham a 
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capacidade de conservar e comemorar a narração dos actos e das linguagens (simbólicas 

e discursivas), que foram passando pelo corpo e alma dos alunos que a eles se 

dedicaram e que neles foram constituídos, simultaneamente, como sujeitos activos e 

como objectos passivos daquilo que representavam. 

         Este problema, a meu ver, remete sempre para um outro que é o da relação das 

pessoas com aquilo que fazem (escrevem, desenham, pintam), e com os meios (técnicas) 

ou fins (obras) pelos quais (e para os quais) o conseguem fazer. É neste sentido que não 

posso deixar de evocar aquela figura do criador absurdo de que nos fala Albert Camus, 

em O Mito de Sísifo, pois, parece-me que o papel votado às artes e ao aluno que se 

exercita nessas linguagens no contexto da auto-educação se aproxima sempre do 

trabalho-projecto cuja vocação e propósito é alimentar a função-aprender.  

        Se as artes são um meio e não um fim, então o aluno é essa figura a meio caminho 

entre a planície da sua ignorância e o cume do monte onde mora o saber, transportando, 

nesse percurso, sobre os ombros, o peso da sua vida e das suas escolhas, na incerteza 

permanente de perceber qual é a verdadeira obra de arte: se aquela que acontece quando 

a pedra se equilibra no cume do monte, (objecto de contemplação após o esforço), ou se 

aquele trajecto que tem de voltar a percorrer sempre que a pedra rebola, ladeira abaixo, 

e o obriga a ir-se construindo a cada nova subida, (processo de contemplação do próprio 

esforço). 

          Para terminar o assunto da liberdade de expressão artística e do trabalho continuo 

sobre si mesmo ligados aos jornais manuscritos, um apontamento digno de consideração 

relaciona-se com o facto de, ao longo do trabalho de investigação, as fontes manuscritas 

e impressas apontarem para uma ausência de jornais no momento em que se 

começavam a promover, oficialmente, os movimentos associativos e o trabalho 

autónomo dos alunos. Justamente numa altura em que as Ciências da Educação 

começavam a ser aplicadas, sistematicamente, na Casa Pia de Lisboa, ao mesmo tempo 

que as actividades extracurriculares (anteriormente desenvolvidas à margem dos 

horários escolares, pela chamada iniciativa espontânea, não dirigida, do aluno) 

passavam a constar do programa de estudos, a liberdade de escolha foi, subitamente, 

transformada em alguma coisa que tinha de ser cumprida dentro do horário escolar. 

Talvez por isso, o tempo livre não fosse, suficientemente, livre ao ponto de deixar 

algum espaço à imaginação ou à vontade para a produção de jornais. Ou talvez as 

modalidades de socialização e recreação, por motivos de várias ordens, tivessem 

tomado rumos diversos daqueles que até aí se tinham verificado. Não sendo esta uma 
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ideia central aos temas desenvolvidos nesta tese, pode, no entanto, constituir objecto de 

estudo com algum potencial, na medida em que, poderá, eventualmente, incidir sobre 

algumas das suposições e expectativas (ou carência delas) que, desde então, se foram 

depositando no papel da Instituição Escolar e das áreas votadas às expressões criativas, 

ao nível do preenchimento dos tempos lectivos e do modo como se foram organizando, 

até ao presente. Aliás, muito daquilo que se entende por Escola Moderna, assenta na 

defesa do princípio de que, a escola, deve prever e promover no espaço do seu horário 

momentos para a manifestação dirigida da liberdade de iniciativa dos jovens. Não será, 

certamente, despropositado considerar que, o desaparecimento gradual dos jornais 

manuscritos na Casa Pia de Lisboa dos anos vinte, para além de uma coincidência 

temporal, esteve intimamente relacionado com a intensificação do programa de 

actividades recreativas, como as competições desportivas, as sessões de animatógrafo, 

as visitas de estudo, a associação de alunos, etc. 

         Outras possíveis abordagens aos temas e formas dos jornais escolares poderiam 

passar pela verificação das mudanças que ocorreram, nessa altura, ao nível da imprensa 

académica e das publicações periódicas nacionais dedicadas à juventude, uma vez que, 

ambas poderão, de algum modo, ter-se influenciado, mutuamente, ao nível dos 

conteúdos temáticos e formais que dominaram a Educação Artística, Cultura Visual e os 

hábitos de produção e consumo deste tipo de publicações, ao longo do século XX. Um 

aspecto que merece relevo prende-se com o facto de ter sido, durante as fases de 

consolidação das Escolas Activas e Atractivas (nas primeiras três décadas do século), as 

que, precisamente, se insurgiam contra os métodos de ensino fundamentados na cultura 

livresca, que se deu a maior expansão da imprensa especializada para a infância e 

juventude. Um dos exemplos de maior popularidade em Portugal foi o ABCzinho (1921-

32) (Ferro, 1987: 99-102), cujo sucesso entre as camadas mais jovens se ficou a dever à 

natureza dos conteúdos gráficos e humorísticos da Banda Desenhada e da Ilustração, 

acompanhadas de todo o tipo de materiais didácticos e lúdicos como as secções 

interactivas, passatempos, concursos, “construções de armar”, brinquedos, num convite 

sistemático ao fazer, construir, manipular, experimentar.  

        O jogo, os trabalhos manuais e os métodos de pedagogia pela imagem não mais 

deixaram de estar presentes nessa missão do jovem em assumir o papel de obreiro no 

sólido edifício da sua formação. Aquilo que mudou, desde então, foram as técnicas e as 

tecnologias, mais ou menos artísticas, através das quais, a realidade sólida se foi 

moldando e diluindo até se confundir com a ficção. 
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Semana Desportiva. [Ocasional]. n.º 1; 2; 8; 9, [1928-29]. Pp. 47. 

 

b) Documentos manuscritos e/ou dactilografados anexos aos Jornais Manuscritos: [ANEXOS 

DIGITAIS: ANEXOS IMAGEM: Fontes manuscritas e dactilografadas]. 

 

Oferta do Casapiano Olivio do Carmo Assunção à Biblioteca-Museu. (1968). Arquivo Histórico 

Casapiano. (31 Mar.). Pp. 2. 

 

GUEDES. Pedro. (1928). O Desenho Primário Racional. Elucidário para o Professor. Pp. 110. 
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Lições de Manuscripto Para Uso dos Alumnos da Real Casa Pia de Lisboa. Lisboa. (1890). 

 

Situação na Casa Pia. Ordem e Disciplina. Respostas a Um Inquérito Confidencial. [1897]. 

 

 

 

 

2. FONTES IMPRESSAS 

 

 

2.1 Arquivo da Biblioteca-Museu Luz Soriano/ Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano: 

 

 

BERNARDO. António e PINTO. José. dos Santos. (1982). Dicionário de Autores Casapianos. 

Lisboa: Biblioteca-Museu Luz Soriano/ Ateneu Casapiano. 

 

CASTRO. Joaquim. Machado de. (1818). Discurso Sobre as Utilidades do Desenho Dedicado à 

Rainha N. Senhora por seu Autor. 2ª. Impressão Correcta e Retocada. Lisboa: Officina 

da Academia R. das Sciencias. 

 

___________________________. (1937). Dicionário de Escultura. Inéditos de História da 

Arte. Lisboa: Depositário Livraria Coelho. 

 

COSTA. António da. (1884). Auroras da Instrucção pela Iniciativa Particular. Lisboa: 

Imprensa Nacional. 

 

COUTO. António. (1939). “O Ensino das Belas Artes na Casa Pia de Lisboa”. in Casa Pia. 

Número Único Commemorativo do 159º Aniversário da Casa Pia de Lisboa e do 19º 

Do Casa Pia Atlético Clube. Luiz Costa Santos (dir. e ed.). Lisboa: Typ. M. Nunes 

Salvador, (Jul.). Pp. 3-6. 

 

FILIPE. Cruz. (1939). “Facetas Casapianas. Os Nossos Jornais”. in Casa Pia Numero Único 

Comemorativo do 159º Aniversário da Casa Pia de Lisboa e do 19º do Casa Pia 

Atlético Clube. Luiz Costa Santos (dir. e ed.). Lisboa: Tipografia M. Nunes Salvador, 

(Jul.). Pp. 12-3. 

 

GUEDES. Pedro. (1937). “O Desenho na Casa Pia”. in O Casapiano. Propriedade, Edição e 

Direcção do Casa Pia Atlético Clube (Ateneu Casapiano). Lisboa: Soc. Typografica 

Ld.ª, (3 Jul.). p.5. 

 

SOARES. Ernesto. (introd.). (1935). Livro da Matricula dos Discípulos Ordinários da Aula 

Pública de Desenho A qual Principiou a ter Exercício no 1º de Dezembro do Ano de 

1781. Lisboa: Edições Biblion. 

 

LOPES. António. da Luz. (1937). “A Associação do Bem”. in O Casapiano. Propriedade, 

Edição e Direcção do Casa Pia Atlético Clube (Ateneu Casapiano). Lisboa: Soc. 

Typografica Ld.ª, (3 Jul.). p. 15. 

 

LOURENÇO. António. Filomeno. (1939). “A Boa Letra dos Casapianos”. in Casa Pia Número 

Único Comemorativo do 159º Aniversário da Casa Pia de Lisboa e do 19º do Casa Pia 

Atlético Clube. Luiz Costa Santos (dir. e ed.). Lisboa: Tipografia M. Nunes Salvador, 

(Jul.). p. 9. 
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MARVÃO. Fátima e COELHO. Teresa. (2000). “Síntese Histórica (1780-1999)”. in. 220 Anos 

Casa Pia de Lisboa. Instruir, Educar e Amparar. Manuel Marcelino Marques (org.). 

Lisboa: Casa Pia de Lisboa. Comissão Instaladora do C.C.C. Centro de Recursos 

Educativos. Pp. 57-146. 

 

Ministério do Interior Sub-Secretariado de Estado da Assistência Social. Reformas da 

Assistência. Reorganização das Escolas de Enfermagem (Decreto-lei nº. 32: 612, de 31 

de Dezembro de 1942). Reforma da Casa Pia de Lisboa (Decreto-lei nº. 32: 613, de 31 

de Dezembro de 1942). (1943). Lisboa: Imprensa Nacional. 

 

NERY. Mário. Augusto. Rangel. de Campos. (1965). “Reminiscências da nossa Infância na 

Casa Pia de Lisboa 1899 a 1908”. in O Casapiano - Propriedade do Casa Pia Atlético 

Clube. Ano XI. José da Cruz Filipe (dir.). Augusto Poiares (adm.). Álvaro Proença 

(ed.). n.º 112. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia, (Nov. e Dez.). Pp. 2,4,13. 

 

PARENTE. Guilherme (org.). (2001). Pedro Guedes Exposição de Homenagem. Sociedade 

Nacional de Belas Artes 1901-2001 Centenário. Lisboa: Colprinter. 

 

PINTO. José. dos. Santos. (1995). “Jornais Casapianos. Um Pequeno Contributo para a sua 

História, quando se Assinala o 40º Aniversario do Jornal «O Casapiano»”. in Revista da 

Casa Pia de Lisboa. Publicação Semestral. Ano 8. Carlos Pinto Ascenção (dir.). n.º 15. 

Lisboa: Casa Pia de Lisboa. (Jun.). Pp. 68-71. 

 

PONTES. José. [1934]. Quási um Século de Desporto. Apontamentos para a História da 

Educação Física em Portugal. Lisboa: Sociedade Nacional de Tipografia. 

 

SILVA. Clemente da. (1959). “A «Imprensa Casapiana» de Ontem e de Hoje”. in O Casapiano 

- Revista Ilustrada. José Ilharco (dir.). João Soares Louro (ed.). Augusto Nunes Poiares 

(adm.). Lisboa. n.º 1. Lisboa: Gráfica Santelmo. Pp. 16-17. 

 

SILVA. Tavares, ORNELAS. Ricardo e REIS. Ribeiro dos. [1940]. História dos Desportos em 

Portugal. Lisboa: Editorial Inquérito. (Fasc. n.º 5 – n.º 13). 

 

SIMÕES. Augusto. Filippe. (1874). Educação Physica. Lisboa: Livraria Ferreira Lisboa & C.ª. 

 

 

 

 

a) Anuários da Casa Pia de Lisboa: 

 

 

FERREIRA. António. Aurélio da. Costa (dir.). (1913). Anuário da Casa Pia de Lisboa Ano 

Económico de 1912-1913. Lisboa: Tipografia Universal. 

 

_______________________________________. (1914). Anuário da Casa Pia de Lisboa Ano 

Económico de 1913-1914. Lisboa: Tip. Casa Portuguesa. 
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A Casa Pia de Lisboa na Exposição de Arte na Escola promovida pela Sociedade de Estudos 

Pedagógicos em Abril de 1916. (1916). Lisboa: Pap. e Typ. Casa Portuguesa. 

 

ARTUS-PERRELET. L. (1917). Le Dessin au Service de l´ Éducation. Pierre Bovet (pref.). 

Suisse: Imp. Delachaux et Niestlé S.A. 

 

BRAUNSCHVING. Marcel. (1910). L´Art et l’ Enfant – Essay sur l’ Education Esthétique. M. 

Paul Crouzet (dir.). Jean Lahor (pref.). 3ª. ed. Bibliothèque des Parents et des Maitres. 

Paris: Toulouse Edouard Privat Editeur et Henri Didier Editeur. 

 

BUISSON. F. (1911). Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Primaire. Paris: 

Librairie Hachette et C
ie
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Casa Pia de Lisboa Regulamentos e Mais Legislação Promulgada Desde a Implantação da 

República. (1926). Lisboa: Pap.e Tip. Casa Portuguesa. 

 

Casa Pia de Lisboa. (1936). Exposição Bibliográfica. Catálogo de Autores Casapianos. 

Comemoração do 156º Aniversário da Fundação da Casa-Pia de Lisboa. Lisboa: 

Oficinas Gráficas de M. Nunes Salvador. 

 

DESCHAMPS. Jeanne. (1924). L´Auto – Éducation a L´École Appliqué au Programme du Dr. 

Decroly. Dr. Decroly (introd.). Bruxelles: Maurice Lamertin Éditeur. 

 

Do Ensino do Desenho na Real Casa Pia de Lisboa. (1873). Lisboa: Lallemant Frères, Typ. 

Lisboa. 

 

FERREIRA. António. Aurélio. da Costa. [1920]. Algumas Lições de Psicologia e Pedologia. 

Lisboa: LVMEN Empreza Internacional Editora. 

 

__________________________________. (1918). Problemas de Reeducação Profissional. 

Separata da Medicina Contemporanea. Lisboa. Tipografia A. de Mendonça. 

 

FERREIRA. F. Palyart Pinto. (1915c). A Alma Infantil e o Desenho. Como os Mais Pequenos 

da Casa Pia Vêem o Monumento dos Jerónimos. Separata da Revista de Educação 

Geral e Técnica. Lisboa: Typografia da Casa Portuguesa. 

 

_______________________. (1915b). A Leitura pelo Jogo e o Método Schüler na Minha 

Cadeira da Casa Pia de Lisboa. Separata da Revista de Educação Geral e Técnica. 

Lisboa: Tipografia Casa Portuguesa. 

 

_______________________. (1916). Arte na Escola. O Trabalho Manual na Educação 

Artística. Edição da Sociedade de Estudos Pedagógicos: Lisboa. Tip. Casa Portugueza. 

 

_______________________. [s/d]. Indústrias e Artes Infantis. Casa Pia de Lisboa. Separata da 

Revista de Educação Geral e Técnica. Série IV. Nº.3. Lisboa: Tip. Casa Portuguesa. 
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Lisboa. Separata do Anuário da Casa Pia de Lisboa 1914-1915. Lisboa: Pap.e Tip. Casa 

Portugueza. 
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Tese Relatada Officialmente no 4º Congresso Pedagógico de Lisboa, em Abril de 1914. 

Lisboa: Livraria Ferin. 

 

_______________________. (1913). “Relatório do Professor Fernando Palyart Pinto Ferreira 

Sobre a Associação Escolar da Casa Pia de Lisboa”. in Anuário da Casa Pia de Lisboa 

Ano Económico de 1912-1913. Aurélio da Costa Ferreira (dir). Lisboa: Tipografia 

Universal. Pp. 78-86. 

 

_______________________. (1914). “Relatório do Professor Sr. Fernando Alfredo Palyart 
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Pia de Lisboa Ano Económico de 1913-1914. Aurélio da Costa Ferreira (dir). Lisboa: 

Tip. Casa Portuguesa. Pp 156-57. 

 

_______________________. (1914). “Exposição Sobre as suas Opiniões Pedagógicas, 

Apresentada ao Concurso para Professor Primário da Casa Pia de Lisboa pelo 
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Casa Pia de Lisboa Ano Económico de 1913-1914. Aurélio da Costa Ferreira (dir). 

Lisboa: Tip. Casa Portuguesa. Pp. 248-6 2. 

 

_______________________. (1914). “O Trabalho Manual e o Desenho na Escola Primária 
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HIGHFIELD. M. E. e PINSENT. A. (1952). A Survey of Rewards and Punishments in Schools. 
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MACHADO. Bernardino. (1892). Congresso Pedagógico Hispano-Portuguez-Americano 

Secção portugueza. Introdução à Pedagogia. Lisboa: Typographia e Stereotypia 
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Lisboa: Typ. da Viúva Sousa Neves. 

 

___________________. (1884). Compendio De Desenho Linear para uso dos Alumnos dos 

Lyceus Nacionaes Approvado pelo Conselho Geral de Instrucção Pública. Segundo 

Anno. Texto. Lisboa: Typ. da Viúva Sousa Neves.  

 



 343 

___________________. (1884). Compendio De Desenho Linear para uso dos Alumnos dos 
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Lyceus Nacionaes Approvado pelo Conselho Geral de Instrucção Pública. Quarto 
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