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Introdução 

 
Este livro apresenta-se como uma introdução à história do ensino liceal em 
Portugal, embora a sua ambição seja mais a de problematizar 
acontecimentos, actores e instituições do que a de fornecer uma análise 
histórica que os sequencie de forma ordenada. O questionamento que aqui 
farei de uma realidade sectorial do nosso sistema de ensino - na 
continuidade de outros textos que escrevi a este propósito1 - destina-se, no 
essencial, a estabelecer linhas de conexão entre os tempos mais remotos e a 
actualidade. O meu modelo interpretativo é, assim, de tipo genealógico e 

                                                
1 Retomo análises e argumentos desenvolvidos em detalhe em O Governo de si mesmo: 
Modernidade pedagógica e encenações disciplinares do aluno liceal (último quartel do 
século XIX – Meados do século XX). Lisboa: Educa (2003) e aprofundadas em: (i) Pedagogia 
Moderna em Tempos de Conservadorismo Político-Social: A Expansão das Tecnologias de 
Governo do Aluno Liceal nos Anos 30 e 40 do Século XX. In Ernesto Candeias Martins 
(Coord.) V Encontro Ibérico de História da Educação: Renovação Pedagógica. 
Coimbra/Castelo Branco: Alma Azul(2005); (ii) O Estado e as Modalidades Enunciativas da 
Educação Moderna: O Governo do Liceu e a Subjectivação do Aluno no Discurso de Reitores, 
Professores, Médicos e Visitadoras Escolares Durante os anos 30 e 40 do Século XX. Revista 
de História das Ideias, Vol. 26, (2005); (iii) A Reforma de Jaime Moniz (1894-95) e a 
construção do ensino liceal de características modernas em Portugal. Estudos do Século XX, 
nº 6 (2006)  
 



tem como objectivo central procurar responder a uma questão 
aparentemente simples: de onde vêm as concepções educativas e as 
soluções organizacionais que aceitamos nos dias de hoje como naturais e 
que, por isso mesmo, passam por realidades inquestionáveis. Intentarei nas 
páginas que se seguem intersectar a proveniência e a linhagem de um 
problema, de um diagnóstico ou de um desfecho particular - porque situado 
num espaço e num tempo determinados -, mas cuja força estruturante é 
ainda detectável.  
 

Trata-se, numa palavra, de tentar traçar a história do presente a 
partir de planos específicos e em direcção a um objectivo que possa 
desinstalar o leitor relativamente às suas próprias convicções internas. A 
genealogia pretende mostrar que os nossos objectos foram sendo 
historicamente construídos, peça por peça, compactando tradições muito 
diferentes e que não imaginamos de modo algum estarem associadas e ainda 
menos fundidas. Esta posição crítica parece-me inteiramente necessária nos 
dias que passam, porquanto vivemos um momento particular em que 
sectores crescentes da intelligenzia reiteram o tema da crise da escola e 
sonham, sem o dizer abertamente, com o regresso a uma idade de ouro para 
sempre perdida. As páginas que se seguem procuram ser um contributo para 
um debate informado, em nome de uma exigência tão evidente quanto 
negligenciada – a de que a memória social vive da pluralidade de 
interpretações, mas que estas devem supor o estudo detalhado e a análise 
fundamentada. A proposta aqui enunciada é bem a inversa da 
habitualmente escutada, porque não opera através de rupturas; visa, antes, 
desocultar filiações e mostrar a força produtiva, isto é, tornada consensual, 
de determinadas ideias e práticas. 
 

A cronologia política, também muitas vezes utilizada pelos 
historiadores da educação para organizar as suas análises, é secundarizada. 
Escrever a história do ensino liceal implica evidentemente reconhecer 
dinâmicas de regime e inventariar, quando for o caso, medidas conjunturais 
e até, algumas delas, imputáveis à natureza da solução política então 
existente. Mas isso é muito diferente de imaginar que possa ter havido um 
tipo de ensino, e sobretudo uma prática de formação do aluno, inteiramente 
diferentes consoante fosse monárquico, republicano ou autoritário o 
Governo da Nação. Do que se deve falar é, do meu ponto de vista, de novas 
programações, de afinações ou aprofundamentos de uma mesma proposta 
curricular cuja eficácia socializadora não foi posta jamais em causa na 
maior parte do tempo em que incide este estudo e ao longo do qual o ensino 
liceal se credibilizou na sociedade portuguesa. De todas as formas, no CD 



que encerra este volume estão digitalizadas, uma por uma, as várias 
reformas, para que o leitor possa descobrir por si mesmo que relação o 
discurso da mudança foi estabelecendo com a herança política anterior. 
 

As balizas cronológicas com que opero são fáceis de estabelecer e 
permitirão ao leitor situar-se de imediato na narrativa. Os liceus foram 
fundados em Portugal no ano de 1836, tendo Passos Manuel, o seu criador, 
tomado como referência a França que os instituíra trinta e quatro anos 
antes. Mas o ímpeto modernizador dos liberais terá ficado expresso quase só 
na letra da lei e estes estabelecimentos de ensino conheceram uma fase 
inicial, que se prolongaria quase até ao termo da centúria, marcada pela 
instabilidade, o desacerto e uma baixíssima frequência. A situação só viria a 
alterar-se quando, no ano de 1894, e pela mão de Jaime Moniz, o Governo 
de João Franco estabeleceu as bases da modernização do ensino liceal, 
permitindo, sobretudo entre as décadas de 10 e 40, consolidar-se um 
processo de diferenciação baseado numa nova classe de idade, distinta da 
infância.  

 
O século passado viu, de facto, o Estado construir-se como um Estado 

educador, substituindo-se paulatinamente às famílias e à Igreja na educação 
das crianças e dos jovens. No liceu, as identidades adolescentes ganharam 
uma importância crescente mercê de um dispositivo curricular cujas 
componentes essenciais são ainda bem visíveis na actualidade (Nóvoa, 
Barroso & Ó, 2003). De facto, esta instituição devolve-nos de há muito uma 
gramática escolar estável e que, sob aspectos os mais variados, nos aparece 
como impermeável, na sua lógica organizacional, às tentativas de a 
reformar, ao longo de Novecentos. Como nos referem Tyack & Tobin (1994)  
a instituição escolar tem resistido a modificar as suas estruturas mais 
elementares. Atentemos então nas suas variáveis. Os alunos do ensino 
secundário permanecem agrupados em classes graduadas e com uma 
composição bastante homogénea e compacta quer quanto ao saber quer 
quanto ao comportamento; o discurso pedagógico tem-se centrado na 
optimização das tarefas de aprendizagem, salientando simultaneamente a 
necessidade de um ensino individualizado e activo, isto é, que tenha em 
conta as diferentes aptidões intelectuais, físicas ou afectivas de cada um 
dos educandos e onde a aquisição de conhecimentos se faça, nas várias 
disciplinas do plano de estudos, pela observação e experimentação directa 
dos fenómenos e das realidades; os alunos vivem em regime de semi-
internato e o currículo contempla blocos relacionados com a actividade 
mental e física, reiterando exemplos de uma moral positiva; os horários 
escolares apresentam uma grande rigidez no modo como distribuem e 



escalonam os vários saberes, tendo em conta os diferentes índices de fadiga 
intelectual; fazem-se incessantes apelos a actividades extracurriculares e à 
participação em agremiações culturais, nas quais a administração deve ser, 
tendencialmente, exercida pelos próprios alunos; por fim, no capítulo 
disciplinar, condena-se absolutamente o castigo e a repressão corporal, em 
favor de regulamentos disciplinares centrados na auto-regulação. 

 
É essencialmente desta velha lógica disciplinar-normalizadora que 

brota a crença iluminista – e como ela nos atinge na actualidade! -, segundo 
a qual à escola incumbe encontrar e explorar em cada aluno um potencial 
de capacidades intelectuais, físicas e morais que o tornarão num actor 
criativo, satisfeito e realizado tanto no plano profissional como emocional. 
Na verdade, qualquer discurso pedagógico que, em algum bloco do nosso 
passado histórico, tenha assumido uma posição crítica relativamente à 
situação do ensino liceal e insistido na urgência de reformas 
modernizadoras, devolve-nos a certeza de que o aluno não pode mais ser 
tratado como um sujeito cuja formação continue a decorrer, unicamente, 
nos bancos e nos compêndios utilizados na sala de aula, recebendo e 
assimilando, ano após ano, os conteúdos das disciplinas escolares, até vir a 
obter um diploma certificando apenas a posse e o valor exacto de um saber 
intelectual; diversamente, o que os críticos da escola tradicional têm 
defendido é a produção de um determinado tipo de ser. Todos os discursos 
renovadores pugnam, com efeito, pela subordinação do princípio da 
instrução ao princípio da educação integral do aluno. O leitor por certo 
aceitará a bondade desta afirmação, que pode ser de hoje, de ontem, de há 
100 ou mais anos: os governos têm procurado transferir para os espaços em 
que decorre a socialização escolar o essencial das tarefas destinadas à 
efectivação das categorias modernas de pessoa e de cidadão sob os ideais 
do humanismo, das luzes, do progresso, da autonomia e da responsabilidade 
pessoal. 

 
Na sua concepção inicial, o ensino secundário-liceal deveria cumprir 

um importante objectivo de fabricar os dirigentes do novo Estado-nação. Se 
atendermos às grandes declarações sobre objectivos e finalidades, 
produzidas nos anos do seu arranque e afirmação, de imediato verificamos 
também que, mesmo nesse plano de discussão geral, havia um grande 
consenso em torno do princípio de que procurava produzir uma realidade 
escolar que impusesse ao aluno competências a um tempo específicas - 
destinadas a fazê-lo ingressar na universidade - e, também, muito 
abrangentes, a fim de o transformar num determinado tipo de cidadão 
habilitado a ingressar no mundo do trabalho, designadamente nos quadros 



da administração pública. Tomo três depoimentos - de Marnoco e Sousa, 
Francisco Adolfo Coelho e de Sá Oliveira -, personalidades com 
responsabilidades distintas no campo educativo, e publicados nas três fases 
de regime político que o país conheceu, mas em que a complexidade do 
ensino médio foi por todos assinalada. Era ponto assente para estes homens 
que o ensino liceal devia ensinar outra coisa: 

 
"É às classes medias que deve pertencer a direcção das sociedades 
modernas, visto o povo se terem mostrado incompetentes para isso. A 
instrução secundária deve ter a função social de preparar estas classes 
para o desempenho duma tão alta missão, educando-as no amor do bem 
público e tornando-as capazes de guiar pelo exemplo, a vontade nacional 
(...). A escola secundária deve fornecer, pela instrução, os 
conhecimentos necessários para o exercício de cada espécie de 
actividade, e deve formar pela educação a consciência social do 
indivíduo (…). Organizar a cultura geral completa que o ensino 
secundário deve ministrar, de modo que habilite para os cursos 
superiores e que prepare para a vida activa, é das tarefas mais difíceis 
que pode ter o legislador” (Sousa, 1903: 4-5).  
 
"A organização liceal põe termo à falsa distinção entre educação e 
ensino, entre ensino teórico e utilitário, dirigindo-se para a construção 
do homem completo, considerando os germes da individualidade, no seu 
trabalho, que, dentro das duas divisões capitais dos cursos, permite 
ainda diferenciações secundárias, para o que será proposto um sistema 
de classificações especial, em oposição com a velha rotina" (Coelho, 
1913: s.p.). 

 
"Há no ensino secundário um problema, cuja solução, para honra da 
humanidade, se torna cada vez mais difícil. O ensino secundário não é 
um simples preparatório para mais altos estudos: as escolas superiores 
recrutam nele os seus alunos, não porque estes recebam nos liceus 
determinado saber, mas porque os liceus lhes dão a formação mental, 
mediante a aquisição desse saber. Nos liceus há só cultura geral, seja 
elementar, seja complementar" (Oliveira, 1928: 101). 

 
Se passarmos da apresentação das intenções para a produção da 

realidade curricular do liceu moderno em Portugal, teremos de consagrar a 
a centralidade da intervenção do Estado. Mais do que definir objectivos, 
unificou processos e procedimentos, marcando também os ritmos de 
crescimento. É fundamentalmente destas matérias que tratam os vários 
capítulos do presente livro, embora seja dada atenção especial a 
temporalidades anteriores, nas quais se pode descortinar uma arqueologia 
do currículo moderno. Não há como deixar de olhar com atenção para a 
emergência, pela mão da Companhia de Jesus, das práticas de governo de 
si, as quais se tornariam o tema essencial da expertise pedagógica no termo 
de Oitocentos (e que iremos descobrir protagonizada por higienistas, 
médicos e psicólogos) ou para o experimentalismo inovador desenvolvido 



nas primeiras décadas do século XX (simbolizado pelo Liceu Pedro Nunes). 
Por estas vias se consubstanciou uma efectiva tecnologia da 
responsabilização, na qual o Estado se mostraria capaz de secularizar a 
alma infanto-juvenil, universalizando mecanismos de auto-controlo, auto-
motivação e internalização da autoridade que ainda se fazem sentir.  

 
O projecto sócio-político que atribui ao Estado o monopólio do gesto 

educativo, transformando o arbítrio cultural numa evidência natural, 
implicaria, do mesmo modo, a organização de sólidos vínculos de linguagem 
entre os diversos funcionários envolvidos directamente com a administração 
e as práticas de ensino e de aprendizagem. Neste livro dá-se grande 
importância à relação entre texto e acção. É sabido que a informação 
política nas sociedades modernas circula de um modo isomórfico – por meio 
de relatórios escritos, planos, gráficos, estatísticas, cartas, mapas, quadros 
– e que, por seu intermédio, o poder se torna legítimo e se amplia sem 
cessar. Foi através destas plataformas discursivas que os eventos, os 
fenómenos e as experiências se visualizaram e ganharam corpo. Não é, a 
meu ver, possível compreender a modernização do ensino liceal entre nós - 
e por isso o maior capítulo deste livro lhe é dedicado - sem atender aos 
objectivos estratégicos, e bem assim às realidades que se foram construindo 
quando se obrigou reitores, professores, médicos, enfermeiras e até os 
próprios alunos a construir-relatar determinadas práticas inovadoras. Estas 
foram em grande medida produzidas por uma gigantesca dinâmica 
burocrático-documental. A força produtiva da linguagem, isto é, a sua 
capacidade de unificar a partir de um centro de cálculo que se origina e 
termina no próprio Estado, é ainda bem observável no que aos mecanismos 
de controlo do crescimento deste sistema de ensino concerne. Através da 
estatística e da avaliação, foi sendo possível, conforme as disponibilidades 
do tesouro, expandir e retrair a rede de ensino público em Portugal, 
adiando-se porém o mais possível a sua democratização. Não é ocioso 
constatar que a lógica do exame individual se impôs e aprofundou em 
Portugal para controlar populações tomadas no seu conjunto, embora para 
muitos certifique apenas a soma de um conhecimento individual.  

 
Esta história do liceu explicita o trânsito entre o singular e o plural, o 

indivíduo e o colectivo, os trabalhos de adaptação permanente do aluno à 
classe no interior de uma cápsula que se imaginou e construiu fora do 
mundo dos homens, mas onde este se veria antecipado e recreado de forma 
ordenada. O liceu devolve-nos a promessa antecipável de um mundo 
governável e governado. As elites habitaram-no e foram por ele produzidas. 
 



A coleçcão na qual este volume se insere procura incentivar o leitor à 
pesquisa. Para tanto organizei uma antologia constituída por excertos ou 
textos integrais menos conhecidos, mas sempre em directa relação com as 
análises que desenvolvo. É apresentada também uma compilação de 
legislação produzida pelos sucessivos governos, entre 1836 e 1973, listagem 
esta que é acompanhada pela identificação das monografias e artigos 
relativos à história do ensino liceal em Portugal, da autoria do investigador 
Tomás Vallera. O volume encerra, como já foi referido, com a reprodução 
integral em CD de todas as reformas produzidas no âmbito deste nível de 
ensino. 

 
Agradeço a Ana Ferreira, Ana Luísa Paz, António Henriques e Paula 

Telo a leitura atenta das páginas que se seguem e o cuidado posto na sua 
edição.  

 
 
 

1. Antecedentes Históricos dos Liceus: Os Colégios Jesuítas 
e as Aulas do Marquês de Pombal 

 
As primeiras escolas populares europeias foram criadas pela Igreja, 

entre os séculos XVI e XVII, enquanto instrumentos de intensificação e 
aprofundamento da direcção pastoral das consciências. A primeira imagem 
que delas devemos reter é a de uma organização destinada a promover 
mecanismos de auto-regulação social, através de conexões entre os 
princípios da ordem, da eficiência e do aprofundamento moral dos alunos.  

 
Na posição genealógica em que me coloco, importa referir desde já 

algumas mudanças estruturais que se foram estabelecendo ao longo dessa 
longa primeira fase que se estendeu até meados de Setecentos. Ao lado da 
matriz disciplinar, e de acordo com António Nóvoa (1987: 65), são de 
assinalar as seguintes transformações: (i) "o abandono de uma concepção 
medieval que ignora a idade e a adopção de uma organização centrada em 
classes de idades bem diferenciadas"; (ii) "a organização de um cursus 
escolar por níveis, que se difunde ao longo do século XVI nos países 
protestantes e católicos"; (iii) "a implantação de programas escolares e de 
um sistema de progressão nos estudos, no qual o exame desempenha um 
papel central"; (iv) "a instauração de procedimentos hierárquicos de 
controlo do tempo, da actividade dos alunos, da utilização do espaço"; (vi) 
"a descoberta de estratégias de gestão da sala de aula, nomeadamente de 
ensino simultâneo". O essencial destas transformações foi garantido pelos 



colégios que, no caso de Portugal, assim como em praticamente toda a 
Europa católica, pertenciam à Companhia de Jesus.  

 
Associados à fundação das universidades e delas dependentes - 

cumprindo as funções de pensionato e, ao mesmo tempo, propondo aos 
estudantes actividades de complemento lectivo -, os colégios foram-se 
diferenciando, sobretudo ao longo do século XVI, dos estudos superiores, 
através de um conjunto de inovações que se viriam a inscrever 
duradouramente no pensamento pedagógico de carácter modernizante. 
Pode assim dizer-se que os jesuítas como que anteciparam um ideal de 
escola que iria modelar “algumas das tentativas reformistas que marcaram a 
evolução do liceu” (Nóvoa, Barroso & Ó, 2003: 23). Há duas características 
fundamentais na organização dos seus colégios delimitando um novo 
horizonte existencial a partir de uma experiência do isolamento do aluno e 
da ideia de que cada destino pessoal se esclarece a partir de lógicas 
colectivas. 

 
A primeira nota refere-se naturalmente ao regime de internato. Foi 

essa a solução encontrada para responder a questões relacionadas com a 
formação integral do aluno e com a crescente procura social dos estudos 
não universitários. De local de residência e de estudo, rapidamente os 
colégios evoluíram para espaços físicos de clausura, inteiramente separados 
do resto mundo por muros altos. Nesse regime, em tudo semelhante ao dos 
conventos regulares, os estudantes encontravam simultaneamente alimento 
material e espiritual. O colégio consubstanciava uma dinâmica de 
interacção que fundia a ordem intelectual com o desenvolvimento moral, 
antecipando de modo concreto a pedagogização do tempo e espaço juvenil 
que caracterizaria os estudos secundários modernos. O princípio do 
internato foi uma referência fundamental desde a fundação dos liceus, 
ainda que entre nós nunca tenha sido completamente praticado. 

 
A segunda diz respeito ao conceito de classe, operacionalizado pela 

Companhia de Jesus para responder ao afluxo crescente de alunos e que se 
iria universalizar como instrumento eficaz de governo ao longo de todo o 
século XX. A visão da classe, que nos habituámos a ter da escola, 
consubstanciou, de facto, todo o projecto moderno de enquadrar massas 
cada vez maiores de crianças e jovens. Dispunha os alunos de forma 
compacta, tratando-os como população que de facto constituíam, mas, ao 
mesmo tempo, podia também diferenciá-los de acordo com preceitos os 
mais variados, que iam do escalão etário ao nível de conhecimentos 
individual, da realidade do grupo até à singularidade de cada alma. O 



agrupamento dos alunos em classes sucessivas impôs, igualmente, a 
graduação dos programas e o seu encadeamento por níveis de complexidade 
crescente, ao mesmo tempo que obrigou ao seccionamento do tempo 
escolar e à subdivisão do espaço. E temos assim, no palco mesmo da 
história, a primeira imagem da escola moderna: uma classe, uma sala e um 
professor. A paisagem pedagógica não mais abandonaria estas combinatórias 
quadriculares. A organização do colégio jesuíta, nota João Barroso (1995: 
134) em Os liceus: Organização pedagógica e administração, realizava "a 
síntese entre as exigências técnico-pedagógicas de praticar um ensino de 
tipo magistral-individual" com os imperativos "sociais que fazem da 
educação uma socialização metódica". 

 
Com efeito, os jesuítas mantiveram na sua organização escolar um 

plano de progressão através da gradual complexidade das matérias e do 
aprofundamento das técnicas pedagógicas. No lugar da aula magistral, o 
professor passou a surgir como decifrador dos conteúdos desenvolvidos nos 
compêndios e nas selectas feitos por membros da Companhia. Deixou de ter 
uma responsabilidade directa sobre o aluno, para se especializar nas 
funções de planificação, coordenação e avaliação. Na razão inversa, eram as 
tarefas do segundo que se desmultiplicariam numa panóplia de exercícios 
capazes de garantir a assimilação efectiva dos conteúdos programáticos: 
"decorar, repetir e exibir" (Barroso, 1995: 139). É então a partir da melhoria 
dos índices de eficácia e rentabilidade que, desde sempre, tem sentido falar 
de pedagogias centradas no aluno.  

 
A genealogia da escola secundária pode ser melhor perspectivada se 

atendermos a alguns destes aspectos com mais pormenor. Importa ver no 
Colégio jesuíta um esforço significativo para estabelecer nos estudos 
secundários uma "unidade curricular” (Barroso, 1995: 140). Toda a 
escolaridade partia, na verdade, de uma base comum, o Latim. O ensino era 
graduado em classes - as de Gramática, de Humanidades e de Retórica -, "o 
que permitia concentrar o ensino e homogeneizar os grupos". O facto de 
cada classe, que era anual, ter o seu próprio professor, e de tanto a 
comunicação oral como os apontamentos tomados na aula serem sempre na 
língua do Lácio, reforçava enormemente esse desígnio da unificação. O 
estudo da gramática latina estava ordenado por três graus sucessivos, numa 
lógica de dificuldade ascencional, a que correspondiam igualmente três 
classes: Infima classis grammaticae, Media classis grammaticae, Suprema 
classis grammaticae, ou seja, etimologia, sintaxe e prosódia. A progressão 
far-se-ia então da seguinte maneira: "na primeira classe estudavam-se os 
rudimentos, com as regras mais gerais da sintaxe latina, escolhendo-se, para 



as prelecções, as epístolas de Cícero mais fáceis; na segunda percorria-se 
toda a gramática, embora sem conhecimento perfeito, e avançava-se pelas 
cartas familiares de Túlio, indo até Ovídio; na terceira procurava-se o 
conhecimento completo dos preceitos e da elegância da latinidade" 
(Andrade, 1981: 21). Nas duas outras disciplinas, Humanidades e Retórica, 
passava-se da gramática à análise de textos de poesia e prosa dos clássicos 
latinos, fazendo-se simultaneamente o estudo da História geral. Todas estas 
aulas duravam entre duas a duas horas e meia por dia.  

 

O uso constante do latim trouxe problemas novos e as soluções 
didácticas encontradas revelar-se-iam também importantes para o futuro. 
Mesmo antes que houvessem compreendido o significado de algumas 
palavras os alunos falá-las-iam, imitando a sua sonoridade. Procurava fazer-
se o que depois se chamou um ensino vivo da língua, que infere as regras 
gramaticais após a sua fala. Os jesuítas conceberam manuais escolares, 
selectas latinas e outros instrumentos auxiliares do trabalho do aluno. 
Apareceram, por exemplo, dicionários Português-Latim, contendo perguntas 
e respostas a situações previsíveis da vida quotidiana dos jovens, e outros 
breviários e elucidários da língua de Cícero. "A importância que a pedagogia 
dos jesuítas dava ao trabalho dos alunos", afirma de novo João Barroso 
(1995: 142), "levou a que se desenvolvesse uma tecnologia educativa, 
baseada no texto escrito". O trabalho do escolar tornava-se assim mais 
produtivo. Partia do texto e a ele regressava pela cópia, pela composição e 
pela tradução do latim. 

 
Mas o dispositivo não se esgotava nestas operações ou nestes deveres. 

Com a mesma finalidade foram desenvolvidos também vários jogos - da 
péla, dos paus, dos dados, do xadrez, da bola, dos truques, do pé, da mão, 
da raqueta, da briga, da corda, etc.- que, para a aplicação das suas 
respectivas regras, implicavam diálogos em latim já relativamente 
elaborados. O teatro escolar foi amiúde utilizado com objectivos idênticos. 
E o mesmo se diga das composições de versos ou das declamações mensais 
que decorriam na sala de aula. Julgo poder sustentar-se, assim, que a 
fronteira que separa os estudos secundários dos superiores foi-se 
processando através de uma diferenciação histórica dos conteúdos 
ministrados, sendo favorecida por um ensino cuja procura de eficácia exigia 
já outras operações que não apenas o trabalho de memória, o saber de cor, 
como por vezes se refere a propósito do ensino praticado pelos jesuítas; 
longe disso, implicava já actividades de complemento curricular do agrado 
do aluno e nas quais ele tinha, se não toda, uma boa parte da iniciativa. 

 



A preocupação dos seguidores de Inácio de Loiola era, com efeito, a 
de promover a assimilação e a interiorização plena dos conteúdos 
programáticos através da acção participativa dos educandos. Nesse sentido, 
aperfeiçoaram os métodos em torno de dois princípios fundamentais, o da 
repetição e o da disputa, os quais marcariam os tempos e os ritmos 
escolares, dentro e fora da sala de aula, num esforço para incentivar à 
acção e manter efectivamente activos todos os alunos durante o máximo de 
tempo possível. Os alunos habilitavam-se diariamente a estas distinções, no 
interior da sala de aula ou por meio das disputas, mas também através de 
um concurso literário, consistindo este na redacção de uma composição, em 
Latim ou Grego, e cuja classificação era dada a conhecer em cerimónias 
anuais de grande aparato perante e com plateias repletas de convidados. A 
pedagogia dos jesuítas fala-nos muito mais de aliciamento e de persuasão 
que de submissão forçada, deve reconhecer-se. 

 
De todas as formas, sempre que se analisar a lógica disciplinar dos 

seus colégios impõe-se que se mencionem os castigos, de resto amplamente 
referenciados pelos comentadores e críticos das épocas seguintes. Nas 
Constituições da Companhia, Inácio de Loiola estabeleceu uma hierarquia 
de quatro níveis - boas palavras, admoestações, pena corporal e expulsão - 
que não se esgotava nas penas aplicadas directamente sobre o corpo. Mas 
apenas quanto a elas, quer dizer aos açoites e às palmatoadas, cabe notar 
que eram aplicadas tendo em conta as diferenças etárias - os primeiros para 
os mais novos e as segundas para os de idade mais avançada -, sendo de 
todo interditos os castigos corporais aos estudantes já homens. A estes 
últimos só se aplicavam repreensões. Estamos, portanto, em face de uma 
lógica repressiva que se ia tornando menos necessária à medida que, no 
ciclo da escolaridade secundária, as classes inferiores se aproximavam do 
seu termo. Vencer os degraus da escolaridade era, também, cumprir uma 
progressão no sentido da normalização. O problema disciplinar estava já 
longe de se esgotar no uso da força sobre o corpo. Começavam os jesuítas, 
igualmente, a compreender as enormes vantagens de uma disciplina auto-
regulada, tendo encontrado para tanto formas relativamente simples de 
manter sob vigilância toda a população escolar. A classe, com a sua divisão 
em decúrias, mostrava-se um bom auxiliar também em termos disciplinares. 
De facto, a cada decurião "competia observar o comportamento do grupo 
respectivo e informar as autoridades escolares de qualquer infracção em 
que incorressem", nota Rómulo de Carvalho (1986: 355-356). Todo um 
princípio de visibilidade obrigatória do aluno se anunciava.  

 



O colégio jesuíta surgiu, portanto, como "uma instituição global" que 
abrangia toda a vida do estudante. O ensino era concebido muito para além 
da aprendizagem dos conteúdos curriculares e o aluno entendido na sua 
globalidade. Todas as tarefas a que estava sujeito, ora individualizadas ora 
em grupo, tinham por fim a sua socialização plena. O regime do internato, 
ou do semi-internato - onde os alunos passam a maior parte do dia no 
colégio - ficaria, para a posteridade, como a modalidade de organização 
escolar que melhor respondia aos desejos das autoridades de promover a 
educação integral do aluno (Barroso, 1995: 142-144). Na verdade, a 
Companhia de Jesus organizou, montou e testou durante muitos anos um 
dispositivo capaz de responder positivamente aos requisitos da formação 
intelectual e moral dos jovens. E eis aqui a grande alavanca que tem levado 
sucessivas gerações a falar em educar em vez de instruir, como fim último 
da instituição escolar. Em meu entender, foram estas as características que 
estiveram na base do sucesso social da sua organização escolar - conferindo, 
sem margem para dúvida, aos jesuítas o estatuto de "dominadores do ensino 
público" (Costa, 1900 [1870]: 96) - e que, a seu tempo e a seu modo, viriam 
a marcar uma boa parte da agenda educativa das épocas posteriores. 

 
Mas, há que reconhecê-lo igualmente, esta genealogia da 

modernidade educacional sofreu uma importante inflexão em meados do 
século XVIII. É sabido, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal 
em 1759 e reformou o ensino, tendo substituindo os “colégios” pelas 
“aulas”. A sua acção legitimou-se em torno das ideias-chave do pensamento 
Iluminista. O domínio absoluto da Razão - tido como base para o 
conhecimento científico do universo e para a melhoria da condição humana 
- impunha o Secularismo, isto é, o termo do controlo religioso de um 
conjunto de actividades sociais como a Justiça, a Assistência, o Comércio ou 
o Ensino. A concretização destas ideias na governação portuguesa, na 
segunda metade do século XVIII, conduziu ao alargamento  da acção estatal, 
em extensão e em intensidade, e à erosão de outros poderes, como os 
religiosos e os locais. Foi aí que emergiram e se começaram a consolidar 
formas de governo e de administração à escala do próprio Reino. No campo 
do ensino, e aprofundando a dinâmica geral de laicização, estatização e 
uniformização, torna-se obrigatório referir as duas reformas empreendidas 
por Pombal, datadas respectivamente de 1759 e 1772. 

 

O projecto pombalino apresentava-se como uma alternativa – espécie 
de acto de fé iluminista da ilustração estatal - ao obscurantismo da 
Companhia de Jesus. Nestes termos, a chamada primeira Reforma, contida 
no Alvará de 28 de Junho de 1759 (Antologia, texto nº 1), apareceu apenas 



cerca de cinco meses após a expulsão dos jesuítas, e estava cheia de 
considerações tendentes a escalpelizar o que designava de métodos escuros 
e, sobretudo, fastidiosos dos inacianos. Nas suas variadas instruções 
pedagógicas, o Alvará procurava revogar o que já classificava também de 
"método antigo". A tese central era a de que a aprendizagem se teria de 
"reduzir aos termos simplices, claros e de maior facilidade”, que eram os 
que se praticavam “actualmente pelas nações polidas da Europa". Ainda que 
se mantivessem as cadeiras ensinadas nos 16 colégios jesuítas - Gramática 
Latina, Grego e Retórica - o propósito programático era inteiramente o 
inverso. A Reforma fazia o elogio do ensino rápido e defendia um ciclo de 
estudos muito aliviado das intenções socializadoras.  

 
Por seu turno, a carta régia de 1772 aprovava um novo plano de 

distribuição daquelas três cadeiras, acrescentando-lhe diversas outras de 
Filosofia, - para o estudo da lógica e da ética -, mas ainda deixava de lado 
todas as línguas vivas, incluindo a materna, e não consagrava os 
conhecimentos positivos, quer dizer, os rudimentos mínimos da matemática 
ou da física, já então existentes noutros planos de estudos europeus. A 
novidade desta segunda Reforma foi a de bifurcar, na rede escolar, o ensino 
secundário em dois níveis ou vias, autonomizando-se os estudos do latim no 
que Barroso (1995: 150) denomina de "ensino secundário curto", e que 
serviria para responder à crescente procura social, mas não a habilitar 
profissionalmente os estudantes. Nesses termos e depois do ler-escrever-
contar, característico do ensino primário, passou a haver "um curso com 
finalidades próprias que era assegurado pelas aulas de Gramática Latina; e 
um segundo curso que visava o acesso ao ensino superior e que necessitava 
da frequência das aulas de Grego, Retórica e Filosofia". Este último 
mantinha os mesmos objectivos do sistema anterior, com as disciplinas que 
já eram ensinadas há gerações para o ingresso na universidade dos futuros 
teólogos, legistas, canonistas e médicos. Os resultados globais não foram, 
porém, muito animadores: "das 362 cadeiras de ensino secundário fundadas 
[por Pombal] no continente do reino e ilhas adjacentes - 252 de Latim, 34 
de Grego, 44 de Retórica e 32 de Filosofia - muitas não chegaram sequer a 
abrir, pela falta de opositores habilitados para o exercício desse magistério" 
(Veloso, 1927: 94). Mas o princípio de que as disciplinas podiam ser 
ensinadas independentemente umas das outras, sem relação entre si, esse, 
vingaria depois de 1772, acabando na verdade com o regime de classe que 
fora entre nós desenvolvido pelos jesuítas e que, com eles, passou a ser 
também identificado.  

 



Daqui derivou naturalmente a organização de um dos paradigmas 
organizacionais que prevaleceu na cena educativa até finais do século XIX. 
Consistiu ele em dividir o ensino secundário por diferentes cadeiras isoladas. 
Apesar de marcar todo o sistema durante mais de um século, esta forma de 
organização foi tão largamente criticada, que não vislumbramos na arena 
pedagógica ninguém a defendê-la senão muitíssimo mais tarde. As coisas 
foram-se passando como se o ensino por disciplinas satisfizesse as famílias e 
os alunos, interessados em desembaraçar-se rapidamente dos estudos 
secundários, a fim de ingressar nas universidades. Esta razão terá sido 
suficiente para convencer sucessivas gerações de políticos a adoptá-lo. Por 
seu turno, os críticos obstinaram-se em demonstrar que o regime das 
disciplinas era dispersivo e portanto, totalmente ineficaz em termos de 
transmissão e assimilação de conhecimentos úteis (Antologia, texto nº 2).  

 
As reformas pombalinas fixaram o princípio de que à escola cabia, 

apenas, ministrar um ensino essencialmente intelectual. É certo que as 
Instruções do Alvará de 1759 não deixavam de referir preocupações em 
matéria moral. O legislador escreveu inclusive que o “principal cuidado dos 
professores deve ser nos bons costumes dos discípulos e que pratiquem 
fielmente quanto a verdadeira Religião que professamos nos ordena”. Mas, 
de imediato, se assumia que ao professor cabia tão só instruir os seus alunos 
nos mistérios da fé, como se de um assunto da Razão se tratasse. No mais, 
prescrevia obrigações que a escola não podia controlar de modo algum por 
saírem da sua área de jurisdição: os alunos teriam de se confessar e receber 
a eucaristia uma vez em cada mês, aos domingos e feriados, jejuar, etc.. 
Referia-se até que a pureza dos costumes não se compadecia com os jogos e 
outras distracções fora da sala de aula, que passaram a ser vistos como 
práticas de “um gentio sem fé” e por isso banidos da escola pública.  

 
O regime das Aulas manteve-se anos fora. Desde a morte de D. José 

até à chegada do regime constitucional foram criadas algumas cadeiras de 
Geografia e História, e de Aritmética e Geometria. Apenas merece 
referência, nesse período, a carta régia de 17 de Dezembro de 1794 que 
transferiu para a universidade a administração das Escolas Menores, criando 
para o efeito a Junta da Directoria Geral dos Estudos. Dir-se-ia que o 
Marquês criara um modelo eficaz. 

 
 

2. A impossibilidade de superar a herança pombalina: O 
Liceu entre 1836 e 1894 

 



Logo após a Revolução de 1820 começou a fazer sentir-se a 
necessidade de recuperar o que se achava ser o atraso da instrução pública 
em Portugal. Um novo contexto político carecia de determinar também 
outro modelo de educação. A linguagem do progresso científico ganhou 
expressão crescente nos círculos dos governantes, a ponto do ministro do 
Reino, em 1822, reclamar não apenas a urgência do combate à ignorância, 
filha do analfabetismo, como também a necessidade de se promover a 
criação de escolas úteis, que haveriam de formar homens hábeis nos seus 
empregos, especialistas capazes de multiplicar os recursos do tesouro e de 
toda a nação. O tempo dos teólogos e juristas deveria ceder lugar ao dos 
especialistas nas actividades produtivas. Imaginava então o governante que 
os edifícios pertencentes às ordens religiosas pudessem ser rapidamente 
ocupados pelo Estado, a fim de neles serem estabelecidas escolas de 
economia política e rural (Adão, 1982: 21-22). Parece que a dissolução das 
Cortes, no ano seguinte, terá coarctado este propósito desenvolvimentista. 
Porém, ele jamais deixou de marcar o ideário dos liberais – de Alexandre 
Herculano a Mouzinho da Silveira, de Ramalho Ortigão a Bernardino Machado 
e a Teófilo Braga – e de toda a emergente comunidade pedagógica. 

 
Vasco Pulido Valente (1983: 372-395) sistematiza-nos a argumentação 

apresentada por quem se bateu por erradicar um ensino dito clássico - que 
adaptava uma mentalidade teológico-metafísica a um quadro civilizacional 
agrícola, absolutista e rural -, substituindo-o por um outro, de tipo 
moderno, capaz de gerar a sociedade do futuro - industrial, democrática e 
urbana. Aqueles e outros autores acabados de referenciar afirmavam em 
uníssono que a Gramática, o Latim e a Filosofia eram totalmente 
insuficientes para formar o novo homem que imaginavam maioritariamente 
desviado das profissões parasitárias e entregue a actividades económicas 
reprodutivas. Era missão da escola fornecer aos seus alunos uma informação 
científico-prática, posto que só ela lhes daria a possibilidade de mais tarde 
percorrerem as múltiplas carreiras da agricultura, do comércio e da 
indústria. Os planos de estudos deveriam, portanto, contemplar, e em 
percentagem elevada, as ciências da natureza e as línguas vivas. À boa 
maneira positivista de Comte e Spencer os intelectuais liberais postulavam a 
observação empírica como base de todo o conhecimento científico, devendo 
o ensino ser racionalmente organizado segundo as leis do método indutivo, 
ou seja, em patamares de dificuldade crescente, do simples para o 
complexo, do concreto para o abstracto, do facto para a lei.  

 
Ora, era exactamente aos estudos secundários que cumpria fazer esse 

prolongamento reflexivo da experiência vivida pelo aluno. A autonomia do 



ensino médio estava assim encontrada. Corresponderia à fase em que o 
aluno aplicava os conhecimentos elementares entretanto adquiridos na 
escola primária e se preparava tanto para a vida prática como para o 
ingresso no ensino superior, ramo de ensino este que consistiria na 
transformação das leis gerais, assimiladas do secundário, em leis especiais. 
A primeira finalidade - do ensino secundário poder corresponder a um ciclo 
terminal dos estudos, e não apenas a uma preparação para a universidade - 
levou naturalmente à defesa de um currículo susceptível de formar homens 
na sua globalidade. A cultura científica deveria ser acompanhada de outros 
saberes gerais modernos. A tese do ensino secundário curto da segunda 
Reforma de Pombal ganhava também outro fôlego, se vista desta 
perspectiva. O currículo moderno deveria espelhar uma visão enciclopédica 
do real e, assim, habilitava o aluno a compreender o mundo social, 
tornando-o um cidadão agente activo da mudança e do progresso. Desta 
forma, e admitindo que o ensino secundário iria certamente exercer grande 
influência na formação cultural dos portugueses e nos destinos progressivos 
do país, foi com naturalidade que os teóricos liberais passaram à defesa da 
sua democratização. 

 
Quando, em 1836, um decreto assinado por Passos Manuel criou entre 

nós os Liceus, à semelhança do que havia sucedido em França no início do 
século (em rigor no ano de 1802), de imediato verificamos que o legislador 
se tomara destes grandes desígnios. Para Áurea Adão (1982: 55), aquele 
diploma tem, em si mesmo, a importância de ser o primeiro documento 
oficial que sistematizou os estudos secundários "integrando aspectos 
curriculares, pedagógicos e administrativos" (ver CD). Embora deixasse para 
regulamentação posterior questões relacionadas com a metodologia e a 
organização prática do ensino - a escolha dos compêndios, a distribuição das 
matérias e a repartição semanal das horas destinadas a cada disciplina, o 
normativo disciplinar -, é certo que nos seus nove capítulos se continha uma 
visão completa e articulada dos fins e dos meios do Liceu. Definia o objecto 
do ensino secundário, determinava o regime do estabelecimento das escolas 
oficiais - um Liceu Nacional em cada capital de distrito do Continente do 
Reino - e das particulares, fixava os órgãos de direcção e governo dos liceus, 
bem como os termos de habilitação, provimento e salários dos professores 
ou, ainda, o sistema de matrículas, propinas, exames e faltas, no que aos 
alunos respeitava. 

 
A opção por uma orientação científico-técnica estruturava todo o 

decreto, que aliás abria com a crítica assumida ao ensino de tipo 
especulativo, seu antecessor directo, apresentando-o como isento de 



qualquer finalidade social objectiva: "a Instrução Secundária é de todas as 
partes da Instrução Pública aquela que carece mais de reforma, por quanto 
o sistema actual consta na maior parte de alguns ramos de erudição estéril, 
quase inútil para a cultura das ciências, e sem nenhum elemento que possa 
produzir o aperfeiçoamento das Artes, e os progressos da civilização 
material do país". Em matéria de ensino religioso determinava-se, e 
justamente no derradeiro artigo do decreto, apenas a existência no Liceu de 
uma classe "privativa" de "estudos eclesiásticos", compreendendo duas 
disciplinas, mas cujos "programas" seriam "redigidos pela Faculdade de 
Teologia". O Estado tinha aí muito pouco a dizer. O novo ensino seria 
essencialmente prático e, dando já cumprimento à promessa demo-liberal, 
devia estruturar-se de modo a servir o conjunto da população. Prosseguia 
assim o preâmbulo do decreto: "não pode haver ilustração geral e proveitosa 
sem que as grandes massas de Cidadãos, que não aspiram aos estudos 
superiores, possuam os elementos científicos e técnicos indispensáveis aos 
usos da vida nas actuais sociedades". Não obstante, a enumeração das 
cadeiras do plano de estudos de 1836, se nos dá conta do grande valor que o 
liberalismo atribuía à instrução prática, como que fixava igualmente o 
postulado - e este cheio de consequências para o futuro - de que só uma 
educação geral e generalista poderia formar com benefícios duradouros o 
espírito do aluno. Os princípios da unidade e complementaridade dos 
saberes, em ordem a obter-se uma visão universalística da natureza e do 
homem, marcaram o currículo do liceu, numa lógica que visava distingui-lo 
da ciência especializada e lacunar que caracterizaria os estudos superiores. 
Desde a sua origem, o curso liceal ficaria assim "formando um todo 
compacto para o desenvolvimento do espírito dos alunos" (Nobre, 1936: 41). 
Compreendia, então, 10 cadeiras abrangendo as matérias científicas, 
técnicas e as línguas vivas, mas também os estudos clássicos, consagrando 
igualmente o ensino formal da moral, constando das seguintes "Disciplinas" e 
"Cadeiras":  

 
"1ª - Gramática Portuguesa, e Latina, Clássicos Portugueses, e Latinos; 
 2ª - Línguas Francesa e Inglesa, e as suas Gramáticas; 
 3ª - Ideologia, Gramática geral, e Lógica;  
 4ª - Moral Universal;  
 5ª - Aritmética, Álgebra, Geometria, Trignometria, e Desenho; 
 6ª - Geografia, Cronologia, e História; 
 7ª - Princípios de Física, de Química, e de Mecânica aplicados às Artes, e 
Ofícios; 
 8ª - Princípios de História Natural dos três Reinos da Natureza aplicados às 
Artes e Ofícios;  



 9ª - Princípios de Economia Política, de Administração Pública, e de 
Comércio; 
 10ª Oratória, Poética, e Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa" 
(Decreto de Passos Manuel, de 17/11/1836). 
 
Aprofundando a lógica deste elenco de disciplinas, havia no espírito 

do legislador a preocupação de criar condições materiais para o 
desenvolvimento das chamadas metodologias indutivas. Nesses termos, 
obrigava a instalarem-se os Liceus em edifícios públicos que, além de "bem 
situados e saudáveis", pudessem ser devidamente preparados para a "boa 
ordem e economia das aulas", determinando que se disponibilizassem 
espaços, no interior e no exterior, para se praticar um ensino vivo e 
experimental: em cada um deles existiria uma "Biblioteca", que servia "para 
uso dos Professores e Alunos"; haveria igualmente um "Laboratório Químico 
e um Gabinete", que teria "três divisões correspondentes às aplicações da 
Física e da Mecânica, da Zoologia e da Mineralogia"; teria ainda de 
construir-se um "Jardim experimental destinado às aplicações da Botânica". 
Era nesta organização espacial que a Reforma de Passos Manuel inscrevia "a 
boa ordem e a economia das aulas", e rompia com o ensino dogmático, 
anacrónico e inútil que era próprio da tradição educativa portuguesa. 
Parecia prometer-se que aprender deixaria de ser sinónimo de decorar; 
doravante o aluno observaria para poder compreender os fenómenos.  

 
A recusa do passado educativo tradicional revestia-se ainda de um 

outro aspecto, e este de natureza bem diferente. O modelo de instituição 
apresentado em 1836 distanciava-se do colégio jesuíta - e também aqui do 
liceu francês - quanto ao regime de permanência dos estudantes. 
Continuava a opção feita em 1759 que determinava que as obrigações do 
Estado não iriam além das relativas à educação intelectual dos alunos. Na 
óptica do Governo liberal o modelo disciplinar que estava associado ao 
internato continuava a não servir os interesses educativos perseguidos pela 
instituição liceal. As aulas eram públicas, podendo a elas assistir qualquer 
pessoa. E se se admitia que os professores "celibatários" e os alunos 
"pensionistas" pudessem habitar as suas instalações, logo ficava preto no 
branco que daí, porém, não proviria "responsabilidade alguma ao Estado" 
que, para o efeito, forneceria "somente o edifício". De, não existiam 
quaisquer recomendações no sentido de enquadrar a população escolar fora 
dos seus trabalhos escolares na sala de aula. Haveria apenas um "Guarda" a 
vigiá-la e a tomar conta de todo edifício. 

 
Ao que parece Passos Manuel iniciou diligências, ainda no decurso de 

1836, para executar as medidas preconizadas no seu diploma legal, 



designadamente procurando edifícios capazes de se adequarem ao complexo 
programa de instalação proposto no decreto. Porém, já pela instabilidade 
política, já pela falta de recursos, consequência da crise económica que o 
país então atravessava, os liceus demoravam a criar-se. Mas não é este 
aspecto material que me interessa discutir, e sim o da construção do 
currículo, ainda que as questões estivessem naturalmente associadas. A 
história a contar é a do rotundo fracasso da Reforma. As investigações 
empreendidas por Áurea Adão (1982: 133) levaram-na a concluir que já "no 
ano de 1840-1841 o ensino secundário não correspondia aos objectivos 
originalmente definidos" e que "as disciplinas de carácter científico e 
industrial não chegaram a funcionar no período de vigência da lei de Passos 
Manuel". A explicação poderá residir na falta de edifícios e de professores 
habilitados para leccionar as disciplinas modernas, mas também esteve 
ligada à fraca procura social desses conhecimentos práticos. O Liceu não 
conseguia superar a intenção pragmática presente dos estudos menores e 
permanecia vinculado à finalidade maior de servir de alimento à 
universidade. O Quadro I mostra a clara preferência social pelos saberes 
pombalinos no que respeitava à fase de arranque da instituição liceal. 

 



 

Quadro I - Número de Escolas Secundárias (E) por distrito e sua 
frequência (A) nos anos lectivos de 1836-1837 e 1837-1838 

 
Latim Lógica Retórica Grego 

1836-1837 1837-1838 1836-1837 1837-1838 1836-1837 1837-1838 1836-1837 1837-1838 Distritos 
E. A. E. A. E. A. E. A. E. A. E. A. E. A. E. A. 

Aveiro…….. 14 117 7 77 1 12 1 __ 1 __ 1 __ __ __ __ __ 

Beja……….. 10 26 6 13 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Braga……… 10 28 3 25 1 __ 1 __ 2 7 1 5 2 __ __ __ 

Bragança….. 14 55 5 46 1 2 1 4 1 __ 1 __ __ __ __ __ 

C. Branco…. 15 86 3 53 1 34 1 9 __ __ __ __ __ __ __ __ 

Coimbra…... 16 44 6 22 1 __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ 

Évora……… 9 39 5 40 1 __ 1 2 1 __ 1 __ 1 __ __ __ 

Faro……….. 6 42 4 27 1 2 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ __ __ 

Guarda……. 18 52 5 19 2 __ 1 __ 2 __ 1 4 __ __ __ __ 

Leiria……… 11 44 5 61 1 4 1 2 1 __ 1 __ __ __ __ __ 

Lisboa…….. 30 145 15 103 4 20 2 29 3 __ 2 8 3 1 3 2 

Portalegre…. 14 55 8 54 2 __ 2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ 

Porto……… 10 103 5 81 2 __ 2 4 2 6 1 7 1 __ 1 __ 

Santarém….. 11 58 7 44 1 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

V. Castelo… 11 95 6 88 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Vila Real….. 16 142 9 128 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Viseu……… 18 137 8 117 2 __ 1 __ 2 5 1 7 __ __ __ __ 

Total 233 1268 107 998 22 74 17 52 16 18 11 31 9 1 4 2 

(Adão, 1982: 59) 
 

Ainda que muito fragmentários e particularizados, em apenas um ou 
outro estabelecimento de ensino, são vários os indicadores a apontar no 
sentido da dificuldade extrema em impor o articulado curricular de 1836. 
O primeiro Liceu a entrar em funcionamento, na cidade do Funchal, logo 
em Fevereiro de 1837, teve a frequentá-lo "43 alunos, 3 dos quais 
estudaram simultaneamente duas cadeiras - 11 cursaram a cadeira de 
Língua Francesa e Inglesa, 6 a de Ideologia, Gramática geral e Lógica, 26 a 
de Gramática Portuguesa e Latina, e 3 a de Aritmética e Álgebra". A 
situação observada em Coimbra, no ano lectivo de 1840-1841, com uma 
população de 210 alunos, mostrava que as novas disciplinas de 1836 
estavam na sua totalidade desarticuladas, seja por terem sido absorvidas 
pela Universidade, seja pela transferência dos respectivos conteúdos para 
outras disciplinas do currículo liceal: "a cadeira de Moral Universal (4ª) foi 
substituída pela de Ideologia, Gramática geral e Lógica (3ª) e pela cadeira 
de Direito da Universidade. A cadeira de Aritmética, Álgebra, Geometria, 



Trignometria e Desenho (5ª) foi suprimida pela 1ª cadeira da Faculdade de 
Matemática. A de Princípios de Física, de Química e de Mecânica Aplicada 
às Artes e Ofícios (7ª) e a de Princípios de História Natural dos três Reinos 
da Natureza aplicados às Artes e Ofícios (8ª) foram substituídas pelas suas 
correspondentes da Faculdade de Filosofia" (Adão, 1982: 61-62 e 65). 

 
No momento em que, corria o ano de 1844, Costa Cabral fez 

publicar o decreto que procedeu à Reforma geral do ensino, revogando no 
capítulo da instrução secundária o anterior de Passos Manuel, foi por certo 
sem qualquer espanto que se assistiu a um quase total regresso formal ao 
esquema do ensino clássico: saíram dos programas gerais as línguas vivas, a 
Física, a Química e a História Natural. E passaram a ser apenas em número 
de seis as disciplinas do plano de estudos liceal. Assim dispostas: "1ª 
Gramática Portuguesa e Latina; 2ª Latinidade; 3ª Aritmética e Geometria 
com aplicações às Artes, e primeiras noções de Álgebra; 4ª Filosofia 
Racional e Moral, e princípios de Direito Natural; 5ª Oratória, Poética e 
Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa; 6ª História, Cronologia e 
Geografia, especialmente a Comercial" (Decreto de Costa Cabral, de 
23/9/1844 (ver CD)). E se esta Reforma admitia diferenças no plano de 
estudos, de região para região - determinando algumas cadeiras de 
provada utilidade prática para os grandes centros urbanos, onde a 
realidade comercial, industrial do país era mais relevante -, tal deve 
servir-nos para concluir que o procurado ensino moderno não havia, 
entretanto, encontrado quaisquer utentes fora das maiores cidades do país 
(Valente, 1983: 405-406). Apesar da impressionante vertigem reformadora 
ocorrida neste período - materializada nos diplomas de 10 de Abril de 
1860, 9 de Setembro de 1863, 22 de Outubro 1870, 23 de Setembro de 
1872, 31 de Março de 1873, de 14 de Junho de 1880, de 29 de Julho e 12 
de Agosto de 1886, de 20 de Outubro de 1888 (ver CD) -, não se pode dizer 
que a questão do ensino moderno ocupasse uma fatia significativa das 
preocupações dos sucessivos legisladores. As línguas vivas e as ciências da 
natureza foram consagradas a partir de 1860, é certo, mas, quer em 
distribuição nominal quer em carga horária, esteve-se sempre longe de 
regressar ao que o diploma de Passos Manuel preceituara e admitira como 
realizável. Exceptuem-se, apenas, a Reforma de 1872, assinada por 
Rodrigues Sampaio, que aumentou o tempo de aulas das línguas 
estrangeiras e da matemática, e a reforma de 1880, de Luciano de Castro, 
esta, sem margem para dúvida, a que mais se aproximou do espírito 
positivista - admitindo como finalidades da instrução secundária, não só 
"preparar para a admissão nos estabelecimentos de instrução superior e 
nos cursos técnicos", como também "difundir os conhecimentos gerais 



indispensáveis para todas as carreiras e situações sociais" (Carta de Lei de 
Luciano de Castro, de 14/6/1880) -, mas que também, e à semelhança da 
de 1836, não chegou sequer a ser executada2. Por outro lado, a simples 
observação isolada dos totais da população liceal durante esta primeira 
fase permite perceber aqui o que há muito já se sabe sobre os índices do 
analfabetismo e da frequência do ensino primário: que os propósitos de 
escolarização maciça expressos na legislação não corresponderam, de todo 
em todo, a um crescimento exponencial dos efectivos de alunos dos liceus, 
ainda que a curva consubstancie um crescimento sustentado observável na 
longa duração, como veremos mais à frente (Gráfico II). Todavia, se 
analisada em períodos relativamente curtos, como este que se estende da 
criação dos liceus e vai até 1894, as quebras e retomas são irrelevantes 
ante o fracasso, a toda a linha, do propósito dos políticos liberais em 
transformar o Liceu numa escola tendencialmente útil para toda a futura 
população activa do Reino. Não se esteve sequer perto de atingir os 5.000 
alunos em mais de meio século de ensino secundário liceal.  

 

                                                
2 A Carta de Lei de 11 de Junho de 1880 determinava que o curso dos liceus compreendesse 
as seguintes disciplinas: "1ª Língua portuguesa; 2ª Língua francesa; 3ª Língua latina; 4ª 
Geografia e cosmografia, história universal e pátria; 5ª Aritmética, geometria plana, 
princípios de álgebra e escrituração; 6ª Elementos de física, química e de história natural; 
7ª Elementos de legislação civil; 8ª Desenho; 9ª Literatura nacional; 10ª Filosofia racional e 
moral e princípios de direito natural; 11ª Álgebra, geometria no espaço e trigonometria; 12ª 
Física e química; 13ª Latinidade; 14ª Língua grega; 15ª Língua inglesa; 16ª Língua alemã" 
(Decreto de 14/6/1880). 



 

Quadro II - Número de alunos inscritos no Ensino Oficial, de 1836-37 a 

1893-94 

 
 

Anos N.º de alunos 

1836-37 1361 
1837-38 1083 
1838-39 1872 
1840-41 2038 
1841-42 2039 
1842-43 3446 
1848-49 1998 
1849-50 2036 
1850-51 2073 
1851-52 2396 
1855-56 3256 
1856-57 3649 
1857-58 3613 
1867-68 3121 
1875-76 2558 
1887-88 2372 
1892-93 3617 
1893-94 3630 

(Adão, 1982; Valente, 1983) 
 

Mas se os ímpetos modernizadores soçobraram no plano da realidade 
imediata, isso não significou de modo algum que as teses liberais tenham 
perdido a sua força operativa quanto ao que efectivamente se viria a pensar 
e a fazer mais tarde. Com efeito, a possibilidade de uma prática pedagógia 
moderna - e a quem assentará como uma luva em gerações sucessivas a 
palavra inovação - foi estruturando a sua aparelhagem conceptual e 
ganhando novos adeptos entre os agentes educativos, em boa parte graças 
às críticas e aos argumentos que os pensadores liberais endereçaram ao 
ensino liceal na fase pós 1836. Não o viam senão como uma instituição que 
albergava sob o mesmo tecto pouco mais do que as disciplinas avulsas 
criadas por Pombal, sem qualquer finalidade própria e que praticava um 
ensino desconexo, mnemónico e ineficaz. Forneceram-nos um panorama 
dissolvente e dissoluto do presente - muito por certo do agrado dos 
posteriores críticos da escola de massas -, mas também apontaram soluções 
para a crise de mentalidade que entendiam atravessava a escola 
portuguesa. Foi neste contexto que emergiria o tema, depois tornado banal 
ao longo do século XX, do aluno ignorante (Antologia, textos nºs 3 e 4).  

 
As descrições negativas iam alastrando e subindo de tom à medida 

que os anos iam passando e o século XIX se aproximava do seu termo. Tudo 



se passaria como se, nesse momento, o sistema então em vigor fosse 
ingovernável e tivesse atingido o seu grau zero. O editor da Revista dos 
Liceus escrevia em Dezembro de 1894, como que a situar nessa altura o 
zénite das críticas: "hoje passou em moda dizer-se que é deplorável a 
situação do ensino dos liceus, que não pode continuar assim a instrução 
secundária, etc. etc." (S.A. 1894: 309). 

 
Sem dúvida que o adjectivo anárquico é o que melhor resume a 

imagem que sobressai dos textos produzidos por reitores, professores, 
inspectores e outros observadores - um pouco mais tardios - acerca da 
situação por que passou o ensino liceal na segunda metade de Oitocentos. 
Para uns, a derrocada terá começado após a publicação do Regulamento de 
1860. Era o caso, designadamente, de Frias Ribeiro (1892: 387) que, na 
Revista dos Liceus, e num artigo intitulado A decadência na instrução 
secundária, mostrava a sua incredulidade ante a situação presente - "que 
mudanças se não têm operado desde trinta e dois anos nos planos e 
programas, e assim no ensino da instrução pública!" -, para logo deixar uma 
pergunta: "e poderá haver zelo, dedicação ou força humana que obste a que 
tal instabilidade não motive a ruína da educação intelectual do país". Os 
educadores lamentavam-se dos políticos. Como se de cada vez que subisse 
ao poder um novo Ministério um dos pontos obrigatórios do seu programa de 
governo fosse a reforma dos estudos secundários - vê-se muitas vezes escrito 
na imprensa pedagógica. Para outros, a derrapagem terá sido iniciada em 
1870, altura em que os estadistas terão deixado de se preocupar "com o 
valor intrínseco do curso liceal", tratando de "o tornar mais fácil e mais 
rápido, simplificando a natureza das provas finais, reduzindo matérias, 
dispensando disciplinas para a admissão a este ou àquele curso superior" 
(Veloso, 1927: 97). 

 
Apesar de tudo teria existido uma tentativa de pôr ordem no sistema, 

a Reforma de 14 de Junho de 1880, cujo plano de estudos já assentava na 
"distribuição pedagógica das disciplinas, divididas gradualmente em diversos 
anos de harmonia com o desenvolvimento psicológico do aluno, sem nunca 
perder de vista o valor de cada disciplina", e obrigando a exames anuais sem 
cuja passagem o aluno se não podia matricular no ano seguinte (Ferreira-
Deusdado, 1894: 536; itálico meu). Porém, a Reforma de 1880 não seria 
jamais executada devido às muitas reclamações, tendo voltado tudo atrás 
logo a seguir, em 1882, com o regresso dos exames independentes, por 
disciplinas ou mesmo partes de disciplinas. De novo a confusão ficou 
instalada no coração do sistema, e o Governo não parecia encontrar 
respostas eficazes. Um exemplo apenas: tendo verificado que "a bitola 



variava de liceu para liceu", e que os alunos "andavam em constantes 
correrias em busca dos liceus onde as aprovações eram mais fáceis", 
recorreu, no ano de 1873, ao "expediente" de nomear "comissões 
ambulantes enviando júris aos diferentes liceus na época própria" (Dias, 
1895: 36) . A marca mais saliente dos anos subsequentes seria a da vertigem 
em direcção ao caos absoluto: pulularam as reformas, baralhando-se umas 
às outras nos seus diferentes e simultâneos regimes transitórios, podendo, 
por exemplo, os alunos, depois da de 1888, requerer a admissão a vários 
exames, sem que existisse a mínima correlação entre as disciplinas, embora 
o ensino estivesse distribuído por diferentes anos. Escolhiam a seu "belo 
prazer" e de acordo com as suas conveniências pessoais a ordem das 
disciplinas. Não havia finalidade, ordem e conformidade com um qualquer 
plano geral. Os liceus transformaram-se numa espécie de fábrica 
administrativa de produção de diplomas (Sousa, 1903: 31; Veloso, 1927: 99-
100; Landa, 1928: 21-24).  

 
 O número de críticos do ensino liceal foi crescendo ao longo de 

Oitocentos, a ponto de não se encontrar fora dos círculos do poder político 
quem justificasse a justeza pedagógica das medidas que iam sendo 
adoptadas. Gerara-se como que um largo acordo em torno destes princípios 
curriculares: (i) o plano pedagógico deveria obedecer a uma organização 
orgânica e sistemática das disciplinas em harmonia com os vários fins da 
instrução secundária; (ii) o desenho curricular teria que atender à função 
educativa que as disciplinas têm sobre o espírito do aluno, devendo as 
matérias dispor-se por níveis de complexidade crescente; (iii) o 
desenvolvimento progressivo do espírito impunha a separação etária dos 
alunos, devendo estabelecer-se um limite mínimo e máximo de idade à 
entrada no liceu, em ordem a que se registasse a gradual aquisição de 
conhecimentos. E, verdade seja dita, o dispositivo escolar posteriormente 
construído para o liceu não dispensou as combinatórias por eles sugeridas - 
re-sugeridas, dir-se-ia com mais rigor - no sentido de uma finalidade 
autónoma dos estudos secundários, na defesa da concatenação efectiva dos 
saberes, sempre tendo em vista estabelecer um contexto de educação 
global de reconhecida utilidade social. 

 
Mas é preciso ver com mais detalhe as grandes dificuldades porque 

passava o ensino liceal a fim de se compreender bem o que efectivamente 
estava em causa para quem defendia a mudança. Os testemunhos das 
próprias autoridades liceais reiteravam a tese de que os estudos secundários 
não haviam encontrado, longe disso, uma identidade própria. Logo em 1844, 
e mesmo ainda antes do diploma de Passos Manuel ter sido revogado, o 



reitor do Liceu Nacional de Lisboa escrevia no seu relatório que os estudos 
secundários estavam profundamente decadentes. E isso por duas ordens de 
razões, que aliás se alimentavam uma à outra. A legislação permitia que o 
ensino privado pudesse crescer sem qualquer controlo e, por outro, a 
pressão social para que se não perdesse muito tempo com os estudos liceais 
era enorme, escolhendo os alunos a preparação para o exame das várias 
disciplinas no colégio particular, que a prometia rápida e segura, a fim de 
ingressarem no ensino superior, nível este que merecia então já o grosso das 
suas atenções e preocupações. Os alunos desertavam do ensino público para 
o ensino privado.  

 
Quando falavam do liceu como de uma autêntica feira de certidões e 

papelinhos de secretaria os críticos tinham em mente, sobretudo, o 
processo dos exames e as consequências práticas que acarretava. Os exames 
eram, com efeito, o palco de uma guerra que era tudo menos surda. O 
problema da desagregação do ensino público teve a sua origem na Reforma 
de 1844 quando esta estabeleceu que poderiam existir duas categorias de 
alunos, os "ordinários" e os "voluntários", e cujo trânsito entre um e outro 
ficava inteiramente ao critério dos seus ocupantes. O primeiro daqueles 
estatutos implicava o pagamento de propinas e o segundo autorizava a 
frequência isolada de uma disciplina, embora se admitissem a exame apenas 
alunos com o estatuto de ordinários. Porém, em 1860, mantendo-se a 
divisão entre aquelas duas "classes" de alunos, o legislador admitia 
expressamente a possibilidade de em ambas as situações os alunos se 
poderem apresentar a exame. Determinava em consequência que: "os alunos 
ordinários são obrigados a seguir o curso geral dos liceus, pela ordem e 
sistema de ensino estabelecido no presente regulamento"; "aos alunos 
voluntários é permitido seguir no estudo das disciplinas dos liceus a ordem 
que lhes convier" (Regulamento de 10/4/1860: 130). Esta abertura legal a 
breve prazo implicou que apenas no primeiro ano do liceu existissem alunos 
ordinários. Os esforços para obviar a tal situação, em 1868 e 1880 nada 
remediaram, e, ao contrário, o que se assistiu foi a um continuado reforço 
da possibilidade de o ensino liceal poder ser feito sem qualquer articulação 
dos saberes curriculares ou plano geral de progressão nos estudos. De facto, 
depois da organização de 1872, os exames de passagem passaram a ser 
feitos por disciplinas separadamente; em 1886, o Governo concederia o 
direito à matrícula no ano seguinte aos alunos que tivessem ficado 
reprovados em uma ou mais disciplinas; finalmente, em 1892 culminava-se 
todo este processo preceituando que os alunos poderiam requerer a 
admissão a exame em quaisquer disciplinas sem dependência umas das 
outras, sendo-lhes igualmente dada a possibilidade de requerer um só 



exame completo em cada disciplina ou em parte da disciplina (Moniz, 1919: 
385).  

 
É lícito concluir-se em face do exposto que, durante a segunda 

metade do século XIX, foram-se consolidando adentro do sistema, e nele 
criando as mais fortes raízes, as posições de quem beneficiava do facto do 
ensino se fazer por disciplinas independentes, tanto em relação aos estudos 
em cada um dos anos lectivos, como ainda ao curso completo. Ora, o aberto 
regime de frequência e os exames isolados "facilitaram a instituição de um 
grande número de colégios que procuraram fazer a sua reputação com as 
numerosas aprovações obtidas" (Nobre, 1936: 40). Sempre que sentiam 
dificuldades numa disciplina, os alunos abandonavam o ensino oficial, para 
se prepararem para os exames nesses estabelecimentos de ensino particular 
cuja fama e fortuna não cessaram de aumentar. Estes "combinavam-se entre 
si ou tinham filiais em capitais de distritos diferentes para que os seus 
alunos pudessem ir fazer os exames onde constasse que havia júris mais 
benévolos". Era de sobrevivência que se tratava porque o sistema, assim 
estruturado na prática, dispensava sem margem para dúvida a existência do 
ensino público. Pouquíssimos eram os alunos ordinários que os professores 
tinham para ensinar. A estes essencialmente sobrava-lhes o trabalho nos 
exames que, tal a avalanche de alunos vindos dos colégios, passaram a 
ocupar todo o calendário escolar nos meses de Junho e Julho. Os Quadros III 
e IV ilustram bem a elevada percentagem de externos que neste período foi 
examinada nos liceus portugueses: os alunos dos colégios ou do ensino 
doméstico constituíam quase sempre mais de dois terços do total da 
população, ultrapassando os 90% já por finais dos anos setenta; mostram-
nos, outrossim, que o crescimento do número total de exames nada teve a 
ver com os alunos internos, que se apresentaram sempre em número 
decrescente entre os anos de 1868 e 1885. 



 
Quadro III – Número de Exames de Alunos Internos e Externos, de 

1868 a 1895 

 
Anos Total de Exames Alunos Internos % Alunos Externos % 

1868 9425 3151 33,4 6274 66,6 

1873 4425 830 18,8 3595 82,2 

1874 5651 925 16,4 4726 83,6 

1875 6201 933 15 5268 85 

1876 6556 846 12,9 5710 87,1 

1877 5098 574 11,3 4524 88,7 

1878 5698 528 9,3 5170 90,7 

1885 8258 1658 20,1 6600 79,9 

1891 15073 4540 30,1 10533 69,9 

1895 17528 4436 25,3 13092 74,7 

(Proença, 1997: 113) 

 

Quadro IV – Número de Exames do Liceu Central de Lisboa, de 1880 a 1884 

 

Anos Total de Exames Alunos Internos % Alunos Externos % 

1880 2603 367 14,1 2236 85,9 

1881 4839 297 6,1 4542 93,9 

1882 3800 272 7,2 3528 92,8 

1883 2540 284 11,2 2256 88,8 

1884 2065 169 8,2 1896 91,8 

(Proença, 1997: 115) 

 
Em síntese, a criação dos liceus, no ano de 1836, acabou por 

concentrar as disciplinas avulsas que vinham da Reforma pombalina. A 
realidade deste ramo de ensino não passou, até final do século XIX, “de uma 
coabitação de professores e alunos que ocupavam um mesmo edifício, sem 
qualquer coordenação das suas actividades” (Nóvoa, Barroso & Ó, 2003: 33) 



 
 

3. A refundação do ensino liceal: A Reforma de 1894-95 
 

 
 

A Reforma de 1894-95, assinada por Jaime Moniz (1837-1917), marcou 
o "começo de um novo período na evolução da instrução secundária 
portuguesa" e representou, nas palavras de Vasco Pulido Valente, "o facto 
mais importante da sua história desde a fundação dos liceus, em 1836, por 
Passos Manuel". Esta iniciativa surgiu para romper e contrariar a situação 
existente. A primeira peça do conjunto legislativo (ver CD) abre com uma 
frase dura - "o estado lastimoso do ensino secundário em Portugal não pode 
continuar" - à qual se seguiam várias outras procurando mostrar como se 
havia chegado à "ruína de uma função social". O objectivo era mostrar que 
se justificava amplamente a criação de uma "nova ordem". De todos os 
aspectos negativos que a equipa de Jaime Moniz foi desenrolando, 
naturalmente que o mais importante dizia respeito ao facto do regime 
vigente ignorar em absoluto a idade mental do aluno. Era aí que começava 
por residir o fracasso do ensino. Por isso, os conhecimentos não se poderiam 
transformar "em factor de individualidade" nem tão pouco em "matriz de 
qualidades pessoais" (Decreto de 22/12/1894). 

 
O preâmbulo da Reforma alinhava com o sentido das queixas gerais 

acerca da quantidade e qualidade de saber que os alunos exibiam à saída do 
liceu. Descobria um tipo de relação pedagógica em que o discente não 
recebia qualquer força das ideias e representações fornecidas pelos seus 
professores. O estabelecimento da nova ordenação implicava que fosse feita 
uma escolha clara e se corresse mesmo o risco político de produzir uma 
Reforma sem grandes apoios sociais. E foi o que sucedeu. O Governo 
demarcou-se abertamente dos interesses dos pais, que em iniciativas 
anteriores tão bem havia acautelado, para se suportar nas teses defendidas 
por uma minoria de professores e pedagogos. Na letra da lei ficava aliás 
registado que, "para grande número de famílias", tudo se ia cifrando tão 
somente "no rápido ascenso dos filhos pela força das certidões aos institutos 
maiores": o saber não tinha preço algum e o "melhor sistema" era o da 
"empreitada". Tratava-se então de "não ceder" às pressões e de fazer com 
que os poderes públicos deixassem de ser "vítimas das próprias 
complacências", devolvendo-lhes uma nova face pública, caracterizada pela 
independência, pelo rigor e pela organização. Medida fundamental era a 
que dizia respeito à admissão dos alunos. Fixava-se que, de futuro, haveria 



nos liceus "uma só classe de alunos" e que a respectiva matrícula se 
efectuaria por "ano ou classe, e sucessivamente desde a classe em que 
principia a frequência" (Decretos de 22/12/1894 e de 14/8/1895).   

 
A alternativa ao atomismo do regime das disciplinas passava por 

conceber um quadro de distribuição dos saberes, graduado por anos ou 
classes – aqui ressurge a pedagogia jesuítica – e em que cada ramo 
disciplinar fosse dissecado, tanto na sua própria particularidade quanto na 
contribuição que efectivamente dava para o valor absoluto do ensino liceal. 
O currículo moderno nascia assim, em 1894-95, como mais um artefacto 
social a que as autoridades escolares se socorreram para repor a ordem 
perdida e, sobretudo, repovoar os liceus do Estado, então quase desertos. A 
fase negra dos "derradeiros trinta anos", continuava o decreto, em que "à 
desordem sucedia a desordem", superava-se se fosse rigorosamente 
determinado, e muito bem justificado, tanto o lugar como o papel de cada 
disciplina do plano de estudos. O roteiro do ensino liceal proposto em 1894-
95 começava por resultar assim de jogos de linguagem que procuravam 
substituir a "desconexão" ou a "desunião tumultuária" por uma "viva coesão" 
e "unidade de pensamento" (Decreto de 22/12/1894).  

 
As considerações regulamentares sobre a prática do ensino fixavam, à 

partida, que nenhuma disciplina do plano de estudos era independente e 
que todas estavam ligadas "pelo princípio de uma intenção comum". O 
"sistema das classes" que a Reforma consagrava previa então dois cursos: o 
geral, que constava dos cinco primeiros anos, e o complementar, que incluía 
mais dois. O primeiro curso preparava para o seguinte, mas oferecia 
também ao estudante, com as disciplinas que ensinava até "relativa 
conclusão", um leque de conhecimentos "geralmente úteis como saber" na 
vida activa; o curso complementar continuava a maior parte dos estudos 
anteriores "o trabalho de desenvolvimento do espírito", servindo de 
preparatório para o ingresso no ensino superior (Decreto de 14/8/1895). 
Assumia-se a dupla finalidade do ensino médio. Mas a esta divisão 
sobrepunha-se uma outra, ainda de três secções escolares: a inferior, a 
média e a superior. Acrescentava-se que apenas os liceus nacionais centrais 
teriam possibilidade de ministrar as sete classes, enquanto que os liceus 
nacionais ofereciam as cinco primeiras3. As disciplinas distribuíam-se de 
acordo com o apresentado no Quadro V:  

                                                
3 Relativamente "à administração do ensino secundário", o legislador começava por 
estabelecer duas categorias de estabelecimentos  - os liceus nacionais centrais e liceus 
nacionais. Dividia todo o país em três circunscrições, com sede respectivamente em Lisboa, 
Porto e Coimbra, e às quais estavam agregados os vários distritos do Continente e Ilhas do 



 

 

Quadro V - Plano curricular dos liceus – Reforma de 1894-1895 
 

Curso Geral Curso Complementar 

Secção Inferior 

Classes 

Secção Média 

Classes 

Secção Superior 

Classes 

Disciplinas 
I II III IV V VI VII To

ta
l d

e 
te

m
po

 

se
m

an
al

 d
es

tin
ad

o 
a 

ca
da

 d
is

ci
pl

in
a 

em
 

to
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s 
as
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la

ss
es

 

Língua e literatura 

Portuguesa………………… 

6 6 3 3 4 4 4 30 

Língua Latina……………… 6 6 5 5 4 4 4 34 

Língua Francesa…………… _ 4 3 3 3 _ _ 13 

Língua Inglesa…………….. _ _ (4) (4) (4) _ _ (12) 

Língua Alemã……………... _ _ 4 4 4 5 4 21 

Geografia………………….. 2 1 2 1 1 1 1 9 

História……………………. 1 1 2 2 2 3 3 14 

Matemática………………... 4 4 4 4 4 4 4 28 

Ciências físicas e ciências 

naturais……………………. 2 2 2 4 4 4 5 23 

Filosofia…………………… _ _ _ _ _ 2 2 4 

Desenho…………………… 3 3 3 2 2 _ _ 13 

Total 24 27 28 28 28 27 27 189 

 

 

Deste modo, o ensino secundário implicava, desde logo, toda uma 
articulação do plano de estudos, a qual, mais de uma centúria transcorrida, 
ainda hoje reconhecemos. Em 1895 ficou consignado: (i) que os programas 
das diferentes disciplinas fossem redigidos de modo que em cada classe elas 
correspondessem, quanto fosse possível, ao mesmo grau de desenvolvimento 
mental do aluno; (ii) que os factos fossem sempre condensados em 
generalizações cada vez mais largas e nos limites compatíveis com o 
desenvolvimento intelectual dos alunos e os conhecimentos que houvessem 
entretanto adquirido; (iii) que toda esta apropriação de conteúdos 
disciplinares se fizesse de acordo com os métodos lógicos do positivismo, 
quer dizer, consoante os processos de descoberta e prova; (iv) que as 
relações se estabelecessem não apenas com os conhecimentos trazidos de 

                                                                                                                                      
Reino. Haveria um liceu em cada uma das dezassete capitais de distrito administrativo, 
mais quatro nas respectivas Ilhas Adjacentes (Decreto de 22/12/1894). 



trás, mas igualmente entre as ciências vizinhas. Em todo o caso, para fazer 
funcionar todo o novo sistema, não bastava uma valorização horizontal do 
plano de estudos, baseada na ligação das disciplinas. Com efeito, a 
construção de um currículo de características modernas supunha a 
montagem de um complexo dispositivo conformado a partir de cinco planos: 
o do manual escolar, o da organização do tempo, o da prática pedagógica, o 
da  disciplina escolar e, por fim, o dos exames liceais. E também ele faz 
sentir a sua força na actualidade. Vejamos as suas peças uma a uma. 

 
Começo então pela questão do compêndio, que aliás mereceu um 

diploma regulamentar próprio. Uma das grandes novidades da Reforma de 
Jaime Moniz foi a introdução do livro único, que, não por acaso, precedeu 
no tempo a própria publicação dos programas das várias disciplinas. O artigo 
1º do Regulamento de 18 de Abril de 1895 não deixava dúvidas: "as obras 
destinadas ao ensino secundário" eram "as mesmas em todos os liceus, 
escolas e institutos deste ramo de ensino". Determinou-se em seguida que a 
adopção dos manuais passasse a ser decretada também pelo próprio 
Executivo, após concurso público, através da Direcção Geral da Instrução 
Pública, e que teria validade de cinco anos. Para isso, era nomeada uma 
comissão de dezanove vogais, "todos lentes ou professores em efectivo 
serviço" a qual proporia, em parecer fundamentado, quais os manuais que 
deviam ser adoptados. Cabia ainda ao Estado mandar imprimir e fixar o 
preço de cada exemplar. No período em que permaneciam aprovados 
oficialmente, aos próprios autores estava vedada a possibilidade de 
introduzir alterações de conteúdo. Sabemos, desde o período dos jesuítas, 
que o desígnio da construção de um saber disciplinar - identificando o 
ensino secundário como ramo autónomo -, que efectivamente fosse marcado 
pela exactidão da doutrina, impunha a publicação normalizada do livro 
escolar. Só em finais do século XIX ele se viria a concretizar para não mais 
sair de cena (Decreto de 18/4/1895). 

 
Em segundo lugar, a problemática do horário escolar. Aqui jogava-se 

outro aspecto decisivo da Reforma. A emergente investigação médico-psico-
pedagógica começava a compreender que o controlo induzido do tempo 
contribuiria para a ritualização e formalização das condutas. A tecnologia 
do horário teve, desde sempre, a ambição de se inscrever na estrutura da 
personalidade e de se interiorizar como relógio social do sujeito. O 
reformador de 1894-95 começava nesta matéria por declarar que era 
imperioso aumentar a carga horária. Ora, o cotejo da situação criada em 
1894-95 com a das reformas anteriores permite verificar que, de facto, o 
estudante passou a estar no liceu mais tempo, excepção feita à Reforma de 



1868. O prestígio deste nível de ensino começava a conquistar-se pelo 
reforço do trabalho do aluno. Outra grande ideia era a de que a escola 
fixaria, nos seus fluxos temporais, a existência social como um continuum. 
Os diferentes períodos temporais passaram a ser estabelecidos com uma 
pontual exactidão, dando lugar à repartição dos saberes em sucessivas 
parcelas e à flexibilização máxima do tempo escolar, por forma a adaptar-se 
a diferentes tarefas de aprendizagem. Era fundamental, neste contexto, 
estudar a melhor maneira de fazer a distribuição dos saberes ao longo de 
cada classe, dia útil, unidade semanal e ano. Mas, para estabelecer esse 
arranjo, importava sobretudo tomar em linha de conta a variável do 
educando. Com a nova carga semanal o ensino diário teria de efectuar-se 
"em dois períodos, antes e depois do meio-dia". Mas, em regra, não devia 
abranger "mais nem menos de três horas no primeiro período, nem ir além 
de igual número de horas no segundo". Cada lição duraria, na versão de 
1894-95 uma hora, à excepção do Desenho que podia ir até duas e cujo 
ensino se faria da parte da tarde. Em regra, e com esta excepção, não podia 
haver em cada dia mais de uma hora de aula para cada disciplina. O 
intervalo de uma para a lição imediata nunca seria inferior a quinze 
minutos. As excursões para o estudo das ciências físicas ou naturais, da 
geografia ou da história deviam ser pensadas por forma a não colidirem com 
os restantes exercícios. Por esta e outras razões, convinha "desembaraçar 
de aulas o mais cedo possível o período da tarde". Fixava-se que as lições de 
Matemática se efectuariam, sempre que possível da parte da manhã. A 
duração do trabalho de casa era igualmente regulamentada nos seus 
máximos semanais: era "de dez horas para a 1ª classe, de doze para a 2ª, de 
quinze para cada uma das classes da secção média, e de dezoito para cada 
uma das classes da secção superior". "O tempo de estudo", acrescentava-se, 
não podia ser "arbitrário": por um lado, havia de medir-se pelo número de 
todas as disciplinas, "pela profundidade e largura de cada ramo do quadro" 
e, por outro, "pela capacidade sucessiva, fisiológica e psicológica dos 
alunos" (Decreto de 22/12/1894).  

 
Em terceiro lugar, a organização da prática pedagógica. A Reforma 

fornece-nos neste particular indicações muito valiosas. O capítulo "do 
ensino" foi aquele que mais atenção mereceu a Jaime Moniz, constituindo a 
primeira peça em que as teses da psicopedagogia moderna passaram a 
dominar o discurso do Estado acerca da organização do ensino e da 
aprendizagem. Abria-se com ele um quadro oposto ao do ensino livresco. 
"Para a transmissão de conhecimentos materiais", preceituava logo o 
legislador, "o primeiro meio auxiliar" era o da "presença dos objectos" e o 
segundo o da "descrição gráfica. A observação do real e a intuição 



marcariam, pois, os primeiros passos do estudante do liceu. Esta forma de 
ensino vivo, em que o professor se dirigia essencialmente "à actividade 
mental receptiva do aluno" - e não tanto à transmissão de séries de 
representações, noções e juízos -, impunha que se servisse amiúde da 
"exposição oral" e que esta se tivesse de apresentar sempre ao alcance "de 
todos quantos a escutam". A fala do professor estava outrossim relacionada 
com uma técnica de gestão da sala de aula inteiramente diversa da criada 
pelo modelo tradicional. Cabia-lhe, por um lado, prender a atenção da 
audiência e, por outro, incitar esta ao uso ordenado da palavra. A exposição 
oral do professor seria suspensa de tantos em tantos minutos - e muito mais 
vezes nas primeiras classes que nas últimas - por "perguntas", pelas quais 
averiguava "se os pontos explicados foram entendidos pelos alunos". 
Tratava-se este de um equilíbrio em absoluto decisivo para o sucesso do 
ensino. Uma verdadeira "arte de expor", escrevia-se (Decreto de 
14/8/1895). 

 
A margem de manobra da acção do professor decorria, nos finais do 

século XIX, de dois factores que se iriam, aliás, tornar a pedra de toque das 
mudanças do ensino secundário posteriores. Por um lado, e fosse qual fosse 
o problema em causa, ter-se-ia sempre em atenção que a administração do 
saber estava dependente da capacidade psicológica do aluno, decorrente da 
respectiva idade mental e escolar, traduzida esta no ano em que se achava 
matriculado. Por outro lado, a acção docente via-se totalmente dominada 
pelo princípio da concordância, da união e coesão do ensino secundário 
liceal. O regime de classes proclamava que o ensino fosse professado por 
forma a que as relações entre cada ramo de conhecimentos ficassem 
estabelecidas. A regência isolada deixaria de ser estranha porque a missão 
de todos os professores consistia em fazer com que se desse sempre a 
aquisição de uma parte do todo. Ora, e como já ficou muito bem vincado, 
se todo o roteiro do ensino liceal remetia para uma unidade de pensamento, 
esta era em absoluto endereçada a um fim essencialmente de natureza 
moral. E os “meios eficazes” para o atingir seriam os seguintes: “a atenção 
e o zelo que o trabalho nas aulas exige; a pontualidade e exactidão no 
cumprimento dos numerosos deveres escolares; e com especialidade o 
conteúdo ético das lições nas diferentes matérias” (Decreto de 14/8/1895). 
Todo o elenco de disposições legais relativo à prática do ensino parecia 
assim dominado pela preocupação de intensificar o trabalho e de tornar as 
prestações dos dois actores mais eficazes e eficientes. 

 

Discutirei, em quarto lugar, o novo quadro dos deveres dos alunos e 
de administração da disciplina escolar. Na Reforma de 1894-95 estas 



questões mereciam já mais do que um capítulo inteiro. Todo o aluno tinha a 
obrigação de ser pontual, respeitar os mestres, prestando-lhes "a devida 
obediência e verdade", e de "viver bem com os seus colegas". O Governo era 
muito duro relativamente às organizações estudantis e determinou que os 
alunos ficavam expressamente proibidos de "constituírem entre si 
associações" ou de nelas tomarem parte, salvo aquelas cujos fins fossem 
"única e restritamente de caridade". No que respeitava à gestão das 
infracções, o modelo preconizado misturava traços arcaizantes com 
elementos já claramente modernos. O reitor, os professores e o conselho 
escolar - constituído este pelo conjunto dos docentes em serviço efectivo no 
liceu - actuariam de forma persuasiva, quer dizer, "sem nunca perderem de 
vista o carácter paternal e disciplinar" da aplicação das faculdades punitivas 
que a lei lhes outorgava. Sustentar "com firmeza nas aulas a disciplina" e 
"manter a ordem" podiam garantir-se sem qualquer recurso à violência 
física. A Reforma espelhava a crença que o ciclo liceal constituía, por si 
próprio, uma fase susceptível de domesticar aos poucos o aluno. Havia 
mesmo uma hierarquia de penalidades estabelecida por grau de gravidade a 
qual decorria, uma vez mais, das variáveis da idade mental e escolar: as 
faltas cometidas pelos alunos reputavam-se tanto mais graves quanto mais 
elevado era "o grau da classe" a que o aluno pertencia ou a sua "idade", 
embora ainda se mantivessem algumas das antigas modalidades da clausura 
policial e da separação do infractor do resto do grupo para os alunos da 
primeira secção. Mais importante que tudo o resto, a Reforma iria vincular 
directamente a conduta do aluno à avaliação. O professor deveria fazer 
anotação diária do "procedimento" moral do aluno, marcando essas faltas 
num "caderno" em que lançava igualmente as "notas de presença" e de 
"habilitação literária”. Ligada directamente à avaliação do trabalho escolar, 
e tendo a família já directamente envolvida, a disciplina escolar parecia, 
enfim, ter superado a fase clássica do castigo e encontrado um mecanismo 
alternativo que se regulava por si próprio (Decreto de 14/8/1895).  

 
Resta-me, em último lugar, focar o papel que a Reforma de Jaime 

Moniz atribuiu aos exames. A tese de que a avaliação formal constituía 
antes de mais um instrumento de pressão sistemática sobre o aluno, 
incentivando-o ao trabalho, em vez de ser um momento de habilitação final 
de conhecimentos, encontrou também aqui a sua cabal consagração. Depois 
de 1895 passaram, de facto, a existir nada mais nada menos que seis tipos 
de exames liceais: (i) "de passagem"; (ii) "de saída do curso geral"; (iii) "de 
saída do curso complementar"; (iv) "de admissão a classe"; (v) "de admissão 
a disciplina"; (vi) "singulares". Os de passagem realizavam-se por "ordem de 
classes". O exame de saída do curso geral precedia o de saída do 



complementar. À excepção dos singulares, todos os outros constavam de 
provas escritas e orais em conformidade com os programas. Feitas as contas 
só da 1ª para a 2ª classe o aluno estava isento destas provas. A grande 
inovação eram os exames de passagem. Eles permitiam operacionalizar o 
ensino de classe: em cada um dos anos do curso liceal os alunos teriam de 
evidenciar um nível de conhecimentos acima dos mínimos exigidos. Esta 
categoria de exames - aplicada aos que frequentassem a 2ª, 3ª, 4ª e 6ª 
classes - destinava-se, com efeito, a verificar se cada um deles adquirira o 
saber necessário e atingira o "grau de desenvolvimento" indispensável para 
"o trânsito à classe imediata". Mas podia dizer-se o mesmo de forma 
exactamente oposta: esta modalidade pretendia "evitar que [viessem] a 
frequentar a classe indivíduos que mal poderiam aproveitar o ensino, e 
prejudicariam com a sua presença a marcha do ensino". Estava ainda 
dispensado do exame de passagem todo aquele aluno que obtivesse, pelo 
menos, a "maioria de notas de bom em cada uma de mais de metade das 
disciplinas da sua classe e maioria de notas de suficiente em cada uma das 
restantes disciplinas" (Decreto de 14/8/1895). Estas considerações serão 
suficientes para se averiguar do trabalho constante que era necessário 
desenvolver em ordem à formação de classes homogéneas, e do papel 
essencial que nessa dinâmica normalizadora jogavam os exames.  

 
Em torno da análise do conteúdo dos documentos legais produzidos 

em 1894-95 pode bem fazer-se uma discussão acerca do significado 
histórico do conceito de reforma na história do ensino liceal. O século XX, 
sempre que falou desta, recorreu a vocábulos próximos do “substituir”, 
“cortar” ou mesmo “rasgar”, mas o que estava na verdade era a procurar 
melhorar o modelo criado em finais do século XIX por Jaime Moniz. 
Aperfeiçoar, reordenar ou redireccionar seriam certamente palavras mais 
apropriadas para caracterizar o que os políticos de então fizeram, durante 
a I República, a Ditadura Militar e o Estado Novo4. Descontada a espuma 
retórica própria da pose de todo o reformador, é facto que todas as 
orientações programáticas e os planos de estudos ao longo do século XX 
apelaram para a formação de um modelo de cidadão produtivo e 
responsável. Apelavavam para uma cultura do carácter. No novo regime 
enciclopédico do ensino liceal, a moral foi sempre o elo que uniu os saberes 
exigidos ao aluno, e a incorporação posterior de disciplinas como a 
Educação Física, os Trabalhos Manuais, o Canto Coral, a Higiene, a 
Educação Moral, de 1095 a 1936, constituíram apenas os traços mais 
imediatamente reconhecíveis deste movimento. De resto, o trabalho do 
aluno devia ser confundido não tanto com a aquisição de conhecimentos, 

                                                
4 Ver os diplomas reformadores de 1905, 1918, 1926, 1931, 1935, 1936, 1947 e 1967 no CD. 



mas sobretudo com a formação da sua personalidade. Os manuais escolares 
apareceram no final do século XIX e nunca mais saíram do ensino 
secundário, porque, por seu intermédio, se jogava uma partida 
fundamental: a de criar uma verdade de conhecimento distinta da verdade 
que a ciência falava, apesar da coincidência onomástica das disciplinas. O 
regime de permanente avaliação quantitativa e qualitativa do aluno, que 
aferia saber, inteligência e comportamento, revelar-se-ia fundamental 
tanto para a objectivação do ensino de classe, uma vez que permitia a 
construção de turmas de composição idêntica - condição primeira para um 
ensino de tipo moderno, isto é, que trabalhe todos os alunos como se 
fossem um só (Barroso, 1995) –, como, igualmente, para a gestão da 
população escolar no seu conjunto. De facto, sempre que os sucessivos 
reformadores falaram de exames estavam a falar menos da possibilidade de 
avaliar do que de equilibrar a oferta com a procura do sistema de ensino 
público. O dispositivo construído pela Reforma de Jaime Moniz, no ocaso do 
século XIX, mostraria a sua força estruturante em todas as décadas 
subsequentes da história do ensino liceal em Portugal. Ele mesmo se 
documentara cuidadosamente e produzira uma longa reflexão pedagógica e 
de educação comparada compilados depois da sua morte num volume 
intitulado Estudos de Ensino Secundário -, a fim de produzir um documento 
legislativo efectivamente ancorado no que de mais moderno se concebia e 
ensaiava no conjunto dos diferentes sistemas de ensino secundário europeus 
e não só (Antologia, texto nº 5). 

 

4. Os ciclos de crescimento e de contenção da população 

liceal 

 

A Reforma de 1894-95 teve em vista, igualmente, a resolução do 
despovoamento do ensino liceal público, situação que vimos ser crónica 
desde a sua criação. As suas disposições favoreciam quem estudasse nos 
liceus. Os alunos dos colégios e do ensino doméstico passaram a viver 
também com o regime de avaliação atrás apresentado, mas estavam 
dispensados de todos os exames de passagem. Era-lhes dada a possibilidade 
de requererem apenas os exames de saída ou singulares. Simplesmente, a 
lei determinava que nenhum estudante do ensino secundário pudesse ser 
admitido a exame de saída do curso complementar sem que tivesse prévia 
aprovação no de saída do curso geral. O mesmo era dizer que os alunos do 
sistema privado jogavam cinco anos de formação num só momento de 
avaliação, ao passo que os seus colegas dos liceus eram anualmente 
treinados para a obtenção desse diploma. Uma falsa facilidade, portanto. 



No ensino público a triagem era à partida realizada de modo bem mais 
suave, pois resultava de uma rotina instalada no final de quase todos os 
anos lectivos; os colégios, por seu turno, arriscavam todo o seu prestígio de 
uma assentada, podendo os seus examinandos ficar literalmente sem nada 
nas mãos, após a reprovação no exame do curso geral.  

 
Os números não deixam margem para dúvidas sobre a mudança 

estrutural que a Reforma impôs. A partir de 1901 e até à segunda metade 
dos anos 30 a curva dos alunos do ensino público foi crescendo, sucedendo o 
inverso com a do privado. Pode mesmo dizer-se, sem exagero, que o ensino 
particular e doméstico soçobrou com o novo sistema de exames. O número 
de reprovações foi de tal forma elevado que tornava socialmente evidente o 
erro estratégico da opção pelo colégio ou pelo professor em casa. De facto, 
as estatísticas mostram-nos que, logo entre 1896 e 1905, a população liceal 
duplicou, ao passo que o número de alunos a frequentar o ensino particular 
e doméstico baixou de 3405 efectivos para 1384, em igual período. A 
frequência dos colégios "diminuiu espantosamente", tendo muitos encerrado 
as suas portas ou sido transformados "em casas de pensão" (Andrade, 1905: 
3). E o fosso entre os dois sectores aprofundar-se-ia décadas fora, conforme 
o Gráfico I deixa verificar. Com a introdução do regime de classes, tratou-
se, portanto, de destruir interesses privados há muito instalados e iniciar 
um ciclo novo. Aquela medida legal, suportada apenas por um novo tipo de 
exames, permitiu o arranque em Portugal do ensino secundário estatal, 
sessenta anos após a sua criação. Também vista deste ângulo, a iniciativa 
de Jaime Moniz foi coroada do maior êxito. Conseguira inverter uma 
tendência instalada ao longo de décadas –, mostrando-nos como, desde o 
início, a avaliação e os exames são sobretudo um eficaz instrumento de 
administração e de governo da população. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico I - Percentagem total de alunos inscritos no Ensino Oficial e 

Particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Anuário Estatístico; Estatísticas da Educação) 
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Contudo, a partir de finais dos anos 20 e culminando o ciclo de 
crescimento do ensino liceal, em plena Ditadura Militar, o Ministério da 
Instrução Pública encetaria uma estratégia de sentido inverso, isto é, de 
contenção da procura. Houve dois movimentos que então se iniciaram. Um 
de estabelecimento exacto do contingente razoável de alunos liceais e o 
outro de selecção da população à entrada através de exames de admissão. 
Vale isto por dizer que o instrumento dos exames continuava a manter a sua 
força estruturante, só que desta feita com objectivos inteiramente opostos 
aos de 1894-95. 

 
Refiro-me já ao primeiro movimento e que se traduziu pela 

elaboração de uma carta escolar, através da criação de zonas pedagógicas e 
da atribuição de um determinado número de alunos a cada um dos liceus do 
país. O crescimento do número total de inscritos no ensino liceal oficial 
(Gráfico II) revela que a barreira dos 10000 alunos terá sido ultrapassada no 
ano escolar de 1917-18 e que, nove anos depois, já se lhe tinham somado 
um pouco mais de 5000. Logo a 21 de Maio de 1928, o Governo da Ditadura 
Militar, chefiado por Vicente de Freitas, e que tinha como ministro das 
Finanças Oliveira Salazar, nomeou uma Comissão de Reforma Orçamental 
para se debruçar sobre a rede escolar, verificando se o número de escolas 
existente era indispensável e se podia ou não comportar a população escolar 
que normalmente as procurava.  



 

 

Gráfico II: N.º total de alunos inscritos no Ensino Liceal Oficial 

(Anuário Estatístico/Estatísticas da Educação) 

 

 

Quanto ao primeiro ponto, a Comissão constatava que, para uma 
população de pouco mais de 15546 alunos, no ano lectivo de 1927-28, o 
Estado Português dispunha de um parque de 33 escolas, o que dava uma 
média de 470 alunos, "número perfeitamente regular e admissível", mas era 
forçada a verificar grandes sobreposições e flagrantes distorções ao longo do 
território. O problema a resolver era, pois, o de uma irregularidade de tipo 
estatístico: o número de "indivíduos liceáveis", isto é, "de idades 
compreendidas entre os 10 e os 19 anos, sabendo ler e escrever" não 
mantinha, longe disso, uma "correlação apreciável" com os que 
efectivamente estavam matriculados nos liceus nas "zonas geográficas 
correspondentes". A Comissão constatava que a frequência dos liceus era 
principalmente "constituída por elementos extraídos da população dos 
concelhos das sedes respectivas", mas que havia também "muitos alunos que 
seguiam os seus cursos fora da zona geográfica das suas residências 
naturais". Para ilustrar a distribuição pelo território nacional, produziu os 
mais variados quadros e mapas, fazendo num deles (Quadro VI) o confronto 
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da distribuição da tal "população liceável" com a "população efectiva dos 
nossos liceus" (Relatórios da Comissão de Reforma Orçamental, 1929: 49).  



Quadro VI: “Mapa comparativo da distribuição dos alunos 

matriculados nos Liceus no ano lectivo de 1927-1928 pelos diferentes 

concelhos das respectivas zonas pedagógicas, com as correspondentes 

populações liceais” 
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1 – Aveiro……………….... 205 162 90 4 461 2.855 9.804 8.258 20.917 
2 – Beja………………….... 147 47 37 3 234 2.061 2.843 4.635 9.539 
3 – Braga………………….. 265 73 14 46 398 5.003 11.760 4.501 21.264 
4 – Bragança………….…… 178 152 31 6 367 1.752 5.361 2.193 9.300 
5 – Castelo Branco……..….. 230 226 17 4 447 2.140 6.552 1.864 10.556 
6 – Chaves……………..….. 169 17 16 12 214 2.968 1.472 1.433 5.873 
7 – Coimbra (José Falcão) 537 286 78 64 965 6.038 15.729 2.274 24.041 
8 – Coimbra (Inf. D. Maria) 156 83 23 18 280 _ 4.564 _ 4.064 
9 – Évora…………….……. 272 101 47 37 457 2.162 4.703 2.739 9.604 
10 – Faro…………………. 332 330 29 11 702 3.140 10.651 2.715 16.506 
11 – Guarda………………. 249 178 8 34 469 3.007 7.005 889 10.901 
12 – Guimarães…………… 104 56 23 65 248 3.417 6.737 9.733 19.887 
13 – Lamego……………… 78 77 17 57 229 2.546 6.339 4.763 13.648 
14 – Leiria………………… 152 20 22 29 223 2.680 1.674 3.862 8.216 
15 – Lisboa (Camões)…….. 1.131 _ _ 78 1.209 15.055 _ 6.067 21.122 
16 – Lisboa (Gil Vicente)… 691 _ _ 48 739 15.872 _ 3.027 18.899 
17 – Lisboa (Passos Manuel) 845 _ _ 59 904 13.044 _ 3.555 16.599 
18 – Lisboa (Pedro Nunes).. 826 _ _ 57 883 16.339 _ 3.962 20.301 
19 – Lisboa (Maria Amália) 784 _ _ 54 838 _ _ _ _ 
20 – Portalegre……………. 148 88 31 13 280 1.500 2.904 2.835 7.239 
21 – Porto (A. Herculano)… 770 _ _ 54 824 13.930 _ 17.285 31.215 
22 – Porto (R. de Freitas)…. 610 _ _ 42 652 11.932 _ 6.475 18.398 
23 – Porto (C. Michaelis)…. 472 _ _ 33 505 _ _ _ _ 
24 – Póvoa de Varzim…….. 114 61 18 13 206 2.224 3.621 1.923 7.768 
25 – Santarém…………….. 241 51 66 20 338 3.083 6.015 17.394 26.492 
26 – Setúbal………………. 207 71 _ 12 290 4.163 3.404 2.284 9.851 
27 – Viana do Castelo……. 202 59 17 21 299 4.605 4.750 5.213 14.568 
28 – Vila Real……………... 154 24 15 16 209 3.254 2.322 3.333 8.909 
29 – Viseu………………… 285 202 30 57 574 3.648 11.563 4.314 19.525 

Totais……… 10.554 2.364 629 967 14.514 148.409 129.773 127.526 405.708 
 

Em relação à totalidade da frequência liceal, temos as seguintes percentagens: 

Alunos das sedes as zonas…………………………………. 
Alunos dos concelhos importantes………………………… 
Alunos dos restantes concelhos……………………………. 
Alunos adventícios………………………………………… 

72.70% 
16.20% 
4.50% 
6.60% 
100% 

  

                                Em relação à população liceável temos as seguintes percentagens: 

Alunos das sedes das zonas………………………………... 
Alunos dos concelhos importantes………………………… 
Alunos dos restantes concelhos……………………………. 

7.10% 
1.80% 
0.49% 
9.39% 

  

Não frequentam os Liceus…………………………………. 90.61%   
 100.00   

(Relatórios da Comissão de Reforma Orçamental, 1929: 64) 



 

Da análise deste Quadro teria de concluir-se que os contigentes da 
população liceável, de onde eram extraídos os estudantes, se encontravam 
em relações de proporcionalidade muito diferente com os números 
representativos da frequência escolar efectiva das correspondentes áreas 
geográficas. A Comissão propunha uma nova organização, mais equilibrada e 
entendia que poderia "dar ensino a 448 turmas, correspondendo a um 
número de alunos compreendido entre 13440 e 15680", consoante se 
entendesse que uma turma teria 30 ou 35 alunos. E sugeria a ordenação do 
parque escolar da seguinte forma: liceus nacionais com 7 turmas (Beja, 
Chaves, Horta, Lamego, Leiria, Portalegre, Póvoa do Varzim, Setúbal e 
Viana do Castelo; liceus nacionais com 11 turmas (Coimbra – Infanta D. 
Maria, Guarda e Guimarães); liceus centrais com 15 turmas (Santarém e Vila 
Real); liceus nacionais centrais com 17 turmas (Aveiro, Braga, Bragança, 
Castelo Branco, Évora e Viseu); liceus nacionais centrais com 22 turmas (os 
cinco liceus de Lisboa, os quatro liceus do Porto – José Falcão e Faro) 
(Relatórios da Comissão de Reforma Orçamental, 1929: 54). Estas indicações 
são importantes para se perceber como foi gizado o traçado da rede escolar 
liceal. Porém, os cálculos e as projecções seriam no imediato ultrapassados 
pela realidade e pela pressão da procura (Nóvoa, Barroso & Ó, 2003: 39). 
Em 1933, o Governo de Salazar foi levado a criar mais 85 turmas em 26 dos 
liceus existentes e três anos depois subiu o número-limite para 600. 

 
Mas a política gizada em 1928 demonstraria a sua eficácia em menos 

de uma década e através de uma nova política de exames. A contenção da 
procura resolver-se-ia de uma forma muito mais simples e expedita. 
Reforçando-se o ensino privado, e transferindo para ele todos os alunos 
excedentários (Gráficos III e IV). A Comissão de Reforma Orçamental (1928: 
56) já fizera uma recomendação nesse sentido, parecendo-lhe que era 
"indispensável estimular a iniciativa particular no sentido de fazer derivar 
para os Colégios uma parte importante da população dos nossos liceus". Não 
podia continuar em Portugal, ao contrário do que sucedia nos outros países, 
a regra de que o Estado é que tinha "quase exclusivamente a seu cargo a 
educação secundária". Em 1935-36 o Governo fez publicar legislação em 
que, ao contrário de 1894-95, se retirava o efeito eliminatório e selectivo ao 
exame final. Esta simples medida permitiria a transferência de grande 
número de alunos para os colégios. Os números a este respeito são 
eloquentes e não deixam margem para dúvidas. No ano de 1935-36 faziam 
os seus estudos secundários 20182 alunos, dos quais apenas 1817 estavam 
fora dos liceus. Dezanove anos mais tarde, no ano escolar de 1954-55, a 
mesma frequência global atingia os 54748 estudantes, sendo 26818 do 



sector privado. Quer dizer: os liceus estatais tiveram um crescimento de 
quase 8500 efectivos, ao passo que do outro lado o aumento fora de 25000! 
De resto, logo no primeiro ano da Reforma de Carneiro Pacheco a balança 
entre os dois sectores se equilibrara, sendo muito ligeiras as oscilações 
posteriores.  



 

Gráficos III e IV: N.º total e percentagem de alunos inscritos no ensino oficial 

e no ensino particular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anuário Estatístico/ Estatísticas da Educação) 
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Um segundo aspecto que aprofundou a política de contenção da 
população dos liceus públicos esteve relacionado com a selecção científica, 
através de um novo tipo de exame – o exame de admissão. Tratava-se de um 
instrumento científico desenvolvido pelo psicólogo Oliveira Guimarães e que 
permitia excluir, logo à entrada, os candidatos que não tivessem notórias 
capacidades para assimilar os conteúdos ministrados. O Decreto 25461, de 5 
de Junho de 1935, determinou que a admissão à frequência do ensino 
secundário ficasse dependente da "prestação de um exame de entrada", 
tendente a verificar se os candidatos à sua frequência, "além de possuírem 
certos conhecimentos fundamentais", estavam aptos "para reagir 
congruentemente à acção educativa" que se pretendia realizar com aquele 
grau de ensino. A medida era tomada por dois factos em razão do aumento 
da procura e, também, dos resultados escolares atingidos pelos estudantes 
liceais, factos estes que se interligavam. Assim, o Governo reconhecia que a 
"concorrência de alunos à frequência" do ensino secundário tinha 
"notavelmente aumentado de ano para ano", o que faria por certo "supor um 
grande progresso" se não lhe correspondesse "uma diminuição acentuada do 
nível de estudos". Tudo se passava ao contrário do que deveria acontecer. 
"Infelizmente", os números que sinalavam o "rendimento útil", mesmo a 
despeito da "violência das selecções" que no seu interior se operava, 
mostravam que o nível de estudos baixava sucessivamente e na medida 
exacta em que se acentuava "o aumento da respectiva frequência".  

 
Foi por entre considerações como estas que o legislador chegou a um 

ponto crucial. No mesmo diploma ficou estabelecida uma importante 
relação directa entre o conceito de aptidão, desenvolvido pela moderna 
pedagogia, e a rentabilização do investimento, que Salazar requeria 
também para o ensino secundário. Enquanto se permitisse que nos liceus 
ingressassem alunos sem serem "convenientemente seleccionados", e que 
por isso reagiam "pelas mais desencontradas maneiras à acção professoral, 
tornando quase inteiramente impossível o ensino colectivo"; enquanto, por 
outro lado, se continuasse a consentir que "as virtualidades docentes dos 
liceus, em pessoal, material e instalações" fossem "fortemente diminuídas 
pela quase ilimitada ultrapassagem das suas lotações escolares" - nunca 
seria possível fazer do liceu um instrumento educativo que compensasse o 
Estado dos "gastos" que lhe acarretava e pagasse "a pena dos esforços e 
canseiras" que mestres e alunos "com tão minguado proveito" nele iam 
consumindo (Decreto 25461, de 5/6/1935). Este novo instrumento de 
selecção revelar-se-ia fundamental na trajectória futura da população 
liceal. Os responsáveis exultaram com os resultados dos primeiros exames 
de aptidão, porque todos os grandes objectivos foram alcançados. Na 



primeira vez que se realizaram - ainda em 1935 - a percentagem de alunos 
excluídos foi, segundo o Anuário Estatístico, de 37,1%, um valor tido então 
por considerável e muito positivo (Ó, 2005: 193-198). 

 
Uma mudança de política, relacionada com o crescimento da população 

dos liceus públicos – consubstanciando um terceiro e último ciclo –, só viria 
a acontecer muito mais tarde, isto é, no início da Primavera de 1958, 
quando foi aprovada a construção de novos edifícios liceais (Projecto 
Regional do Mediterrâneo, 1963: 100). Desde então e até à extinção dos 
liceus em meados dos anos 70 o número de efectivos passaria de cerca de 
37000 para mais de 123000 (Nóvoa, Barroso & Ó, 2003: 29). Importa reter 
que apenas no último quartel do século XX o desejo-promessa de 
democratização do ensino secundário contido na Reforma de Passos Manuel 
se viria a cumprir. 

 
Quadro VII: Alunos inscritos no ensino oficial 

 
Anos Alunos 

1956/57 31 896 
1958/59 37 859 
1960/61 46 060 
1962/63 53 932 
1964/65 59 780 
1966/67 66 391 
1968/69 59 030 
1969/70 53 913 
1970/71 65 226 
1971/72 79 030 
1972/73 99 506 
1973/74 123 095 

(Nóvoa, Barroso & Ó, 2003: 29) 

 



5. A prática de governo dos Liceus como uma certa unidade 
de escrita 

 
Neste 5º capítulo tentarei identificar o sistema geral de formação de 

discursos oficiais relativos à população liceal e ao seu ensino. Como já de 
resto se começou a verificar, o Estado português intensificou e sofisticou a 
produção de legislação, estatísticas, índices, quadros, etc., com o fim de 
simultaneamente explicar e conformar o funcionamento do ensino liceal. 
Aos poucos foram surgindo novas peças documentais, como sejam relatórios, 
cadernos e outras modalidades de registo. A sua contínua criação 
consolidava um objectivo estratégico duplo: por um lado, institucionalizaria 
modalidades uniformes de gestão e de administração, tanto dos 
estabelecimentos de ensino, quanto das dinâmicas de ensino-apredizagem e 
até do conhecimento particular de cada aluno; e por outro lado, vincularia o 
próprio escolar a uma constante rotina de anotações escritas no interior de 
suportes padronizados, colocando-o dessa maneira também num plano de 
permanente visibilidade e avaliação externa.  

 
Desde sempre que uma maneira de incentivar ao discurso um 

funcionário consistiu em prescrever-lhe a elaboração de um relatório 
informativo da sua acção. Já tinha sido assim com o director de estudos em 
1759, sob as ordens do Marquês de Pombal, e continuaria a sê-lo décadas e 
décadas fora. Não obstante, com a sofisticação administrativa e o 
crescimento do ensino liceal, logo a partir da altura em que a Reforma de 
Jaime Moniz foi executada, assistir-se-ia a uma autêntica inflação das 
formas de consulta e pedidos de informação aos agentes educativos locais, 
acerca tanto dos meios e da situação de ensino quanto das características 
idiossincráticas de cada estudante. É minha intenção aqui mostrar que estes 
textos são menos produtos de autores que de uma certa unidade de escrita; 
era ela, com efeito, que permitia ultrapassar as contradições e ligar os 
vários textos em séries. Os autores-actores encontravam-se numa posição 
transdiscursiva, ligados a certas formas de enunciação. Os seus relatos não 
devem, portanto, ser tomados à letra, como se a soma dos múltiplos 
descritores que utilizaram para descrever o liceu e os respectivos educandos 
constituíssem um retrato fiel dessas realidades. Esses textos são com efeito 
outra coisa: um instrumento de produção das políticas educativas e um 
exercício de construção de vínculos programáticos idênticos em todo o 
território nacional. Sobre os alunos do ensino secundário e a sua educação 
pronunciaram-se os inevitáveis reitores e professores, mas igualmente 
médicos, enfermeiras escolares e psicólogos, porque, em primeiro lugar, a 
isso estavam obrigados pelas autoridades centrais. 



 
 
Tentarei mostrar nas próximas páginas que a rede que este novo 

conjunto de actores materializou correspondia à fixação de formas de 
representação do aluno e do ensino muitíssimo ligadas entre si, quer na 
forma de conceber os diagnósticos, quer ainda no modo como se 
apresentavam as respectivas soluções. A pertinência da instituição escolar e 
os seus objectivos não mais deixaram de estar relacionados com uma rotina 
de notação e acumulação de dados sobre largo número de alunos, 
remetendo crescentemente para situações pessoais, para dossiers 
particulares. Ciência da individualização que operava através da operação 
burocrática-documental, a pedagogia moderna mobilizou nos liceus 
diferentes especialistas e serviços cujas rotinas técnicas remetiam de facto 
para dispositivos de inscrição das identidades. Essas técnicas podiam depois 
traduzir as propriedades, capacidades e energias do aluno em artefactos 
documentais: quadros, cartas, diagramas, medições... O Liceu do século XX 
apareceu como mais um palco em que a subjectividade foi pensada 
enquanto uma força calculável e se tornou visível através de uma rede de 
escrita que implicou, não só os tradicionais administradores do ensino, mas 
os vários estudiosos do corpo e da alma então disponíveis no mercado. O 
Estado português, em matéria de ensino liceal, passou a falar através dos 
reitores, dos professores, dos médicos e das visitadoras escolares. E os 
alunos, por seu turno, passaram a registar as suas crescentes actividades em 
documentos cuidadosamente preparados pelas autoridades escolares. Todo 
um poder de escrita e todo um regime de enunciação se estruturou, pois, de 
modo uniforme. 

 
 
5.1. A construção do mapa do liceu moderno: Os reitores 
 
Na história dos liceus portugueses os reitores constituíram uma figura 

que representava directamente o Estado – foram, na maior parte do tempo, 
delegados do Governo – embora, em períodos curtos, tivessem também 
representado os professores e sido escolhido de entre eles. As modalidades 
de escolha do reitor ilustraram “posições distintas sobre o papel e as 
funções de um director de escola: eleição ou nomeação, professor ou 
‘estranho’ ao corpo docente, indivíduo ou órgão colegial, escolha ‘interna’ à 
escola ou participação das famílias e da comunidade” (Nóvoa, Barroso & Ó, 
2003: 53). De todas as formas, verificamos que uma gestão essencialmente 
burocrática, mobilizando uma racionalidade essencialmente administrativa, 
foi aquela que dominou a maior parte do tempo, deixando para segundo 



plano uma concepção corporativa e de valorização dos interesses 
profissionais. A figura de reitor, à excepção do período da I República – 
altura em que era eleito por um conselho constituído só por professores –, 
foi-se consolidando como a de um “chefe do liceu”, nomeado pelo Governo, 
com poderes centralizados e uma autoridade reforçada (Barroso, 1995). 

 
Na sua posição de representantes do poder político, os reitores 

tiveram uma extrema importância na construção dos alicerces de um ensino 
secundário de características modernas. O simples enumerar das 
competências que lhes foram outorgadas, e bem assim do tipo de relatos 
que foram obrigados a fazer acerca dos alunos, bastaria para levar qualquer 
observador a concluir que uma política que procurava explicitamente 
aumentar formas concretas de controlo da população liceal foi sendo 
acompanhada de uma extraordinária ampliação de situações discursivas 
sobre um universo de práticas educativas que não parecia igualmente parar 
de crescer. A figura de responsável da instituição parecia ir aos poucos 
desembocar num imenso aparato textual, o qual viria a vincular também 
todos os outros funcionários. Foi aliás essa possibilidade de ao mesmo tempo 
poder produzir, mas também desencadear e centralizar uma miríade de 
relatos e registos sobre os alunos, vindos de todos os actores educativos, 
que, em minha opinião, melhor personificaram o seu estatuto de líder do 
liceu. As prerrogativas e as formas enunciativas a que o reitor foi ficando 
amarrado sobretudo na primeira metade do século XX deixam perceber - 
creio que com maior rigor do que as Reformas, os Estatutos do Ensino ou os 
Programas Escolares - as intenções estratégicas que desencadearam a 
introdução de múltiplas inovações educativas e criaram as circunstâncias 
para elas poderem de facto singrar. Paulatinamente, o mapa da educação 
moderna completa ficaria estabelecido e a concepção burocrática do cargo 
daria origem a práticas concretas de administração e governo.  

 
João Barroso (1995: 552) viu na obrigação de elaborar um relatório 

anual sobre a situação do ensino e das várias actividades lectivas uma forma 
de "mostrar a integração do liceu nas normas e nas orientações em vigor". 
Este propósito resultava do facto de o documento ter de ser redigido de 
acordo com descritores cada vez mais detalhados e abrangentes. E isto 
significa que a figura colocada no vértice do liceu objectivava também ela 
um tipo de poder que obrigava o comum dos actores a discorrer, com rigor e 
verdade, sobre realidades que o poder central muito esperava que tivessem 
acontecido realmente. No caso, o reitor descreveria de modo criativo as 
formas por meio das quais a instituição que dirigia teria sido capaz de 
cumprir programas e objectivos estabelecidos pela administração central 



em cada ano lectivo. Uma vez apresentado esse cenário da conformidade, 
poderia então avançar com as suas próprias ideias, propostas, críticas e até 
mesmo reclamações. O facto muito importante desta peça discursiva não 
ter um destinatário claro - era remetida à Direcção Geral mas também 
podia ser impressa e posta a circular como uma simples publicação periódica 
- instalava o reitor no espaço da ambivalência: o seu discurso teria uma 
visibilidade interna e externa, cabendo-lhe decidir em que aspectos deveria 
acelerar ou conter-se as descrições, as opiniões e as oposições. Mas o 
relatório anual não esgotou as suas obrigações em matéria de escrita. À 
medida que vamos avançando no tempo, e seguramente a partir da segunda 
década de Novecentos, um conjunto crescente de ofícios-circulares 
reclamaria dos reitores a recolha e sistematização de informações avulsas 
sobre a educação e o rendimento do ensino. Entre 19 Janeiro de 1935 e 22 
de Setembro de 1955 foram expedidas da Direcção Geral do Ensino Liceal 
nada mais nada menos que 2000 circulares aos reitores, sendo que uma 
parte bastante significativa delas era constituída por pedidos de 
esclarecimentos e informações. 

 
Mas recuemos ao início. A função de narrador confunde-se com a 

própria composição do papel do reitor. O decreto fundador de Passos 
Manuel, de 1836, já previa que, uma vez "findo o ano lectivo", o Conselho do 
Liceu, chefiado pelo reitor, nessa altura o decano dos professores, devia 
enviar à então denominada Direcção Geral dos Estudos, "um relatório do 
estado dos estudos no Liceu, contendo as causas do progresso, ou 
decadência, e a estatística do estabelecimento" (Decreto de 17/11/1836). 
Na década de sessenta do século XIX, todas as peças legislativas 
continuaram a regra de que o reitor se corresponderia com o director-geral 
de Instrução Pública e que faria anualmente um relatório sobre o estado 
económico e literário do liceu. O Regulamento de 9 de Setembro de 1863 já 
referia que esta obrigação fosse instruída com "todos os documentos 
necessários e com a sinopse das resoluções" tomadas pelo Conselho do 
Liceu. Uma década mais tarde, determinava-se que os relatórios dos 
reitores fossem "acompanhados dos relatórios anuais dos professores, mapas 
estatísticos e mais documentos convenientes" (Decreto de 31/3/1873). A 
Reforma de Jaime Moniz foi também neste particular mais longe. Referia a 
necessidade de "organizar" um relatório mas também de o fazer "publicar", 
sob a forma de Anuário. O reitor deveria tomar as providências tidas por 
necessárias para que no seu relatório constasse ainda (i) o plano de estudos 
em uso, (ii) o "horário", (iii) "a lista da corporação docente com as 
alterações ocorridas durante o ano anterior", (iv) "a distribuição dos 
estudantes pelas classes", (v) "a nota dos exames de passagem e de saída 



dos internos e externos, das aprovações e reprovações, das distinções com 
designação dos alunos a quem foram conferidas no mesmo ano", (vi) 
"quaisquer outras informações" que completassem "a ideia do estado 
literário e económico do liceu" (Decreto de 14/8/1895). Todas estas 
indicações tornariam a aparecer na Reforma de 1905 (Decreto de 
29/8/1905).  

 
No ano seguinte, e como começassem a ganhar ânimo as primeiras 

experiências de ensino objectivo, com a institucionalização das actividades 
no exterior, o director-geral da Instrução Pública de então, Agostinho de 
Campos, exigiu que a reitoria de cada liceu apresentasse no fim de cada ano 
lectivo "um relatório especial sobre passeios escolares realizados durante o 
seu decurso", e do qual se visse "claramente como os respectivos professores 
compreenderam e executaram esta parte tão importante da elevada missão 
a seu cargo" (Circular de 25/10/1906)5. Nova Circular do primeiro dia de 
Novembro de 1913 impressa na folha oficial do Governo republicano 
dispunha que os reitores informassem anualmente acerca de uma outra 
inovação entretanto introduzida, ou seja, "sobre a proficuidade do ensino da 
ginástica, e o zelo e competência de quem o ministrou" ou pretendesse 
ministrá-lo. Mandava igualmente que, para satisfazer o "intuito pedagógico 
que a estas publicações [devia ser] atribuído", os anuários inserissem 
"quaisquer trabalhos de natureza pedagógica e exercícios de alunos" que de 
tal distinção fossem "dignos". A Reforma de 1918 procurou sistematizar o 
tipo de informação que o relatório-anuário deveria contemplar, ao mesmo 
tempo que vinculava pela primeira vez à sua produção todos os actores que 
trabalhavam na instituição escolar e não apenas os que tinham 
responsabilidades educativas. Tratava-se de produzir um documento 
efectivamente detalhado6. 

                                                
5 Esta mesma indicação seria retomada em 1930 : "no seu relatório fará o reitor menção da 
forma por que decorreu o serviço das excursões escolares e visitas de estudo, e chamará a 
atenção do Governo para os professores que com maior zelo e competência as tiverem 
dirigido ou auxiliado. [...] Quando o reitor entenda que se torna vantajoso para a educação 
dos alunos qualquer passeio nas condições deste artigo, assim o exporá superiormente, 
indicando: a) objectivo do passeio escolar; b) o número de alunos e respectivas classes que 
nele tomam parte; c) o nome dos professores que os acompanham, designando-se o que 
assuma a direcção; d) o itinerário, as datas da saída e do regresso; e) o programa quão 
possível minucioso de quaisquer récitas, exibições orfeónicas ou torneios desportivos a 
realizar durante o passeio” (Decreto 18486, de 18/6/1930). 
 
6 Conteria portanto: "a) A lista da corporação docente e dos empregados; b) A distribuição 
dos alunos por classes e turmas, a distribuição do serviço pelos professores e os horários das 
classes e turmas; c) A estatística da frequência e o aproveitamento dos alunos e dos 
exames, a lista dos alunos a quem foram conferidos diplomas de distinção; d) Resenha dos 
trabalhos efectuados nos laboratórios, relatos do serviço de cada classe, nomeadamente 
das visitas de estudo e excursões escolares dirigidas pelos professores; e) Quaisquer outras 
indicações que devam ser conhecidas; f) O relatório circunstanciado do reitor acerca da 



Esta muito rápida sequência cronológica deverá ser suficiente para 
nos levar a compreender que o relatório era, em simultâneo, um 
instrumento de descrição e de construção da realidade liceal. Desde as 
primeiras indicações que o vemos estruturalmente associado à estatística, 
contribuindo assim para a visão global dos homens e das coisas que o Estado 
moderno procurou obter através desta sua ciência. Pode até verificar-se que 
havia a vontade de desenvolver novos quadros e categorias susceptíveis de 
fornecer informações cada vez mais detalhadas sobre o comportamento da 
população estudantil, designadamente sobre o seu rendimento escolar. Mas 
foi a necessidade de executar medidas inovadoras - como as da organização 
e gestão do tempo, as práticas do ensino experimental ou até de áreas 
curriculares emergentes como a ginástica – que marcou a agenda do texto 
produzido pelo reitor.  

 
Nos anos áureos do Estado Novo, o director-geral do Ensino 

Secundário, António Augusto Pires de Lima, numa circular e numa nota, 
respectivamente datadas de 1935 e 1938, apresentou dois normativos não 
muito diferentes para a redacção dos relatórios dos reitores. A simples 
enumeração dos campos sobre que incidiria o discurso dos reitores (Quadros 
VIII e IX) deixa perceber que havia a intenção de nada deixar de fora. A 
visão que ali se antecipa é a de um mapa cujas regiões forneciam já uma 
visão efectivamente completa do estado do liceu e da sua população. Cabe 
discutir as intenções que marcaram, nesta altura, uma autêntica explosão 
discursiva e que então passou a obedecer a um processo de escrita 
normalizado. Tratava-se, em primeiro lugar, de levar mais longe a intenção 
expressa em 1918 de associar à redacção do relatório as outras figuras do 
liceu. Nos anos trinta, defendia-se novamente que o reitor, para a 
elaboração do seu informe anual, se basearia não só na sua "própria 
observação e estudo" mas também em outros relatórios produzidos pelos 
directores de classe, directores de instalações, médico escolar, presidentes 
de júris de exames; além destes, existiriam "serviços" ("associações 
escolares, cinema, cantinas, assistência, etc.") que produziriam os seus 
"relatórios especiais". O trabalho do reitor consistiria, assim, "num estudo de 
confronto e de síntese", devendo apensar ao seu todos os documentos que a 
instituição produzira. É claro o efeito político de toda esta encenação 
discursiva: a obrigação de registar um conjunto diversificado de práticas 
                                                                                                                                      
forma por que decorreram os serviços escolares no ano anterior. Este relatório pode ser o 
que o reitor tem de enviar anualmente ao Governo, com os cortes que ele entenda dever 
fazer-lhe para ser publicado. § Único. Para a elaboração deste relatório devem os 
directores de classe, os directores dos gabinetes, laboratórios e da biblioteca, o médico 
escolar, o secretário do liceu, o chefe da secretaria e, em geral, todo o pessoal do liceu, 
fornecer ao reitor, por escrito, todos os elementos que ele lhes requisitar" (Decreto 4799, 
de 8/9/1918). 



através de todos os intervenientes significava que elas existiriam para ser 
registadas e se registariam para existir. Como se a realidade mesma de 
cada liceu encontrasse a sua própria ossatura nos descritores superiormente 
definidos. Determinava-se, ainda, que a parte descritiva do relatório - 
relativamente por exemplo à distribuição do serviço docente, aos horários 
ou às estatísticas das frequências e dos exames - não dispensaria a junção 
dos "respectivos quadros" e mapas que deveriam vir numerados e citados no 
próprio texto. Toda a informação teria uma segunda leitura quantitativa e 
sistematizada numa linguagem gráfica e de compreensão imediata. Por fim, 
vinha o argumento da uniformização. Todo este enorme aparato documental 
deveria ser organizado e apresentado de modo a que os seus conteúdos 
pudessem ser "comparados entre si e estudados em conjunto pelo reitor". 
Nestes termos, a recolha de dados e o plano de redacção dos relatórios 
deveria "obedecer rigorosamente, quanto às suas matérias e respectiva 
ordenação", às "normas" apresentadas pelo Ministério. A justificação então 
apresentada era a de que, estando a informação padronizada, os serviços 
centrais poderiam fazer o "necessário estudo de confronto" entre os vários 
estabelecimentos", e elaborar aquele que seria o "relatório geral dos liceus". 
É claro que este não chegou alguma vez a ser produzido. Nos anos trinta, o 
relato escrito mostrava sobretudo que era um instrumento de acção política 
a nível local.  

 
O Estado central organizou a matriz - com as suas respectivas 

entradas - e fê-la partilhar por todos os actores que intervinham na acção 
educativa. Evidentemente que não se tratava de organizar uma visão 
unitária dos homens e das coisas, mas a de suscitar relatos compatíveis. Não 
havia um padrão normalizado de respostas, existiriam descrições conformes 
os programas e os projectos educativos em causa. O poder do Estado 
materializava-se assim numa taxinomia sobre a qual cada actor deveria 
investir, evidenciando a sua capacidade criativa, levando mais à frente o 
que acreditasse ser a missão de que estava incumbido. Em cada liceu, o 
domínio mesmo das pessoas e das coisas dependeria da capacidade que o 
reitor, o professor, o médico, o secretário... tivessem em descobrir, 
combinar, calcular, mobilizar e, enfim, compor sempre novas realidades a 
partir dos campos de discurso fornecidos. Numa palavra o poder do Estado 
era o de exercer uma acção à distância, mas dava a cada actor a 
possibilidade de ele mesmo se transformar num novo centro capaz de agir 
sobre vários outros pontos da cadeia (Circular de 17/8/1935 e Nota de 
30/6/1938). 



 
Quadro VIII - Relatório geral do reitor - 1935 

 
 
A. Serviços Gerais: 
I - O edifício e suas dependências  
II - Pessoal do liceu  
III - As matrículas dos alunos 
IV - Composição dos grupos docentes das classes e das turmas 
V - Os horários 
VI - Reuniões do conselho escolar 
VII - Reuniões do Conselho dos directores de classe 
VIII - Coordenação do ensino em todas as classes. 
IX - Rendimento do ensino 
B. As classes: 
I- As instalações das classes  
II - Pessoal da classe 
III - Distribuição dos alunos por turma 
IV - Funcionamento das aulas 
V - Disciplina nas classes 
VI - Reuniões de classe 
VII - Cumprimento dos programas 
VIII - Coordenação do ensino em cada classe 
IX - Rendimento das classes 
X - Associações escolares 
XI - Visitas de estudo e excursões escolares 
XII - Exposições escolares 
XIII - Festas escolares 
XIV - Outras obras educativas 
C. As instalações 
D. Os exames 
E. Obras circum-escolares de carácter geral: 
I - Associações escolares 
II - Excursões escolares em que hajam participado alunos de mais de uma classe 
III - Cinema escolar 
IV - Aprendizagens facultativas 
V - Assistência escolar 
VI - Cantinas escolares 
VII - Exposições escolares 
VIII - Festas escolares 
IX - Comemorações de carácter local ou nacional 
X - Quaisquer outras obras educativas 
F. Alunos externos 
G. Higiene e saúde escolar 
H. Administração escolar 
I. Parte Final 
J. Quadros 

(Circular de 17/8/1935) 
 



Quadro IX - Relatório geral do reitor - 1938 

 
 
A. O edifício e as suas dependências 
B. Pessoal do liceu 
C. Os ciclos: 
1. Instalação de cada ciclo 
2. Os alunos 
3. Pessoal de cada ciclo 
4. Os horários 
5. Funcionamento das aulas e sessões 
6. A disciplina 
7. Reuniões de conselhos 
8. Cumprimento dos programas 
9. Coordenação do ensino 
10. Os exames (alunos internos) 
11.Rendimento de ensino (disciplinas eliminatórias) 
12. Rendimento (disciplinas e sessões não eliminatórias) 
D. As instalações: 
1. Enumeração das instalações que tenham director privativo 
2.Biblioteca 
3. Outras instalações 
E. Obras circum-escolares: 
1. Associações Escolares 
2. Assistência Escolar 
3. Prémios escolares 
4. Salas de estudo 
5. Aprendizagens úteis fora do plano de estudos 
6. Cantinas escolares 
7. Sessões culturais 
8. Cinema escolar 
9. Visitas de estudo e excursões escolares 
10. Exposições escolares 
11. Comemorações e festas escolares 
12. Participações em comemorações e festas educativas  
13. Jogos escolares 
14. Outras actividades de carácter circum-escolar realizadas no liceu ou com a sua 
participação 
15. Mocidade Portuguesa 
16. Associações de cooperação com o liceu 
F. Higiene e saúde escolar 
G. Administração escolar 
H. Parte Final 

 
 

(Nota de 30/6/1938) 
 
 



As instruções relativas ao preenchimento de cada um destes itens do 
relatório deixam perceber que o reitor foi amiúde colocado naquela difícil 
posição de mostrar como se executavam as várias políticas educativas, 
tendo igualmente de explicar, ao detalhe, cada incumprimento ou 
deficiência de funcionamento. Era porventura nesta situação que a função 
integradora se tornava mais evidente. Na redacção do seu relatório, o reitor 
ficava investido de responsável e garante das grandes opções pedagógicas 
tomadas pelo Governo. Atente-se, por exemplo, na magna questão, isto é, o 
regime de classes. Teria de explicar muito bem várias questões relacionadas 
com a sua operacionalização. Começaria por indicar o "critério" a que tinha 
obedecido a distribuição dos alunos por turmas e o modo como, 
relativamente aos docentes, haviam sido "cumpridas as disposições relativas 
à sequência de ensino, à sua concentração no menor número de professores 
em cada turma, à homogeneidade dos grupos docentes de cada classe", sem 
esquecer de apresentar, igualmente, uma "justificação" satisfatória para 
"quaisquer desvios das normas regulamentares". Sobre o horário das classes 
estava obrigado a informar acerca da "colocação das disciplinas nos diversos 
tempos lectivos, devendo de novo explicitar os motivos que tivessem levado 
ao afastamento das "normas regulamentares e pedagógicas". Deveria indicar 
pormenorizadamente o número de reuniões de classe e do conselho de 
directores de classe efectuadas, sumariando os assuntos versados em cada 
uma delas. No respeitante à coordenação do ensino importava que 
discorresse sobre a acção dos vários professores responsáveis relatando os 
"casos especiais" em que as suas tarefas tivessem sido "prejudicadas". 
Quanto a programas, teria de fazer considerações "gerais" mas também dar 
notícia de "casos especiais"; importava, é claro, que desse conhecimento às 
autoridades centrais das "matérias não leccionadas" - com a respectiva 
especificação "por assuntos e classes" -, bem como as "razões de qualquer 
falta de cumprimento" (Circular de 17/8/1935). 

 
Outra área importante que ambos os documentos endereçados aos 

reitores consagravam era a das chamadas obras circum-escolares. A simples 
listagem dos campos respectivos deixa perceber um longo caminho 
entretanto percorrido, desde o princípio do século XX, no sentido da 
afirmação do postulado moderno da educação integral, havendo até a 
registar diferenças significativas entre uma e outra neste particular: a Nota 
de 1938 consagrava já as iniciativas contidas na Reforma de Carneiro 
Pacheco, de 1936, essencialmente decorrentes do aparecimento da 
Mocidade Portuguesa. A preocupação em registar de forma exaustiva estas 
actividades fora do plano de estudos já de si era bem um sinal da sua 
importância, podendo facilmente tirar-se a conclusão de que coexistiam 



dois liceus em paralelo, tal era o número de práticas não lectivas. As 
afirmações da nova pedagogia acerca da ocupação permanente dos alunos, 
em actividades lúdicas, culturais e de estudo, ou mesmo sobre o alto valor 
disciplinar das recompensas aos que melhores resultados apresentassem, 
estavam de facto a ser institucionalizadas por todo o país nos anos trinta, 
depois de terem sido experimentadas sobretudo no Liceu Pedro Nunes de 
Lisboa, dirigido pelo mesmo reitor desde 1906, António Sá Oliveira, como 
veremos à frente. Mas, depreende-se da leitura das normas, aqui o que 
essencialmente preocupava o então Ministério da Educação Nacional era 
avaliar do sucesso que as várias propostas alcançaram entre os alunos e 
professores: mais do que em qualquer outro capítulo do seu relatório, o 
reitor devia informar sobretudo acerca do interesse e dos resultados 
alcançados pelas práticas não lectivas. O formulário obrigava também aqui a 
uma recolha de informação assaz fina7. Nestes novos territórios da 

                                                
7 "OBRAS CIRCUM_ESCOLARES: 1. Associações escolares - Suas designações; constituição dos 
corpos gerentes; seu movimento: número de sócios, número de reuniões dos corpos 
gerentes, receita e despesa. 2. Assistência escolar - Subsídios concedidos aos alunos 
(número de beneficiados, importâncias despendidas): isenções de propinas ou seu 
pagamento, bolsas de estudo e quaisquer outros auxílios, distinguindo entre a assistência 
exercida pelo Estado, a das associações escolares e a de qualquer outra origem. 3. Prémios 
escolares - Número, qualidade e importância dos prémios escolares e diplomas concedidos 
pelo Estado, pelo liceu, pelas associações liceais e por outras entidades; número de alunos 
que os receberam. A distribuição dos prémios em sessão pública: constituição da mesa; 
nomes dos professores presentes; número aproximado de alunos e de outras pessoas 
presentes; resumos das alocuções proferidas. 4. Salas de estudos - Suas características; 
número de salas e de alunos em cada uma; seu pessoal; resultados obtidos: em quantidade 
(percentagem do rendimento) e em qualidade; receita e despesa. 5. Aprendizagens úteis 
fora do plano de estudos - Suas espécies, condições económicas, pessoal, frequência e 
resultados. 6. Cantinas escolares - Instalações; forma de administração; constituição da 
comissão administrativa; pessoal dirigente e de serviço; número de refeições (distinguindo 
entre almoços, lanches, etc.) fornecidas durante o ano escolar; ementas mais frequentes; 
aproveitamento das cantinas como factores da educação; receita e despesa. 7. Sessões 
culturais - Seu número; indicação sumária dos assuntos tratados por categorias; nomes dos 
prelectores: professores, alunos e pessoas estranhas ao liceu. 8. Cinema escolar - Sua 
instalação; características do aparelho usado; seu aproveitamento. 9. Visitas de estudo e 
excursões escolares - Seu número, por ciclos, anos e turmas; objectivos, preparação e 
aproveitamento de cada uma; nomes dos professores que tomaram parte em cada uma. 10. 
Exposições escolares - Número de exposições realizadas; objectivos e características de 
cada uma; diplomas conferidos; nomes dos professores que dirigiram ou auxiliaram cada 
uma; número de visitantes de cada uma; outras indicações que permitam avaliar dos seus 
resultados pedagógicos. 11. Comemorações e festas escolares - Número de comemorações e 
de festas escolares: programa resumido de cada uma; nomes dos prelectores e de outras 
pessoas que colaboraram em cada uma; outras indicações que permitam julgar do seu valor 
educativo. 12. Participações em comemorações e em festas educativas - Indicação das 
comemorações e festas educativas realizadas fora do liceu, com participação dos seus 
alunos; nomes dos professores que prestaram concurso nestas participações. 13. Jogos 
escolares - Espécies de jogos colectivos usados no liceu; torneios realizados entre alunos 
dos liceu e com os de outras escolas (espécies, seu número e resultados); nomes dos 
professores que dirigiram os jogos colectivos e os torneios. 14. Outras actividades de 
carácter circum-escolar realizadas no liceu ou com a sua participação - Sua enumeração; 
características de cada uma e seus resultados; nomes dos professores que intervieram em 
cada uma. 15 Mocidade Portuguesa - Nome do director do Centro Escolar do liceu; número 



socialização dos jovens escolares havia que identificar, e ao mesmo tempo 
promover, a motivação e a mobilização do maior número de docentes em 
tarefas que não eram normalmente as suas e que representavam, além 
disso, um acréscimo de trabalho quase nunca remunerado. O reitor deveria 
identificar todos quantos dessem o seu contributo para a construção de uma 
escola secundária activa. Ainda que no plano simbólico, a inclusão do nome 
de um docente no relatório enviado ao director-geral significaria para ele 
um reconhecimento e uma importante recompensa. Tratava-se, portanto, 
de implicar os professores num novo território definido pela modernidade 
educativa e que tinha por objectivo central desenvolver estruturas 
institucionais nas quais o governo era exercido pelos estudantes, como 
veremos no capítulo 6. O território do circum-escolar era de facto entendido 
como o da promoção da sua iniciativa e capacidade realizadora.  

 
Devo agora abordar a questão da aplicabilidade prática desta medida. 

Não é difícil ao investigador demonstrar que a constante obrigação de 
redigir e enviar um relatório para Lisboa foi muito mal cumprida pela 
generalidade dos reitores até aos anos trinta. Já em 1902 Abel de Andrade 
chamava a atenção para o "exacto e fiel cumprimento" da correspondente 
disposição regulamentar que então não estava a ser observada. 
Acrescentava que a "lacuna" resultante da ausência deste documento era 
"dificilmente preenchida", e portanto prejudicial para os serviços que a ela 
estavam ligados (2ª Circular de 26/6/1902). No ano de 1908 Agostinho de 
Campos subscrevia outra circular - relativa à organização de horários - em 
que notava a falta de observância "quase geral" em dar cumprimento ao 
disposto na Reforma de 1905. O director-geral da Instrução Secundária não 
podia aceitar quaisquer atenuantes para esta situação. Não tinha, de facto, 
"justificação possível" o "desprezo do preceito" que mandava os reitores, 
ouvidos os conselhos escolares sobre a organização do horário, enviarem aos 
serviços centrais os "respectivos pareceres fundamentados" juntamente com 
o relatório geral. A falta parecia-lhe duplamente "indesculpável": primeiro 
porque só podia "ter explicação na vontade" de quem a cometia; segundo, 
porque o cumprimento desta medida era "tanto mais exigível" quanto, como 
lhe parecia estava a suceder então, muito dos horários se afastavam "das 
prescrições legais e regulamentares" (Circular de 10/10/1908). Se mais 
palavras fossem necessárias, aqui está totalmente expressa a força 
                                                                                                                                      
de filiados; indicação das actividades privativas do Centro: referência às antecedentemente 
enunciadas que representarem a cooperação do liceu com a MP e resumido relato de 
quaisquer outras actividades privativas do Centro; participação do Centro escolar nas 
actividades gerais da MP; nomes dos professores e de outras pessoas que colaboraram nas 
actividades do Centro Escolar; quaisquer outras indicações que permitam julgar do valor 
educativo do Centro Escolar" (Nota de 30/6/1938). 
 



normalizadora ou auto-reguladora do relatório geral. Esta era vista como 
mais uma peça no permanente, e todavia sempre inacabado, trabalho da 
adequação entre os princípios pedagógicos e a realidade educativa.  

 
O acervo que está depositado no Arquivo Histórico do Ministério da 

Educação, no período entre os anos lectivos de 1935-36 e de 1954-1955 - 
correspondendo portanto à aplicação da Circular de 1938 e da Nota de 1938 
- deixa perceber um conjunto de atitudes muito diferentes entre os vários 
estabelecimentos de ensino, mas mostra que, de 760 possíveis, foram 
encontrados 409 relatórios, o que constituía um progresso muito 
significativo relativamente aos anos anteriores. A Reforma de 1947 criou a 
Inspecção do Ensino Liceal (IEL) e obrigou os reitores a enviarem-lhe cópia 
do seu relatório. Os mecanismos de supervisão e controlo ficaram, então, 
mais apertados perante a presença menos distante do inspector, a quem 
cabia não só analisar os "processos de organização" ou os "resultados 
obtidos" mas também "a maneira como os relatórios eram elaborados". E, de 
facto, praticamente metade dos relatórios encontrados - 203 - respeitam 
aos oito anos posteriores à criação da Inspecção. É bem uma maneira de 
terminar reiterando este nexo causal: mais controlo significava também 
mais discurso. 

 
 
5.2. O vínculo pedagógico ao sistema de classes: Os professores 
 
Idêntica lógica de produção documental caracterizaria a situação dos 

professores. A mais antiga exigência deste tipo que lhes foi feita está 
contida no Regulamento para os Liceus Nacionais de 1873, assinado por 
Rodrigues Sampaio. Entre os "deveres" que ali lhes eram atribuídos constava 
a elaboração de "um relatório em cada ano" sobre "o método que seguiram 
no ensino, aplicação que fizeram do programa, dificuldades que 
encontraram nessa aplicação, progresso do estudo que lhes está confiado", 
bem como outras informações acerca do "adiantamento e instrução dos 
alunos" (Decreto de 31/3/1873).  

 
Ainda nesse mesmo ano, o conselheiro Jaime Moniz, à época 

exercendo o cargo de director-geral de Instrução Pública, expediu uma 
circular aos liceus em que notava a "omissão" de muitos professores em 
cumprir aquela disposição regulamentar. Parecia-lhe que os "métodos" e 
"resultados", relatados por quem tinha a "inteligência versada na prática das 
aulas [e] habituada à convivência com as diversas aptidões dos alunos", 
eram com efeito "dados preciosos e sempre indispensáveis" aos funcionários 



que superiormente decidiam sobre a instrução pública. O Governo, "exigindo 
as informações solicitadas" aos professores, aguardava-as também com 
natural "solicitude" e não poderia, pois, tolerar quaisquer incumprimentos. 
O director-geral passava, em seguida, à análise do curto acervo que 
conseguira reunir. As suas considerações já denotavam uma compreensão de 
que esta peça textual podia ser um instrumento de aferição e normalização 
das práticas docentes. Era obrigatório que os professores se referissem 
apenas "aos assuntos prescritos no regulamento". Note-se a nuance moderna 
com que Jaime Moniz defendia a unificação discursiva: "fora para desejar 
que todos à mesma norma se cingissem e por ela se regulassem, sem 
embargo da justa largueza do pensamento e demonstração, que de certo o 
governo não procura impedir e antes folga de ver". O resto da Circular, e 
que constituía aliás a maior parte do texto, foi aproveitado para o director-
geral avançar com os incontornáveis do trabalho do professor. Na regência 
das disciplinas importava que os programas fossem "fielmente cumpridos", 
salvo "qualquer excepção plenamente justificada e autorizada pelo 
Governo". Mas não se tratava de uma obediência "cega e irreflectida e para 
toda a hipótese em tudo idêntica". O respeito pela regra e iniciativa pessoal 
deveriam marcar a acção docente. Do que se tratava era realmente de 
traduzir, quer dizer, de proceder a uma execução adaptada, relativamente 
aos "alunos" e à "duração da aula". Jaime Moniz exigia inteligência na 
dosagem e mistura dos vários componentes - entre a "ciência", as 
"disposições legais" e a própria "prática dos professores" - para bem 
conseguir "fixar o maximum e o minimum do ensino para cada assunto". Ao 
lado da economia das matérias programáticas surgia a gestão das 
actividades na sala de aula: metade de cada tempo lectivo teria que ser 
empregue "em dar as explicações necessárias à inteligência da lição 
seguinte". Neste particular, sublinhava que não podia "permitir-se ao livre 
alvedrio de cada um alterar na prática", conforme lhe parecesse acertado, a 
disposição legal. Um terceiro tipo de recomendações relacionava-se com os 
exercícios ou os "métodos práticos", como Jaime Moniz lhes chamava. 
Lembrava aos professores que os exercícios eram os mais "poderosos e 
eficazes" instrumentos de ensino. E explicava: "tal proposição, que 
explicada por palavras, só a inteligência mais elevada a alcança, torna-se 
óbvia e evidente para todos, mais persistente na memória, mais gravada no 
entendimento, se por exercícios práticos a desenvolvem ou aclaram; depois, 
não basta só saber a regra, senão que convém realizá-la, adquirir o hábito 
de a aplicar, e isto só com exercícios práticos se obtém". Os mesmos 
princípios se aplicariam ao ensino das línguas vivas, que deveria ser feito 
"por meio da palavra falada". Por fim, vinha a questão da disciplina dos 
alunos. A "boa ordem", a "obediência às leis e aos regulamentos escolares" 



teriam de ser rigorosamente mantidas pelos professores (Moniz, (1889) 
1873: 20-22). Em plena I República o ministro da Instrução, Sobral Cid, 
mandaria publicar no Diário do Governo um longo documento intitulado 
“Instruções para o ensino de classe” – que constitui, até então, a peça em 
que o Ministério mais se deteve em considerações sobre a optimização das 
performances de professores e alunos, obrigando ao registo escrito e 
consequente comunicação hierárquica das situações desviantes -, em que 
todas as áreas e indicações de Jaime Moniz se viram consolidadas 
(Antologia, texto nº 6). Mas este último, já muito antes de se ver envolvido 
nos trabalhos da Reforma que viria a ser conhecida com o seu nome, 
mostrava bem compreender que não havia a possibilidade de construir uma 
rede de agentes conectados entre si a um mesmo programa pedagógico sem 
a circulação de documentos.  

 
Se nos quisermos manter na mesma linha de observação das formas 

de controlo dos professores através da produção de novos registos 
documentais, então teremos que dar um salto relativamente grande no 
tempo. Até 1930 e até a um decreto no qual se regulamenta o livro do 
ponto, apresentando-o como elemento de fiscalização também dos 
docentes. A sua regulamentação deixa perceber a intenção de encontrar um 
suporte no qual ficasse registado, não apenas o ponto exacto em que o 
professor se encontrava na apresentação e explicação da matéria 
programática, mas igualmente as tarefas realizadas na sala de aula. Igual ao 
que sucedia com o aluno, o livro do ponto colocava o professor numa 
posição de exame diário por parte dos seus dois superiores hierárquicos, o 
reitor e o director de classe. A velha intenção de Jaime Moniz de 
harmonizar os estudos secundários através de uma execução ajustada dos 
programas parecia ter encontrado neste livro as condições mais favoráveis. 
As ideias de conexão interna e de unidade do ensino, tão características do 
regime de classe, encontravam com efeito neste suporte uma forma simples 
e eficiente de serem aferidas.  
 

"Art. 11º Haverá em cada classe, ou em cada turma de classe desdobrada, um livro 
do ponto destinado ao registo do respectivo movimento escolar, numerado e 
rubricado pelo reitor em todas as folhas. 
§ 1º Cumpre ao professor: 
1º Registar no livro do ponto, logo que dê entrada na aula, os números dos alunos 
que não estiverem presentes; 
2º Indicar diariamente, no fim de cada aula, em forma esquemática mas com o 
possível desenvolvimento, a parte do programa que constituiu o objecto do ensino, 
com excepção da parte incidental, em cada uma. Nesta indicação distinguir-se-á 
sempre entre os exercícios orais e os escritos, designando-se sempre os assuntos 
de uns e doutros; 
3º Rubricar diariamente o livro do ponto no lugar para este fim reservado. 



§ 2º Compete ao reitor e ao director de classe: 
1º Rubricar o livro do ponto de cada aula a que hajam assistido; 
2º Examinar frequentemente o livro do ponto, verificando a forma por que ele está 
escriturado e tomando providências quando o não esteja devidamente. 
Art. 12º As folhas do livro do ponto devem ser riscadas por forma a comportar 
todos os registos, indicações e rubricas exigidos no artigo antecedente e seus 
parágrafos. Compete ao reitor, ouvido o conselho dos directores de classe, 
escolher os respectivos modelos, diversos conforme os cursos. A Secção do 
Ensino Secundário do Conselho Superior da Instrução Pública poderá escolher 
modelos iguais para todos os liceus. 
Art. 13º O livro do ponto estará permanentemente na sala de aula durante o 
funcionamento das aulas; e no fim de cada dia será guardado onde e conforme o 
reitor determinar (...). 
Art. 16º O empregado da classe entregará diariamente ao reitor a relação dos 
professores e a dos alunos que faltaram a cada aula. 
Art. 17º Os livros do ponto de cada classe estarão sempre presentes em todas as 
reuniões do conselho de classe. O conselho dos directores de classe deverá 
requisitá-los sempre que haja de tomar conhecimento do estado do ensino em cada 
classe.  
Art. 18º Os livros do ponto de todas as classes e turmas devem estar em devida 
ordem a partir  do primeiro dia do ano lectivo de cada ano, e, terminado este, serão 
recolhidos e arquivados na secretaria do liceu" (Decreto 18827, de 27/8/1930).  

 

Cinco anos mais tarde, a questão da selecção dos professores - "um 
dos mais graves problemas do ensino secundário" - faria ressurgir a 
obrigatoriedade do relatório. A justificação apresentada foi a de que era 
necessário encontrarem-se formas objectivas de apreciar a competência 
profissional da classe. Uma ordenação classificada dos docentes, somente 
obtida a partir dos diplomas académicos e profissionalizantes, parecia 
insuficiente às autoridades da época. Não deveriam bastar os 
conhecimentos teóricos para a progressão na carreira; havia que encontrar 
maneira de consagrar e de valorizar de facto "o tempo de bom e efectivo 
serviço". Neste assunto delicado, e uma vez mais, o Governo só deliberou 
após "ouvida a classe dos professores liceais". A análise da prática seria toda 
ela feita a partir de um relato circunstanciado. A visibilidade externa do 
trabalho dos professores agregados com os seus alunos tenderia a aumentar 
ainda mais. Tratava-se de associar directamente o discurso pedagógico com 
a promoção profissional. A luta pelo provimento de um lugar efectivo na 
carreira passava pela apresentação de uma descrição em que ficasse 
demonstrada a adequação do respectivo professor aos grandes princípios e 
metas que norteavam o liceu: cada um por si daria conta da forma como 
planificara as aulas, as metodologias pedagógicas adoptadas, o rendimentos 
que obtivera e, ainda, a participação livre e empenhada em actividades 
extracurriculares.  

 



"Art. 4º § 1º. [A classificação profissional dos professores efectivos ou agregados] 
será, para efeitos de concurso, acrescida de um valor, até ao limite de cinco, por 
cada período de dois anos de bom serviço prestado (...). 
Art. 7º. O serviço dos professores agregados é qualificado anualmente pelo 
Ministério da Instrução Pública, mediante parecer do conselho de directores de 
classe do respectivo liceu. 
§1º Antes da reunião do conselho de directores de classe, que se efectuará no mês 
de Julho, os professores agregados apresentarão um relatório desenvolvido de 
todos os seus trabalhos durante o ano, indicando as classes e disciplinas que 
regeram, os métodos adoptados, os resultados obtidos, as faltas que deram e a 
colaboração que tenham prestado em trabalhos circum-escolares. 
§ 2º O conselho de directores de classe, sob a presidência do reitor, apreciará a 
exactidão do relatório, examinará os livros de ponto e cadernos diários dos alunos 
e concluirá emitindo parecer fundamentado, com referência especial à 
competência e qualidades morais do professor, ao zelo e dedicação pelo ensino e à 
assiduidade e espírito disciplinador. 
§ 3º O relatório e o parecer serão em seguida enviados ao director geral do ensino 
secundário, que elaborará e submeterá a despacho do Ministro a sua proposta, 
ouvindo previamente, quando haja lugar a dúvidas, a secção do ensino secundário 
do Conselho Superior de Instrução Pública (Decreto 25078, de 26/2/1935). 

 

No Arquivo Histórico do Ministério da Educação encontram-se alguns 
exemplares destes relatórios mas sem os pareceres que os deviam 
acompanhar. E esse espólio contém apenas 145 documentos no total, em 
referência ao período que medeia os anos lectivos de 1934-35 e 1938-39. O 
acervo não é muito significativo do conjunto da população de professores 
agregados então existentes. A situação só mudaria mais uma vez após 1947, 
com a criação da Inspecção do Ensino Liceal. Na muito larga apreciação dos 
modos como eram cumpridos os preceitos legais cabia também a este novo 
departamento central do Ministério da Educação Nacional intervir 
directamente na classificação do serviço do professor, com referência à sua 
"competência profissional e acção". Mais uma vez o processo foi o mesmo, o 
do relatório. Só que desta feita foi alargado a toda a população docente a 
obrigatoriedade - apresentada todavia como um "direito" e não mais um 
dever - de elaborar um texto "circunstanciado" da actividade realizada ao 
longo do ano lectivo. De resto continuava tudo igual: o relatório seria 
enviado à Inspecção por meio dos reitores que lhe apensavam uma 
"informação" (Decreto 36508, de 17/9/1947). No primeiro ano lectivo em 
que a medida produziu efeito, o de 1948-49, existem 117 relatórios, ou 
seja, quase tanto quanto para os quatro anos do período anterior. Todos os 
documentos trazem um carimbo da Inspecção e alguns também o parecer do 
reitor. Mas o mais importante consistirá em relacionar directamente este 
acréscimo de produção textual com formas de controlo efectivamente 
muitíssimo mais estreitas do trabalho docente. A Inspecção determinava a 
classificação dos professores através de treze pontos, conjunto este que não 
deixava nenhum domínio de fora. Atingia exactamente: 



 
"a) O rendimento do ensino, verificado pelas visitas dos Inspectores, pela 
observação dos sumários das lições, pelas informações dos reitores e pelos 
resultados dos exames; 
b) A exactidão e o espírito de justiça no julgamento e provas dos alunos, sem 
benevolência ou rigor exagerados; 
c) A assiduidade e a pontualidade; 
d) O espírito de disciplina, revelado sobretudo no exemplo e no emprego de meios 
suasórios; 
e) O amor e o zelo pelo ensino; 
f) A dedicação exclusiva ou preponderante à profissão de professor, sem dispersão 
por outras actividades; 
g) O carinho nas relações com os alunos; 
h) O número de faltas e de licenças, verificando-se, quanto às faltas justificadas, os 
motivos invocados; 
i) O espírito de cooperação e de lealdade nas relações com o reitor e os colegas; 
j) A intervenção em trabalhos circum-escolares; 
l) O respeito pelas autoridades e pelos princípios consignados na Constituição e 
nas leis;  
m) A reputação e o prestígio alcançados no meio escolar e extra-escolar; 
n) A competência, considerando-se como tal não só o saber, originariamente 
adquirido, mas o esforço contínuo para aperfeiçoamento das qualidades docentes e 
para aquisição de novos conhecimentos, o uso dos mais eficazes métodos 
pedagógicos e o equilíbrio no ensino, sem faltas nem excessos" (Decreto 36508, 
de 17/9/1947).  

 

Directamente ligada ao aperfeiçoamento de um dispositivo 
disciplinar, acabo de transcrever mais uma declaração de intenções própria 
da modernidade, pela qual se obrigava os educadores à livre iniciativa, à 
responsabilidade pessoal, à auto-contenção e a um exercício da autoridade 
de cariz essencialmente persuasivo sobre os educandos. Bastar-nos-ia este 
breve seriado para verificar que o tipo de poder que representavam sobre os 
alunos era exactamente o mesmo que os atingia a eles.  

 
 
5.3. A expansão das tecnologias de governo da alma: os médicos 

e as visitadoras escolares 
 
A entrada no liceu, de direito e de facto, de uma outra corporação de 

actores devidamente treinados e credenciados na administração das pessoas 
- os médicos e as enfermeiras escolares - constitui a ilustração mais perfeita 
de que os horizontes da nossa experiência liceal se foram vertiginosamente 
estabelecendo em diferentes processos documentários relativos à 
classificação e diferenciação dos respectivos alunos. Ao longo de 
praticamente toda a primeira metade do século XX as coisas passaram-se 
como se aos objectivos socializadores que a escola secundária perseguia 
desde finais da centúria anterior fosse ainda absolutamente necessário 



determinar as propriedades, capacidades e energias da alma de toda a 
população que a integrava. O programa da razão higiénica levaria, uma vez 
mais, ao desenvolvimento de novas linguagens, novas práticas discursivas: 
grelhas e quadros de visualização, vocabulários, normas e sistemas de 
julgamento começaram a circular para inscrever e, literalmente, ampliar o 
mesmo tipo de experiência por que se batia o Ministério da 
Instrução/Educação. 

  
Médicos e enfermeiras escolares protagonizaram um discurso de raiz 

psicológica que legitimou as identidades adolescentes e, sobretudo, operou 
uma separação entre as competências da família e as da instituição escolar. 
Foi com este movimento em direcção à interioridade do aluno que o Estado 
laico se pôde realmente definir como estado educador, substituindo-se à 
Igreja e à família na formação integral do jovem. A identidade pessoal e a 
subjectividade começaram a remeter para o domínio de certas categorias 
teóricas, para a posse de uma determinada linguagem em torno do que seria 
quer o novo tipo de aluno, marcado pela autonomia e pela 
responsabilidade, quer o novo tipo de cidadão, que se queria activo e 
empreendedor.  

 
A higiene escolar foi encarada pelas autoridades educativas como um 

problema a merecer atenção específica ainda em finais de 1901, ano em 
que foi criada a Inspecção Sanitária Escolar (ISE), ao lado da Direcção 
Técnica das Construções Escolares (Decreto 8, de 24 de Dezembro). Os dois 
departamentos surgiram num diploma relativo à reorganização do ensino 
primário e eram-lhe inteiramente destinados. Entre outras atribuições, à ISE 
pertencia: "inspeccionar e fiscalizar sanitariamente os colégios, escolas e 
quaisquer outros estabelecimentos públicos e particulares de instrução"; 
"inspeccionar os alunos", indicando expressamente os que não eram 
"vacinados", os que sofriam de "doença contagiosa ou prejudicial à 
colectividade"; "organizar, para cada um dos alunos inspeccionados, o 
boletim antropométrico ou revê-lo e reorganizá-lo"; "inspeccionar os 
edifícios escolares e suas instalações, quer públicas, quer particulares, 
observando a sua cubagem, asseio, ventilação, aquecimento, iluminação, 
mobiliário, etc."; "fazer conferências de higiene elementar, e especialmente 
higiene escolar, nas escolas normais"; "elaborar instruções de higiene geral e 
aplicada às escolas".  

 
A Reforma do ensino liceal, de 1905 (Decreto de 29 de Agosto), 

estendeu a inspecção sanitária nos mesmos moldes às escolas secundárias e 
acrescentou até novas outras: os alunos dos liceus seriam alvo de um exame 



especial "para o efeito da determinação dos exercícios de ginástica sueca" a 
que cada um passava a partir desse momento a ser submetido; o Governo 
determinava, ainda, que junto de cada "um dos liceus de Lisboa, Coimbra e 
Porto" exercesse funções "um inspector sanitário", enquanto que para os 
restantes estabelecimentos do país a missão estaria a cargo do "delegado ou 
sub-delegado de saúde da localidade". Mas as competências do médico só 
começariam a clarificar-se algures em 1911. A primeira tarefa que se lhes 
reservou foi a da inspecção e fiscalização, "sob o ponto de vista sanitário", 
dos edifícios liceais. Visitaria "amiúde as aulas, ginásio e demais locais 
escolares, para se certificar das suas condições higiénicas", posto o que 
organizaria o "cadastro sanitário do edifício escolar" (Decreto 2, de 
26/5/1911; decreto de 2/8/1911). Outra tarefa a que os médicos escolares 
deveriam dar imediata execução, e para a qual "envidariam os maiores 
esforços", dizia respeito à observação antropométrica. Pela primeira vez 
ficavam devidamente determinados os meios e os processos de um registo 
padronizado das características físicas de cada aluno, em ordem a um 
conhecimento real de toda a população liceal.  

 
Os serviços da médico-pedagogia sofreram nova reestruturação 

durante os anos de 1918 e 1919. A nova instituição passou a denominar-se 
Inspecção Geral da Sanidade Escolar. Nela, o médico ganhou maior 
liberdade de movimentos, não se confinando a sua presença ao gabinete de 
sanidade escolar. A lei determinava que ele pudesse "assistir aos trabalhos 
escolares, visitar todas as dependências do edifício" especialmente as que 
estavam "afectas ao ensino e tomar parte nos conselhos e reuniões dos 
professores e alunos, para se inteirar da vida escolar sob o ponto de vista 
médico e poder emitir opinião ou conselho" sobre todos os assuntos que de 
uma maneira ou outra se prendessem com a "saúde física ou mental dos 
alunos" (Decreto 4695, de 23/7/1918). Esta organização manteve-se até à 
segunda metade dos anos vinte, altura em que nos chegam notícias de que o 
interesse pela razão higiénica abrandara significativamente. Elas coincidem 
com o lapso temporal coberto pela Ditadura Militar (28 de Maio de 1926 a 19 
de Março de 1933). A Inspecção-Geral de Sanidade Escolar chegou mesmo a 
ser extinta em 1926 (Decreto 12094, de 10 de Agosto), passando as suas 
competências e pessoal para a dependência da Direcção-Geral de Saúde. 
Nos anos subsequentes todas as repartições, inspecções e outros serviços de 
sanidade que ainda se mantinham do Ministério da Instrução Pública foram 
igualmente desarticulados, embora se mantivessem "as funções médico-
pedagógicas dos médicos escolares" (Decreto 19478, de 18/3/1931). Poucos 
meses após a criação formal do Estado Novo, o Governo de Salazar fez 
regressar, em Junho de 1933, ao Ministério da Instrução Pública os serviços 



da medicina escolar. Criou então a Direcção-Geral da Saúde Escolar (DGSE), 
organismo que deveria superintender em tudo o que respeitasse "às 
condições sanitárias, médico-pedagógicas e higiénicas do pessoal discente 
das escolas oficiais e particulares, dos respectivos meios de ensino e 
edifícios". O médico escolar passava a ser o "executor das leis e 
regulamentos da Saúde Escolar", exercendo a sua actividade "sempre com 
vista não só à defesa da saúde física do aluno, mas também, e 
principalmente, à das condições necessárias à formação e desenvolvimento 
do seu carácter". Para esse efeito, e além das competências explicitadas em 
1918, estava autorizado a "prestar a assistência individual" que tivesse por 
"conveniente" (Decreto 22751, de 28/6/1933). 

 
A Direcção-Geral da Saúde Escolar – compunha-se de duas Repartições 

e dividia o país em três grandes áreas – iniciou actividade no ano lectivo de 
1934-35 e o seu quadro de pessoal técnico deixa perceber, na verdade, uma 
opção pelos estudos secundários nos estabelecimentos públicos: os liceus 
tinham agregados um total de 48 médicos, enquanto que afectos a todo o 
ensino primário e técnico existiam apenas 14! (Direcção-Geral da Saúde 
Escolar, 1936: 16). 

 
Uma nova e importante medida foi a abertura nos quadros da 

Direcção-Geral do lugar de visitadora ou enfermeira escolar. As pretensões 
expressas desde os anos vinte no sentido da sua criação foram finalmente 
atendidas pelos decretos 25676 e 27442, respectivamente de 25 de Junho de 
1936 e 31 de Dezembro de 1936, que colocaram 28 daquelas novas 
funcionárias nos vários liceus do Continente. Auxiliares dos médicos, as 
visitadoras apareceram inicialmente muito presas ao papel de policiar, a 
partir do interior, a vida familiar, dando enfim resposta a décadas de 
desconfiança acerca da acção educativa e higiénica desenvolvida pelos 
progenitores dos alunos. 

 
Médicos e visitadoras escolares entraram também eles numa lógica de 

produção de informes circunstanciados das actividades que desenvolviam 
nos liceus. A diferença relativamente aos demais funcionários públicos, que 
tratei atrás, é que a Direcção-Geral da Saúde Escolar lhes determinou 
situações de escrita menos espaçadas no tempo. Desde 1935, para os 
médicos, e 1937, para as visitadoras, que a remessa dos seus relatórios 
passou a ser feita com uma regularidade mensal, trimestral, semestral e 
anual. 

 



O acervo que consegui reunir, e que foi já estabelecido por Carlos 
Abreu (1999), é relativamente diminuto. Constitui-se por 169 relatórios de 
médicos e 77 relatórios de visitadoras escolares. No caso dos médicos - 
quase todos eles dactilografados e rondando em média as 40 páginas - 
existem três tipologias diferentes. As variações de formato tinham que ver 
com uma acomodação variável entre a informação quantitativa e 
qualitativa8. A larguíssima maioria dos relatórios foi construída de acordo 
com os dois primeiros formatos. A 1ª tipologia foi usada na 2ª Área da Saúde 
Escolar e adaptada na 3ª, enquanto que a 2ª tipologia viria a ser adoptada 
pela 1ª Área. Estes grandes descritores revelam mais um esforço em 
sistematizar e relacionar as informações que respeitavam sobretudo ao 
estado físico do aluno, embora havendo já remissões à sua conduta e 
disciplina. A 1ª tipologia deixa perceber a existência de uma matriz mais 
qualitativa, em que o médico, retendo dados sobre todos os alunos, devia 
direccionar a sua vigilância para casos particulares.  

 
Mas essa possibilidade de transitar do todo para a parte ficava 

perfeitamente operacionalizada através do conjunto de mapas que 
acompanhava sempre os relatórios médicos, independentemente das três 
Áreas da Saúde Escolar. Eles constituem o ponto mais alto da inscrição de 
cada escolar num campo de observação, inspecção e diagnóstico. Qualquer 
dos múltiplos campos a preencher pelo médico podia revelar um aluno-
número e um aluno-caso ou aluno-problema. Estes mapas de entradas 
múltiplas autorizavam tantas possibilidades de cruzamento estatístico 
quantas as suas variáveis. E, se configuravam um campo maior de registo 
das patologias físicas, apontavam já também muito claramente na direcção 

                                                
8 1ª Tipologia Fascículo1: a) mapa nº 7 e observações; b) crítica geral da constituição física 
da mocidade escolar; c) deficiências mais notáveis das condições higiénicas ou pedagógicas 
das instalações escolares. Alvitres. Fascículo 2: Relatório sobre o quadro anual número 1 - 
Acção sifilítica. Fascículo 3: Perturbações da conduta: a) perturbações do psiquismo. b) 
perturbações da escolaridade. Fascículo 4: Trabalhos de ordem psicomental. Observações 
de psicometria. Fascículo 5: Acção moral: a) considerações gerais e relatório de todos os 
casos interessantes; intervenção e resultados obtidos; descrição dos inquéritos realizados; 
considerações e conclusões; b) disciplina; c) assistência social; Fascículo 6: Fiscais de 
higiene e Donas de casa: orientações e resultados obtidos. Fascículo 7: Relatório sobre o 
quadro anual dos alunos sob vigilância especial e acerca dos interesses dos pais pelos filhos 
e sua compreensão e utilidade da Saúde Escolar. Fascículo 8: a) serviços prestados à 
Mocidade Portuguesa; b) visitas de interesse médico-escolar; c) trabalhos ou visitas 
realizadas a outras escolas. 2ª Tipologia Registo 1: Das presenças e do relatório anual do 
médico escolar. Registo 2: Cadernos dos serviços de inspecção e Educação Física. Registo 3: 
Das doenças dos alunos e das consultas e dos tratamentos efectuados pelo médico escolar. 
Registo 4: Dos serviços de imunização do liceu. Registo 5: Dos casos de doença ou defeitos 
otorrionolaringológicos e dos casos de ametropia observados pelo médico escolar. 3ª 
Tipologia Caderno de morbilidade escolar. Caderno de alunos amétropes. Caderno dos 
serviços sanitários. Caderno dos serviços de inspecção e de Educação Física. Caderno para 
registo dos casos de doença ou defeito otorrinolaringológicos. Caderno dos alunos sob 
vigilância especial (Abreu: 1999: 35). 



de um trabalho de observação sistemático sobre a mente, dando seguimento 
ao objectivo que sabemos central de promover a higiene moral do escolar. 
Neles já se podem ler expressões como "acção individual" e "resultados da 
acção terapêutica e psicológica", ficando estabelecido que ao médico cabia 
não apenas "dirigir" o aluno, como sucedia com qualquer educador, mas 
igualmente "corrigir", "combater" e "disciplinar" sempre que descobrisse a 
"deficiente formação da sua mente". As autoridades sanitárias escolares 
admitiam até que o "valor" real da acção do seu representante no liceu 
residia na capacidade que tivesse em produzir um relato casuístico o mais 
detalhado. Por isso se começavam já a deixar espaços em branco destinados 
a considerações sobre os resultados das observações ao psiquismo. 

 
Cerca de um quarto de século após a abertura do debate em torno da 

higiene sanitária escolar, a Direcção-Geral da Saúde Escolar seria com efeito 
capaz de promover, pelo menos durante duas décadas seguidas, processos 
de notação de informação relativamente estabilizados sobre a população 
escolar. As suas três áreas de Inspecção passaram, efectivamente, a 
funcionar como os centros de cálculo que iriam promover, tanto a 
uniformização de processos de recolha, como a agregação e até a 
divulgação pública dos resultados das observações expressos, por exemplo, 
nos mapas que acabei de reproduzir. A intervenção dos inspectores foi a 
este propósito muito decisiva, assim como a publicação da "revista médica e 
pedagógica" A Saúde Escolar, aparecida regularmente entre 1936 e 1942, e 
que se transformaria na plataforma a partir da qual as metodologias 
seguidas puderam ser discutidas, dando ainda evidentemente uma 
visibilidade externa aos resultados totais. Esta publicação periódica, já 
prevista no decreto que regulamentou a DGSE, concretizou um passo 
decisivo em direcção ao mapeamento das características psico-físicas da 
população liceal. Transformou-se até num instrumento raro, se não mesmo 
único ao tempo, em que um organismo da administração central discutia e 
procurava afinar os critérios tendentes a estruturar a ciência estatística, 
numa acumulação e tabulação de factos sobre a população dos governados. 

 
O processo de institucionalização da médico-pedagogia ilustra 

muitíssimo bem o modo como o liceu viu reforçado o objectivo genérico de 
se transformar também numa máquina de exame ininterrupto do aluno. É 
isso que tentarei fazer em seguida: mostrar por que formas é que esta 
tecnologia de cálculo se dirigiu com maior intensidade ao espírito do aluno e 
se concretizou numa aceleração extraordinária das situações correntes de 
vigilância.  

 



A chamada "acção psíquica" passou a ser comummente apresentada 
nessa conjuntura como o "ponto culminante" da intervenção do médico 
escolar, aquela exactamente para a qual "toda a actividade dirigida ao 
soma" não representava mais do que um "estudo preparatório" (Pinto, 1936: 
135). O inspector Fernando Correia insistiu bastante para que os médicos 
que trabalhavam nos liceus sob as suas ordens se habituassem a colher um 
pouco por toda a parte elementos "para a classificação psicológica e 
orientação mental e moral dos alunos", e para que fizessem o "maior número 
possível de exames psíquicos, com a preocupação sempre de evitar 
conclusões precipitadas". É que a intervenção da Saúde Escolar no campo 
educativo tinha de assentar "no conhecimento tão perfeito quanto possível 
do aluno". O médico escolar - que se apresentava então como "simples 
aprendiz de psicólogo" - teria portanto a obrigação de fugir ao "empirismo" e 
seguir "as regras de observação científica utilizadas constantemente em 
clínica", pondo-as tanto "ao serviço da psicoterapia dos sãos como dos 
psicopatas" (Correia, 1936a: 81; 1936b: 268; 1937: 75).  

 
O aluno era novamente submetido a um princípio de visibilidade 

obrigatória. A necessidade de conhecer a realidade psicológica haveria de 
levar o médico escolar a procurar as "oportunidades e as condições mais 
favoráveis". Iniciaria, por exemplo, uma "conversa" informal com o aluno no 
"corredor", na "rua" e nos "cafés", observando-o "durante os recreios", nos 
"jogos", nas "cantinas", nas "associações escolares" e "associações de 
escoteiros", em "excursões"; o representante da Saúde Escolar no liceu 
devia, além disso, proceder à recolha de informações junto "aos familiares", 
a "professores, companheiros de casa, condiscípulos e amigos", além de 
inquéritos vários aos próprios, notou Fernando Correia (1936a: 81; 1936b: 
268). O inspector Cortez Pinto (1936: 151), por seu turno, sublinhava a 
importância de estudar os adolescentes, "mais frequentemente, nas aulas 
teóricas e durante as destinadas aos exercícios escritos". Afigurava-se-lhe 
até que a "observação da atitude dos alunos" neste tipo de aulas" era 
"particularmente interessante", pois todos eles se encontravam "ao mesmo 
tempo forçosamente atentos ao trabalho escolar"; era uma óptima ocasião 
para se averiguar da "serenidade ou agitação" do aluno. A análise dos 
cadernos diários fornecia também "elementos importantes à observação 
psicológica, elucidando sobre o método, asseio, clareza de exposição, 
ordenação, linguagem, ortografia, etc.". Nenhum plano ou perspectiva 
ficava fora do raio de visão do médico escolar.  

 
Mas, como é evidente, o dispositivo médico-disciplinar não se 

manifestava somente nestas operações do olhar. O diagnóstico psicológico 



passava, de ordinário, por uma consulta, embora não uma consulta "vulgar". 
A observação psíquica directa no gabinete remete-nos para um cerimonial 
muito bem pensado e encenado. No seu artigo de apresentação Dos serviços 
médico-escolares da 1ª Área durante o ano de 1935-36, o inspector Daniel 
Monteiro arquivou o relato de um dos seus médicos, no caso Assunção 
Teixeira, em serviço no Liceu Passos Manuel, sobre o modo como fazia "'o 
preenchimento das fichas'" individuais em consulta. Porque são muito raras 
as informações acerca do modo como decorria o ritual de afirmação do 
poder médico, este documento deve ser analisado cuidadosamente. Na sua 
consulta, e na parte relativa aos "'exames psicológicos'", Assunção Teixeira 
referia que procedia da "'maneira mais económica, menos incómoda para o 
aluno e mais prudente'", a fim de evitar quaisquer reacções de desagrado, 
principalmente da "'parte dos pais, cujo infundado receio às inspecções 
médicas dos filhos'" era "'notória e assaz prejudicial ao inquérito dos 
antecedentes'". Por regra, este médico reunia no seu gabinete "'3 - 4 alunos'" 
e começava por os interrogar "'conjuntamente, perguntando-lhes'": (i) "'pelo 
aproveitamento escolar: disciplina preferida; número de faltas e seu 
principal motivo, etc.'"; (ii) qual o tipo de "'jogos e distracções preferidas'"; 
(iii) que profissão desejavam "'seguir'"; (iv) qual o seu "'maior desejo'" e o 
"'que mais receavam'". Mas o objectivo deste tipo de interrogatório não era, 
contrariamente ao que à primeira vista poderia supor-se, a obtenção de 
"'respostas directas'", embora muitas vezes elas "'fossem bastante 
interessantes e elucidativas'". Estas e outras perguntas retiradas de 
questionários, como os de Decroly, Rossolimo ou Adler, visavam tão 
simplesmente "'pôr os rapazes a falar'", uma vez que a "'conversa'" que dali 
resultava "'quase sempre'" revelava ao médico "'qualidades, defeitos ou 
tendências'", essas sim objecto de "'registo'" directo na ficha, logo após as 
"'impressões anteriormente colhidas por outros meios'". Isto é: "'informações 
dos encarregados de educação e professores, declarações espontâneas, dos 
companheiros e empregados, observações directas da conduta dentro ou 
fora do liceu" (Assunção Teixeira citado por Monteiro, 1936: 391). 

 
Terminada esta "'fase inicial do interrogatório'", os alunos eram então 

separados, conservando o médico junto dele apenas um, e "'mandando 
sentar os restantes na extremidade oposta do gabinete'", mas numa posição 
específica onde pudesse "'continuar a observá-los'". E a inquirição que 
iniciava em seguida também não tinha um interesse em si mesma. O médico 
escolar do Liceu Passos Manuel explicou que o "'inquérito dos antecedentes 
nosológicos'" e o "'exame somático geral'", feito "isoladamente e com a 
descrição devida", visava exclusivamente propiciar a ocasião "'à confissão 
imediata ou futura de intimidades"' que ao médico interessava "'conhecer'". 



Para manter o aluno a falar, lançava-lhe então mais um conjunto de meia 
dúzia de '"perguntas"': (i) a "'profissão do pai e do encarregado de educação, 
número e idade dos irmãos, número de divisões, de janelas e de pessoas" 
que tinha em casa. Toda esta dinâmica em torno das narrativas e história de 
vida tinha, assim, por finalidade desinstalar delas o aluno, levá-lo a 
mostrar-se onde não suspeitava sequer poder fazê-lo. Ao médico importava 
criar um clima de confiança necessário à confissão, momento-chave de todo 
o ritual. Assunção Teixeira não foi parco em explicações sobre como 
desencadear no aluno a vontade de revelar os seus segredos e de como lhes 
administrava terapêuticas diferenciadas. Persuasão, sugestão e interesses 
individuais eram já as alavancas conceptuais do poder médico.  

 
E havia mais. A lógica do exame cercou ainda o aluno liceal de novas 

técnicas documentárias, pelo meio das quais ele seria descrito, medido e 
comparado a outros, e isso sempre na sua individualidade mesma. Refiro-me 
tanto a tests de inteligência como a inquéritos ou questionários colectivos 
destinados a avaliar a disposição afectiva, em claríssima expansão a partir 
também de meados da década de trinta do século XX. Todo um mapeamento 
da interioridade juvenil se começou a construir e, novidade mesmo, foi a 
tentativa de compreender a personalidade dos educandos a partir dos seus 
distúrbios afectivos, como é o caso, entre muitos outros possíveis, dos 
traços da personalidade do escolar português sistematizados em 1936 pelo 
médico escolar Moura Relvas, sem esquecer, bem entendido, as necessárias 
indicações terapêuticas (Antologia, texto nº 7). 

 
É nesta dimensão relacional que tem sentido falar-se em comparação 

permanente e na inserção do jovem escolar numa infinita rede de 
anotações. Num permanente poder de escrita. Os descritores referentes às 
características físicas e psíquicas dos alunos liceais configuravam o espaço, 
e mais do que o espaço, os limites da verdade de cada um deles. Neste tipo 
de artefactos podemos de facto verificar com muita nitidez como um 
discurso científico se pôde ligar a uma prática disciplinar. Os conteúdos 
idiossincráticos - aqui associados a patologias do corpo e do espírito - 
passavam a ser definitivamente condicionados pelas palavras que estes 
especialistas psi cunharam para os descrever. A doença e o desvio eram já 
objecto de uma ordenação, de uma classificação sistemática que os 
tornavam inteligíveis, analisáveis e, por isso mesmo, controláveis. 

 
 
5.4. A inscrição biográfica e a prática de escrita dos alunos  
 



Atentarei, por último, aos suportes documentais relacionados com o 
conhecimento individualizado e com a lógica de trabalho permanente dos 
alunos. O complexo dispositivo de escrita montado permitiria vir a 
relacionar o princípio da visibilidade com o da permanente ocupação. Mas 
antes de me deter sobre cada uma das suas peças, importa compreender a 
função estratégica da escrita. Mais uma vez as primeiras e mais decisivas 
referências encontram-se no Regulamento da Reforma de Jaime Moniz. A 
obrigatoriedade dos alunos aos exercícios escolares foi uma das suas grandes 
bandeiras pedagógicas. O princípio fundamental da homogeneidade da 
classe, tão perseguido pelos educadores modernos, encontrava aqui mais 
uma importante condição para o seu enraizamento. A ideia era então poder-
se "equiparar quanto possível a distribuição dos mesmos exercícios entre 
todos os alunos (sem prejuízo dos menos hábeis) e regular e facilitar assim a 
execução do sistema das suas qualificações". Acreditava-se que os trabalhos 
escritos regulares exercitavam as matérias com vantagem, concentrando em 
dado assunto a força e o saber de cada aluno. (Regulamento de 14/8/1895).  

 
Começo então com o caderno escolar e com as intenções estratégicas 

que estiveram na base da sua introdução. No relatório que antecede a 
Reforma de 1905 - que sucedeu à de Jaime Moniz - a sua adopção era 
justificada como constituindo mais uma medida de "formação do carácter", 
tida esta, aliás, como a "máxima preocupação do educador". O caderno 
escolar apresentava-se como uma peça fundamental para dinamizar as 
novas medidas tendentes a conferir mais "estímulos ao trabalho dos alunos" 
e a "conjugar esforços" entre o liceu e a família. Parecia, ainda, ao 
reformador que traria uma "enorme vantagem para a educação moral da 
mocidade". Daí a sua obrigatoriedade e formato universal. Este documento 
individual, em que iriam "sendo referidos os incidentes da vida académica" 
do aluno, seria rubricado pelo reitor página a página. Explicitava-se 
igualmente que, "além do pai, do tutor e do médico do aluno" apenas 
podiam lançar anotações no caderno "as autoridades académicas e os 
médicos escolares". Dele constaria, sempre, a data de nascimento do aluno, 
a classificação obtida no exame de instrução primária, a classificação anual 
obtida nas várias disciplinas de cada classe, a sua assiduidade e 
aproveitamento nos exercícios de educação física, as penas disciplinares 
aplicadas, os prémios conferidos e, enfim, outro tipo de indicações que o 
reitor, o director de classe, os professores e o secretário do liceu 
entendessem "convenientes para promover a educação dos alunos" (Decreto 
de 29/8/1905). Este é mais um instrumento que mostra a força performativa 
de um suporte documental cujas funções específicas mais do que identificar 



o estudante permitiriam às autoridades escolares descobrir as suas 
verdadeiras capacidades intelectuais e morais. 

 
Pouco tempo mais tarde, e por ocasião da abertura do ano lectivo 

1905-1906, o mesmo director-geral enviou uma circular aos reitores na qual 
definia com muita clareza as premissas e os objectivos da nova iniciativa. 
Da sua leitura se fica a perceber que, se o caderno escolar identificava o 
seu portador, nem por isso alguma vez lhe poderia pertencer (Antologia, 
texto nº 8). Estava apenas à sua guarda, cabia-lhe conservá-lo 
escrupulosamente. As autoridades escolares podiam examiná-lo, 
escriturando o que lhes aprouvesse. Por isso, o aluno só poderia tomar posse 
plena do caderno escolar quando abandonasse o liceu e folheá-lo nessa 
ocasião; deveria - persuadiam-se os seus criadores - corresponder a um 
rememorar da sua própria história pessoal. O conselheiro Abel de Andrade 
dava várias outras explicações suplementares no seu ofício-circular aos 
liceus. O trânsito constante entre liberdade e autoridade, a manutenção de 
uma disciplina que se pretendia envolta nos maiores cuidados, a economia 
das trocas escola-casa e o início do controlo parental do aluno - todos esses 
eixos da escola moderna apareceram associados à nova experiência do 
caderno escolar. E porque a sua fiscalização rotineira corresponderia a uma 
vistoria completa ao aluno, o que nela se registasse constituiria uma marca 
eterna; daí a aguda ponderação que deveria ser feita sempre que se 
pensasse na escrituração das matérias de tipo disciplinar. 

 
O caderno escolar de 1905 terminava com um "Livrete sanitário", pelo 

qual se fica a perceber que toda a população era já alvo de várias medições 
antropométricas - "altura", "peso", "perímetro torácico", "espirometria", 
"agudeza visual" e "agudeza auditiva"- três vezes em cada um dos sete anos 
lectivos que compunham o curso dos liceus. Cinco anos depois, e como que 
a admitir que estes registos eram difíceis de se realizar em todos os 
estabelecimentos, dizia-se numa portaria que o "boletim sanitário" 
constante do caderno escolar - era esta a sua nova designação - podia ser 
"escriturado pelo aluno", mas que essa faculdade devia limitar-se "ao registo 
das medições antropométricas e circunstâncias concomitantes". A força 
produtiva do caderno escolar em termos disciplinares era também aqui 
melhor explicitada. Cumpria que reitores e directores de classe 
ponderassem muito cuidadosamente as "notas" acerca do comportamento, 
quer se tratasse do "elogio", que só seria "eficaz quando bem aplicado em 
vista do modo de ser de cada aluno", quer se tratasse de "censura", que 
tinha de ser "irrogada com a máxima prudência". Determinava-se que essas 
mesmas autoridades se absteriam de "castigar gravemente qualquer aluno 



sem prévio exame do seu caderno escolar" (Portaria de 23/7/1910). Uma 
nova portaria mandava que fossem "rigorosamente cumpridas as disposições" 
anteriores relativas à "verificação" e "fiscalização" dos cadernos escolares, 
lembrando, uma outra vez, que neles deviam ser "lançadas, sem excepção, 
todas as notas quer de aproveitamento, quer de comportamento" (Portaria 
348, de 27/4/1915). Os modelos que foram criados depois de 1905 a seguir 
redistribuíam o mesmo tipo de registos sobre o aluno, com a excepção das 
notações sanitárias que, tendo passado a ser feitas noutro tipo de 
documentos, deixaram de figurar no caderno escolar. Até pelo menos ao 
final dos anos quarenta os vários diplomas legais que a ele se referiram 
determinaram um mesmo tipo de utilização. Todos os alunos deviam 
apresentar o seu caderno às autoridades escolares, não sendo possível sem a 
sua apresentação efectuar qualquer matrícula num liceu ou transferência 
para outro ou para o ensino particular e doméstico, anular a matrícula ou 
sequer prestar provas (Decreto 3091, de 17/4/1917; Decreto 4799, de 
8/9/1918; Decreto 6675, de 12/6/1920; Decreto 36508, de 17/9/1947). 

 
Qualquer investigação histórica centrada na prática textual dos 

alunos deve deter-se, desde a sua emergência histórica, naquele outro 
suporte documental em que deveriam ser registadas todas as matérias 
leccionadas nas aulas - o vulgarmente denominado, até aos dias de hoje, 
caderno diário. Tratou-se, com a sua criação, de procurar responder à 
exigência de manter o aluno activamente preso ao discurso do professor, 
ora porque estava por ele obrigado a registar determinadas passagens, ora 
porque teria a liberdade de transcrever à sua escolha outros. Como o seu 
nome indicava, este outro caderno seria um espelho da aplicação 
continuada do aluno, em cada dia, em cada período escolar, em cada ano 
lectivo. A sua intervenção na sala de aula já não consistia apenas em dar a 
lição de quando em vez, de responder a uma pergunta ou em fazer os 
exercícios de apuramento ou de revisão de tempos a tempos. O caderno 
diário seria o espelho de uma actividade sistemática. Mas havia muito mais 
questões que se colocaram com a sua criação. As autoridades perceberam 
bem que ele podia igualmente ser um importantíssimo interface de controlo 
de toda a comunidade educativa. Desde logo, permitiria a comunicação com 
as famílias. Elucidá-las-ia acerca do interesse dos seus filhos nas várias 
matérias escolares, ao mesmo tempo que lhes dava uma inusitada margem 
de manobra para questionar a eficácia do trabalho dos respectivos 
professores. Estes por seu turno poderiam, claro está, fazer exactamente o 
mesmo: mandar recados para casa sobre a aplicação de cada um dos seus 
alunos, responsabilizando directamente os progenitores pelas respectivas 
faltas e omissões. Ademais, tanto os reitores como os directores de classe, 



se assim o entendessem, recorreriam a este instrumento para avaliar os 
professores acerca do ritmo e empenho postos na leccionação. Por fim, o 
caderno diário representaria mais uma tarefa regular para os docentes: uma 
fiscalização rotineira era condição essencial para que todo o sistema 
funcionasse. Era também objecto de classificação, entrando directamente 
nos parâmetros de avaliação do aluno. O documento tinha, portanto, uma 
enorme potencialidade ordenadora, que de resto a escola nunca mais 
abandonou: permitia explicitar, se não tudo, uma boa parte do que antes se 
passava no maior segredo dentro da sala de aula. Talvez porque os métodos 
de trabalho nele se fundem estruturalmente com formas multilineares de 
controlo disciplinar, o caderno diário é bem um exemplo do funcionamento 
do poder moderno na escola. Importa, por isso, analisar o processo da sua 
emergência histórica. 

 
Não por acaso as primeiras considerações sobre o caderno diário 

individual foram produzidas em vários diplomas legais relativos ao 
desenvolvimento da educação científica e experimental, publicados pelo 
Governo republicano em 1914. No primeiro deles começava-se por referir 
que, na instrução secundária, o mais importante estava em fazer-se um tipo 
de educação que desenvolvesse o espírito de "investigação" do aluno e 
simultaneamente o habituasse "à prática de um método de estudo e 
trabalho" que, de facto, lhe aproveitasse qualquer que fosse a "carreira" a 
que se viesse a destinar. O legislador considerava, ainda, que estes 
"trabalhos práticos individuais" constituíam um "excelente meio de despertar 
o interesse, provocar a iniciativa, cultivar a personalidade e desenvolver as 
faculdades de observação e experiência" (Decreto 896, de 26/9/1914). 
Numa portaria com a mesma data referia-se que estes trabalhos seriam 
inteiramente "executados pelos alunos, sob a direcção de um ou mais 
professores, em laboratórios, museus, no campo ou em excursões 
devidamente preparadas". Este tipo de trabalho prático não podia ter a 
feição de "mera execução de receitas de observação e experiência", mas de 
um autêntico problema de "investigação". Nessa medida toda a iniciativa 
recairia sobre o aluno: o fundamental estava em que ele viesse, "por si, a 
descobrir e redescobrir". Da mesma maneira, na avaliação o professor daria 
importância "à correcção" com que o aluno fizera a sua "observação prática" 
e, sobretudo, à maneira como a interpretara e relatara em documento 
próprio (Portaria 239, de 26/9/1914). Foi neste contexto de promoção da 
autonomia e criatividade do trabalho individual do aluno que o caderno 
diário apareceu como instrumento obrigatório. Ficou então estipulado que 
os alunos se deveriam munir, "no princípio de cada ano lectivo, em todas as 
disciplinas do curso de instrução secundária, dum caderno escolar 



individual, rubricado pelo professor, destinado a registar ou descrever os 
exercícios que sejam realizados na aula, no campo, gabinetes ou 
laboratórios". Acrescentava-se que estes cadernos seriam "revistos e 
classificados" pelos professores "em cada período lectivo", após o que 
"ficariam arquivados nos liceus" (Decreto 896, de 26/9/1914; estes trechos 
foram igualmente reproduzidos no Decreto 1212, de 23/12/1914). 

 

Mas as medidas regulamentares capazes de sustentar uma difusão 
efectiva do caderno diário demoram a aparecer. Novas notícias só em 1930 
e num diploma que, reorganizando os serviços do ensino secundário e o 
sistema de classificação dos professores, tinha como objectivo central 
"assegurar a direcção efectiva e a fiscalização assídua do ensino liceal". Para 
isso, as autoridades procederam a um "acurado estudo", no qual se incluiu 
"um largo inquérito aos reitores e, por via deles, a todos os professores". O 
"êxito" desta iniciativa fora "notável" e as sugestões colhidas "dignas do 
maior apreço". A nota dominante foi a de que existiam muitas 
"imperfeições". Ora, à cabeça de todas elas vinha a "organização dos 
cadernos dos alunos". Se na realidade muitos professores vinham adoptando 
nas suas aulas cadernos conforme os "intuitos pedagógicos", não menos 
verdade era que tal prática estava então muito longe de revestir em cada 
liceu "a uniformidade" que era "lícito" exigir-se. Neste particular tudo 
parecia tristemente como no passado. Fazendo letra morta da lei, as 
autoridades escolares locais não pareciam interessadas em que os cadernos 
fossem "aproveitados" para tomarem "conhecimento da forma e do êxito" 
com que o ensino era "ministrado pelos professores". A esta "falta de 
incentivo" juntava-se ainda "a falta de método dos nossos estudantes, em 
geral, e o desinteresse, ainda mais geral, das famílias" por tudo quanto não 
respeitava "aos resultados da frequência escolar". Era desta soma de 
aspectos negativos que provinha a pouca atenção que boa parte do 
professorado dedicava ao caderno diário. Por outro lado, lembrava o 
legislador, o Estado tinha o direito legítimo de "fiscalizar o ensino oficial" 
não apenas através dos "respectivos agentes de direcção", mas 
fundamentalmente "socorrendo-se quanto possível de meios objectivos". 
Entre eles estava o caderno diário e, em estreita ligação com ele, "o livro do 
ponto", que deveria passar a ser muito mais que uma "simples peça de 
engrenagem burocrática". Ambos forneceriam um "registo completo" do 
"movimento da classe". E do seu cotejo - do cruzamento da indicação da 
matéria assumida como dada pelo professor com os elementos de facto 
exarados pelos alunos nos seus cadernos - ter-se-ia, com efeito, uma noção 
exacta do que se havia passado na sala de aula. A ser assim, pouco 
importava que esta continuasse "fechada às vistas de estranhos", a fim de 



que o trabalho não fosse perturbado: o livro do ponto e o caderno diário 
abririam "de par em par" as suas portas "a todos os interessados", ou seja, 
"aos encarregados de educação, ao director de classe, ao reitor e às demais 
autoridades escolares". Entendia-se que estas duas peças documentais 
tinham um enorme "alcance", não só no que respeitava à "orientação do 
aluno", mas ainda quanto à "defesa do professor" e mesmo dos "direitos do 
Estado" ou até "das famílias". O discurso oficial tomava-se de uma grande 
transparência neste particular. Lembrava o legislador: "trabalhar sob uma 
direcção e com uma fiscalização jamais constituiu um vexame"; pelo 
contrário a "obediência a uma direcção" e o "acatamento de uma 
fiscalização" só podiam "elevar moralmente" quem os prestava "com perfeita 
consciência e aprumada nobreza" (Decreto, 18827, de 6/9/1930). Sem 
dúvida que o problema em causa era o da criação de mecanismos de 
governo de toda a população que não distinguisse nem privilegiasse nenhum 
actor implicado na relação educativa: todos poderiam ser simultaneamente 
agentes e objectos da fiscalização (Antologia, texto nº 9). 

 

Já em finais de 1931, e no relatório que antecedia o novo Estatuto da 
Instrução Secundária, assinado pelo então ministro da Educação, Gustavo 
Cordeiro Ramos, afirmava-se que alunos, professores e encarregados de 
educação tinham encontrado no caderno diário "um orientador da marcha 
do ensino" e "um meio seguro de direcção do estudo fora das aulas". Por seu 
turno, as autoridades escolares, "consultando este registo dos trabalhos 
escolares", podiam "verificar de facto e objectivamente" como se realizava 
"o ensino e se cumpriam os "respectivos programas" (Decreto 20471, de 
11/12/1931). Em todo o caso uma circular da Direcção-Geral do Ensino 
Liceal, datando de 1941, deixa perceber que houve a necessidade de 
precisar melhor a forma como deveriam ser feitas as revistas do caderno 
diário e a notas que neles os professores poderiam exarar, por forma a 
atingir-se uma uniformidade de procedimentos e a amplificar-se a sua acção 
educativa-disciplinar deste artefacto documental, visto então já como de 
todos os existentes aquele que continha a mais preciosa informação relativa 
ao aluno. Entendia-se também conveniente utilizar a capa e contracapa 
para passar mensagens sobre o valor do próprio caderno diário, o que em 
muitos liceus se iria traduzir na reprodução de excertos do Decreto 18827.  

 
Não se encontram novas medidas acerca deste assunto. As reformas 

seguintes limitaram-se a manter o princípio de que todos os alunos deveriam 
levar sempre para as aulas os cadernos diários relativos às diferentes 
matérias, para neles registarem os sumários dos trabalhos escolares. 

 



Vejamos agora algumas reacções por parte dos professores. Tanto 
quanto se pode saber, a introdução do caderno diário causou alguma 
celeuma na imprensa diária, mas mereceu o acordo imediato da revista 
Labor, criada em 1926 como "órgão provisório do ensino liceal" e 
seguramente a mais influente publicação do professorado nas cinco décadas 
seguintes. Logo no número de Dezembro de 1930, surgiu um artigo 
intitulado “O caderno diário”, assinado pelo seu co-director, Álvaro 
Sampaio. Aí defendia que a "atitude de espírito" correcta da classe não 
devia ser nunca a da "rebeldia contra qualquer inovação"; os professores dos 
liceus, "bem pelo contrário", tudo teriam a lucrar em recebê-la com "boa 
expectativa". Mesmo percebendo que o caderno diário teria a função de 
"fiscal do ensino" não lhe parecia, por isso, ser recusável a sua adopção. 
"Antes esta fiscalização feita pelo reitor, directores de classe e 
encarregados de educação", esclarecia o articulista, "do que a inspecção 
autoritária, impolítica e improdutiva", com a qual o país despendera "umas 
boas centenas de contos" havia muito pouco tempo. Álvaro Sampaio preferia 
o controlo directo do caderno a uma fiscalização de inspectores, sempre 
feita "de cima para baixo". Porque cumpriam "como poucos funcionários do 
Estado", os professores não careciam destes "orientadores". Tudo era 
preferível, mesmo que até resultasse, como era o caso, num acréscimo de 
trabalho para o professor, já pela correcção de erros e imperfeições, já 
pelos constantes recados para casa que teria de deixar em todos os 
cadernos diários (Sampaio, 1930: 464-465).  

 
A iniciativa era até muito louvável se compreendida a partir dos 

efeitos que teria sobre os alunos, visíveis não apenas no plano da 
aprendizagem quanto essencialmente no da disciplina. O caderno traria sem 
dúvida hábitos de "ordem e método", elucidando ainda o professor sobre as 
qualidades de "arranjo e de asseio dos seus educandos", além de contribuir 
"grandemente" para que escrevessem "sem erros" (Sampaio, 1930:466). O 
professor Nicodemos de Sousa Pereira, do Liceu D. João de Castro, de 
Lisboa, publicou no número seguinte da Labor outro artigo apontando no 
mesmo sentido do de Álvaro Sampaio. O registo feito pelo aluno dos vários 
exercícios parecia-lhe um excelente meio de ocupação permanente. 
Confessava que não compreendia que um aluno pudesse estar numa aula, 
fosse ela qual fosse, "desacompanhado de papel e de lápis". As indicações 
dadas pelo professor não poderiam continuar a ser confiadas apenas à 
memória. Se ele mantivesse o esquema tradicional de funcionamento da 
aula - resolvendo no quadro preto com um aluno apenas os exercícios - era 
certo que toda a restante classe ficaria desatenta. Dizia-lhe a experiência 
que existiam três caminhos possíveis para os alunos inactivos: (i) liam "Texas 



Jack", (ii) legavam "o seu nome a canivete, nos tampos das carteiras, às 
gerações posteriores de estudantes" (iii) entretinham-se "mais 
inocentemente" a seguir "o voo caprichoso de desenvolta mosca" que 
estivesse na ocasião de visita à sala de aula. O problema era ainda o de 
encontrar um recurso que inviabilizasse o ócio. Nestes termos a instituição 
do caderno diário juntava-se à proposta pedagógica do interrogatório 
colectivo à classe, apresentada pela Reforma de Jaime Moniz. Este professor 
defendia que no caderno tudo, mas tudo, ficasse registado: os exercícios de 
revisão, os resolvidos no quadro, os passados como trabalho de casa, os de 
exemplo. Afiançava aos seus leitores que esta forma de utilização 
sistemática do caderno diário não era de modo algum um tempo perdido; 
pelo contrário, ao professor Nicodemos tê-lo-ia feito "sempre ganhar 
tempo", já que facilitava assimilação da matéria anteriormente dada pelos 
seus alunos. Mas havia outros benefícios. Os de ordem disciplinar. O caderno 
diário vincularia de uma maneira mais funda o aluno à verdade, impedindo 
igualmente a desresponsabilização da família pela marcha da sua educação. 

 
O caderno diário podia, ainda e para outros observadores, delimitar 

práticas de interacção, em que cada um dos seus utilizadores apareceria, 
livremente, a ensaiar relações consigo e com os outros. Às clássicas 
referências do desinteresse sucediam-se outras em que o aluno aparecia 
altamente motivado por influência do caderno diário. Em 1932, o reitor do 
Liceu Pedro Nunes, Sá Oliveira, redigiu um artigo sobre esta questão e no 
qual relatava também a sua prática como professor de Português. Sá 
Oliveira não compreendia que a aula não fosse senão uma hora de trabalho, 
"realizado em disciplinada alegria". Havia por vezes "nuvens", mas estas 
eram sempre "passageiras". Como mestre não lhe cumpria ser o "juiz severo" 
mas "o professor benévolo". Assim, nas suas aulas o caderno diário não seria 
"para ninguém, instrumento de tortura"; era, antes, "arco íris entre o 
professor e os alunos, entre a escola e a família". Os seus efeitos educativos 
apontavam no sentido da adesão e do comprometimento do aluno com os 
valores morais perseguidos pelos educadores: habituava-se a "ordenar os 
seus papéis, a conservá-los em boa arrumação e esmerado asseio"; tinha, 
além disso, "a responsabilidade, a guarda do seu caderno". O aluno tinha 
uma "coisa sua, muito sua" que era o caderno diário (Oliveira, 1932: 216 e 
227).  

 
A partir da primeira metade dos anos trinta do século passado, e à 

semelhança do que se passava um pouco por todo o mundo ocidental, 
começou a ser tentada nos liceus portugueses uma outra experiência 
pedagógica que iria colocar os alunos numa nova situação de escrita. 



Tratava-se da "correspondência inter-escolar", inicialmente desenvolvida 
pela Sociedade de Geografia, mas a partir de então oficialmente defendida 
pelo Ministério da Instrução Pública, para desenvolver o conhecimento tanto 
da língua mãe como também dos idiomas estrangeiros constantes no 
currículo dos liceus. Para a sua criação partia-se da evidência mais 
corrente: que os alunos liceais não faziam "uso suficiente da escrita 
nacional" e que outro tanto, "e mais lamentavelmente" ainda, sucedia com 
as "línguas estrangeiras", porque "toda a aprendizagem" que delas faziam se 
confinava tão só ao "âmbito das salas de aulas, na estreiteza dos tempos 
lectivos". A correspondência inter-escolar seria, se bem aproveitada, um 
excelente auxiliar para inverter esta situação. Mas havia que proceder com 
algumas cautelas. Avisava-se os responsáveis educativos de que a iniciativa 
só teria condições de êxito se fosse observada uma máxima pedagógica: era 
obrigatório que os "assuntos" a ser desenvolvidos decorressem do "interesse 
dos alunos" e em "condições" que lhes servissem de "estímulo" efectivo. A 
norma da relação educativa tradicional, do "aluno trabalhando sobre o 
comando do mestre", podia ser invertida aqui com bastante proveito. Seria 
de todos conhecida  uma máxima da ciência pedagógica moderna que dizia 
que só a "iniciativa do aluno guiado pelo mestre" é que tornaria "eficiente 
toda a aprendizagem" escolar. Ora, a correspondência inter-escolar 
assentava justamente nestas premissas: "para aprender a escrever uma 
língua é necessário lê-la e escrevê-la"; "para que o aluno se decida a 
escrever é necessário que tenha um interesse, o que deriva da natureza do 
assunto e das condições em que o trata". Além disso, concorria para 
"encurtar distâncias entre mestres e alunos": quando o aluno lia uma carta 
ao professor que um colega de longe lhe enviara e mais tarde lhe mostrava a 
"resposta que redigiu" estabelecia-se com efeito "entre um e outro uma 
conformidade de interesse" que não podia deixar de reflectir-se 
"vantajosamente em toda a vida escolar". Esta homologia passava assim pela 
exibição ao professor do conteúdo da missiva, na qual era esperado que se 
reflectissem os gostos culturais e vários outros interesses do aluno. (Circular 
aos reitores de 21/3/1933). Eis, de novo enunciadas, as grandes máximas da 
pedagogia moderna. 

 
O Ministério da Instrução Pública pretendia que tão importante 

iniciativa não ficasse no papel. "Não se trata de uma fantasia", está escrito 
na mesma circular publicada no Diário do Governo. Para tanto era 
necessário coordenar todo este movimento - responsabilidade que caberia 
ao Liceu Pedro Nunes - através de instruções muito claras. A sua reprodução 
devolve-nos, de novo, todo o imbricado sistema da intermediação que era 
preciso erguer-se para operacionalizar a relação educativa moderna baseada 



na livre iniciativa do aluno, compatibilizando-a com práticas persuasivas de 
correcção e eliminação de todo o discurso desviante. O conjunto dos 
processos, as novas formas de registo biográfico e outras tantas 
recomendações desembocaram num tipo de assistência correctiva ao aluno-
correspondente assente na descrição e no conselho paternal do mestre. O 
exercício da opinião, do gosto ou da crítica, da criatividade individual supôs 
desde sempre a presença normalizadora, activa ou passiva, de uma figura 
externa, com a prerrogativa de incentivar, orientar ou mesmo censurar. De 
uma maneira ou de outra, a produção de uma narrativa na escola, e 
sobretudo se começasse com o pronome pessoal eu, seria sempre uma 
narrativa esperada. A figura do leitor - aqui representada pelo professor - 
entrepunha-se entre o remetente e o destinatário. Era a ele, em primeira 
instância, que o jovem aluno se dirigia. Procuraria portanto fazer as coisas 
bem feitas, quer dizer, apresentar uma verdade pessoal que tivesse 
igualmente o maior acerto social possível.  

 
A mecânica da promoção-censura da escrita juvenil atingiu, por fim, 

um tipo de discurso que se situava também numa área emergente desde o 
início do século XX, a área dos "trabalhos circum-escolares". Respeitava "às 
pequenas publicações periódicas" que circulavam nos liceus e em cuja 
"direcção ou corpo de redacção" cooperavam alunos. Ainda na primeira 
metade dos anos trinta as autoridades procuraram regular estes jornais 
académicos. A componente da auto-educação que traduziam devia ser 
incentivada, mas se necessário fosse tomar-se-iam medidas de tipo 
repressivo. O decreto 22347, de 14/3/1933, procurou situar bem a questão 
antes de a regulamentar. Começava, então, por reconhecer que os alunos 
deviam ter as suas publicações, posto que lhes serviam de "entretenimento", 
constituindo além disso "meios de educação activa, reveladores de vocações 
de vária ordem". Importava pois que fossem amparadas. Era, porém, 
"preciso" que esses jornais lhes não tomassem o tempo que eles careciam 
"para o regular estudo das suas lições" e não os desviassem do "terreno e do 
sentido" em que a sua formação devia fazer-se. Como instrumentos 
educativos, deveriam ser "rodeados de cautelas”. Ninguém se podia 
esquecer que os alunos dos liceus eram "menores" e estavam 
consequentemente entregues "à tutela da família e da escola". Essa a razão 
por que não se poderia prescindir "da censura das suas publicações", feita, 
claro está, "prudentemente pelos reitores". Conviria procurar definir "o 
carácter destas pequenas publicações e proibir todos os desvios". 
 

No Estado Novo, Deus e o poder temporal estavam vedados ao livre 
juízo juvenil, como sucedia de resto com toda a imprensa periódica do país. 
Mas a circunstância de se tratar de publicações estudantis levava a que se 



pensasse a organização dos mecanismos repressivos de uma maneira 
diferente. Essa faculdade era entregue apenas ao reitor, dispensando-se a 
"censura prévia" realizada na época por outros serviços da administração 
central. No Verão de 1941 e no auge da II Guerra Mundial, altura em que o 
controlo sobre a imprensa portuguesa se apertou ainda mais, uma Circular 
aos liceus reforçava a especificidade das "publicações da iniciativa de 
estudantes". O director-geral do Ensino Liceal determinou então "que a 
habilitação e censura de publicações de estudantes em quaisquer escolas 
fossem dispensadas de formalidades desde que os reitores (...) se 
responsabilizassem pela idoneidade legal dos respectivos dirigentes das 
publicações", bem como pelo seu conteúdo (Circular 758 aos reitores, de 
9/9/1941). Esta medida não correspondia a um abrandar das restrições ao 
exercício da opinião. O que ela reflectia era, em minha opinião, a presença 
de tantas formas normalizadoras do discurso nos estabelecimentos de ensino 
que tornava em absoluto desnecessário o recurso aos cortes censórios. Esta 
dispensa traduzia a eficácia das formas de auto-regulação nos liceus. 

 
 

6. A institucionalização da educação integral e do semi-
internato 

 
 
O tema da autonomia dos educandos é o tema maior de toda a 

educação moderna, de finais do século XIX até ao presente. Mais do que 
uma reflexão pedagógica ou iniciativas de tipo legislativo, esta questão deu 
lugar a uma dinâmica essencialmente de tipo político-organizacional, que se 
generalizou do local para o sistema no seu conjunto. E, se houve um espaço 
institucional onde a transposição dos pressupostos do ensino moderno viria a 
ser feita com mais rapidez, e também de forma mais criativa, através de 
novas práticas de aprendizagem fora do plano de estudos, foi sem dúvida o 
do Liceu Central de Lisboa (3ª Zona Escolar), criado em 20 de Janeiro de 
1906 e que mais tomou a designação de Liceu Central de Pedro Nunes. A 
imagem, tanto interna como externa, deste estabelecimento de ensino ficou 
indelevelmente associada à figura do seu primeiro reitor, António Sá 
Oliveira (1872-1954), que cumpriu dois longos mandatos, os quais cobriram 
as três experiências de governo político do país que marcaram o século XX: 
a Monarquia, a República, o Autoritarismo. De facto, manteve-se na reitoria 
desde a fundação até Setembro de 1919, numa primeira vez, e de Outubro 
de 1930 a Outubro de 1941, numa segunda.  

 



O Liceu Pedro Nunes assumiu a centralidade da dimensão 
comportamental do aluno. O desenvolvimento de novas habilidades 
individuais, nos variados ramos em que a actividade física e cultural se 
podia decompor, passou a andar de par com uma miríade de situações 
destinadas ao pensar, respeitar, valorizar e viver. Tratou-se pois de 
institucionalizar o “circum-escolar”, como então se dizia, emprestando-lhe 
um estatuto e uma formatação em nada distinta do ensino dos programas 
disciplinares. Como se a dimensão socializadora que a Reforma de 1894-95 
já havia consagrado, fosse então definitivamente ampliada, dando origem a 
uma imensidão de acções devidamente organizadas dentro e fora da sala de 
aula, dentro e fora do território escolar.  

 
Em 1915, o carismático reitor afirmava: “o Liceu Pedro Nunes propõe-

se realizar uma empresa difícil, quer substituir a escola - fiscal de trabalho 
doméstico, pela escola - casa de ensino, casa de estudo, casa de trabalho, 
casa de educação”. Era com orgulho que afirmava que o seu liceu fora 
aquele que afastara “da rua” os seus alunos e lançara a ideia de que as 
escolas não podiam “reduzir ao papel insignificante e inglório de fábricas de 
exames e de diplomas” (Oliveira, 1915:1). Sá Oliveira entendia que a 
consciência cívica individual só teria condições de se formar se fosse 
acompanhada de uma educação social prática, e que esta competia, em 
última análise, às associações escolares. As tendências socializadoras que a 
escola procurava não tinham outra forma de progressão que não através da 
diversificação de laços formais de solidariedade entre os alunos.  

 
O associativismo escolar nasceu no ano lectivo de 1905-06, portanto 

com o próprio liceu, dominado pela ideia de auto-educação. Do primeiro 
relatório e contas fica a saber-se que fora Sá Oliveira quem promovera a sua 
criação - ainda que os cargos da Direcção, bem como do Conselho Fiscal, 
fossem desempenhados por alunos -, e lhe apontara os primeiros grandes 
objectivos. Quando se lê o relatório do reitor para aquele ano verifica-se 
que as mesmas actividades “circum-escolares” apareciam como objectivos 
centrais do próprio Liceu, imprescindíveis à aplicação da matriz pedagógica 
oficialmente adoptada. Depois de fazer a defesa e retirar as grandes 
consequências da introdução do "regime de classe" - " o ensino de cada 
disciplina deixou de ser independente, isolado, cumprindo a cada professor 
entender-se em tudo com os seus colegas nos métodos e processos de 
ensino, como na classificação dos alunos, no trabalho a exigir em cada aula, 
como na interpretação e confronto dos programas” -, Sá Oliveira logo 
esclareceu que as "exigências da educação moderna" impunham "o 
predomínio dos processos experimentais em todo o ensino" e tornavam 



também "indispensável a maior convivência entre alunos e professores". 
Nesta medida, e apesar das "privações" orçamentais, era-lhe grato anunciar 
que, já ao longo do ano escolar de 1906-07, se haviam praticado com 
regularidade (i) "exercícios de educação física" - como estavam previstos na 
Reforma de 1905 - e cujos "bons resultados" puderam ser apreciados " dia a 
dia e em sessão pública" no termo das actividades lectivas; (ii) que os alunos 
puderam nos últimos três meses fazer "excursões" e "visitas de estudo", e 
que elas iriam prosseguir "com método e frequência"; (iii) que se realizaram 
igualmente várias "sessões literárias", sendo a última delas "seguida duma 
diversão nocturna" na qual se pôde "apreciar a esmerada educação" exibida 
pelos escolares do seu liceu; (iv) que, "a título de experiência", ele mesmo 
organizara na reitoria "um pequeno gabinete de "leitura escolhida para os 
alunos"; (v) que houve várias "conferências", tendo duas delas sido 
proferidas pelo reitor e versado o tema das "caixas escolares", a fim de 
compenetrar os estudantes "da importância destas instituições" e de 
incentivá-los a "organizarem a sua" própria; (vi) que, finalmente, foi 
organizado "um curso de férias para o ensino prático" de uma língua 
estrangeira (Anuário do Liceu Central de Lisboa: Ano escolar de 1906-1907: 
20-23).  

 
Se, num lançar de olhos inicial, atendermos aos primeiros Estatutos 

publicados em 1914 pela Associação Escolar do Liceu de Pedro Nunes (AE), 
de imediato verificamos que eram as práticas educativas lançadas pelo 
reitor anos antes, e outras entretanto desenvolvidas, que configuravam a 
sua própria estrutura organizativa. Havia 7 secções em funcionamento: (i) 
de Excursões, cujo fim era organizar “visitas de estudo, podendo ter anexo 
um grupo fotográfico”;  Desportiva, que promovia “a cultura física, tendo 
em vista a educação da vontade e a formação do carácter”; Literária e 
Científica, que  promovia “leituras, conferências, palestras científicas e 
publicações”; de Arte, que visava facilitar “a aprendizagem da música, da 
dança e da declamação, do desenho artístico e pintura, a audição e 
execução de música vocal e instrumental, a representação de pequenas 
obras de teatro”; de Cooperativa, que procedia “dentro do liceu à venda de 
objectos de estudo e quaisquer outros artigos escolares”; de Jardinagem, 
que desenvolvia no liceu “o gosto pelas flores e pela cultura da árvore”; de 
Trabalhos Manuais, que facilitava “a sua aprendizagem”. Havia, ainda, uma 
Caixa Económica, cujo fim era “cultivar a economia como virtude”. A sua 
administração pertencia à "Junta dos Delegados", a qual era composta "de 
sócios efectivos eleitos para esse fim no princípio de cada ano lectivo". Esta 
eleição era feita "perante o professor director de turma" e seria "de um 
delegado por cada turma das três primeiras classes, dois por cada turma da 



quarta e quinta classes, e três por cada turma dos cursos complementares" 
A Associação tinha por "fim promover a educação geral dos seus associados" 
e adoptava, naturalmente, para "sua divisa 'nós nos educaremos'”. 
(Associação Escolar do Liceu de Pedro Nunes, 1914: 3 e 7). Foi todo um 
programa da virtude moral moderna que deste modo se objectivou. Os 
“Mandamentos do bom aluno”, postos a circular no ano lectivo de 1912-13 
constituem seguramente umas das peça discursivas em que melhor se 
percebe a ligação fusional entre liberdade e obediência, em ordem a um 
perfeito governo de si mesmo, que carateriza a educação dos jovens ao 
longo de todo o século XX (Antologia, texto nº 10). 

 
Bastante mais tarde, no balanço das actividades realizadas ao longo 

de 1931-32, Sá Oliveira deixou uma outra confissão, e que não 
surpreenderá: "há 26 anos, ou seja, desde a fundação deste liceu, que se 
pensa transformá-lo num semi-internato". Este desiderato, raramente 
explicitado mas sempre presente, seria a consequência lógica das muitas 
iniciativas entretanto realizadas. Não fora aliás com outro pensamento que, 
"logo após a sua instalação na velha casa da Rua do Sacramento, o Liceu da 
Lapa segregou da rua os seus alunos mais novos, dando-lhes para seu 
recreio, pátios arborizados" de que "os espaçosos pátios de recreio e o 
Parque de Jogos", do Liceu Pedro Nunes, não passavam de meros 
"sucedâneos". Mas, nas palavras de Sá Oliveira, as dificuldades foram 
muitas. A ideia de que qualquer obra educativa, para se realizar 
amplamente, exigia uma acção lenta e constante, da parte do educador, e a 
maior permanência, no liceu, dos alunos, sobretudo daqueles cujo 
desenvolvimento mental obrigava a uma maior assistência, apesar de 
experimentada séculos antes pelos padres jesuítas, ficara depois de "fora 
dos nossos hábitos escolares". Era facto que os liceus portugueses do 
princípio do século XX não passavam de meras "casas de ensino policiadas 
pela Guarda Municipal". Assim se explicava a "natural reacção" que então 
começou por suscitar a ideia de separar, e manter retidos intramuros, os 
alunos durante praticamente todo o dia, ocupá-los em múltiplas 
actividades, servir-lhes refeições em Cantina própria e permitir-lhes a 
continuação dos trabalhos escolares em Salas de Estudo ao final da tarde. 
Houve resistências de todo o género e feitio, até as de "pessoas conspícuas 
que debalde procuraram na letra dos regulamentos coisa que autorizasse a 
audaciosa inovação"; muitos dos escolares, inclusivamente, não queriam 
parecer "colegiais". Mas a primeira batalha, tendente a fazer com que estes 
passassem a "pertencer ao liceu", fora em todo o caso vencida sem grandes 
sobressaltos (Relatório do reitor: Ano escolar de 1931-1932: 1º período 
lectivo: 143).  



 
Sá Oliveira falava exactamente com a consciência de que a 

objectivação da mudança de paradigma educacional passava pela 
universalização das experiências que tinha desenvolvido no seu 
estabelecimento de ensino. O seu discurso era então o do pioneirismo 
pedagógico. Ora, com todas as nuances próprias dos contextos políticos 
subsequentes, o certo é que nunca mais o liceu teve outro figurino que o do 
semi-internato concebido por Sá Oliveira. Com mais ou menos intensidade, 
nenhum de nós conheceu outro modelo de escola. O fio genealógico não se 
interrompeu até ao presente. Pelo contrário, todas as Reformas seguintes 
consagraram e vulgarizaram o modelo de educação integral e ensino activo 
ali posto em prática. Tome-se, por exemplo, a de 1931, do ministro 
Cordeiro Ramos, um político com o qual Sá Oliveira teve, de resto, a maior 
cumplicidade. Havia nela um capítulo inteiro destinado ao novo mundo de 
coisas educativas, que quase apetece apostar ter sido redigido pelo punho 
daquele reitor (ver CD). 

 
Se desta partirmos para a Reforma seguinte, a de 1936, veremos 

estampada a mesma ideia e a necessidade de "esclarecer" que algumas das 
"soluções" rompiam "com hábitos e preconceitos profundamente enraizados 
em muitos espíritos da melhor qualidade". O diploma produzido por Carneiro 
Pacheco pretendia, na verdade, "construir sobre as realidades uma nova 
experiência pedagógica", visando o sistema então criado "desburocratizar 
todo o ensino e pô-lo, organicamente, ao serviço da unidade moral da 
Nação". Mas com a leitura do artigo 1º ficamos esclarecidos em matéria dos 
grandes objectivos. Escrevia-se aí: "o ensino liceal integra-se na missão 
educativa da Família e do Estado para o desenvolvimento harmónico da 
personalidade integral, intelectual e física dos Portugueses, nos termos da 
Constituição, e tem por finalidade dotá-los de uma cultura geral útil para a 
vida”. Para o ministro da Educação do Executivo chefiado por Oliveira 
Salazar, havia que acabar com o "excesso de disciplinas e peso dos 
programas", valorizando, em seu lugar, e na perspectiva de orientação 
própria "duma escola activa", outras componentes que denominava de 
"adjuvantes do ensino" ou "meios de acção educativa". Além dos alunos dos 
vários anos terem "sessões" de "educação moral e cívica", de "higiene e 
educação física" e de "canto coral", o diploma começava por mandar realizar 
"as visitas de estudo e excursões" que fossem necessárias, indicando 
expressamente que elas serviriam "de objecto a palestras de professores e 
alunos". Nelas seriam incluídos "os museus e os monumentos nacionais", e 
deviam aproveitar-se todos os ensejos "para o conhecimento da história 
pátria, como motivo de instrução geral e de educação moral e cívica". 



Acrescentava que estas deslocações eram "obrigatórias para o pessoal 
docente e para os alunos". Mais do que "ministrar conhecimentos" estar-se-ia 
assim a "cultivar a boa moral". Os alunos do 2º e 3º ciclos - do 4º ao 7º ano -, 
"separadamente ou em conjunto" participariam igualmente em "sessões 
culturais" que versariam de "um modo particular o conhecimento do Império 
Colonial, a arte portuguesa e a educação cívica". Estas práticas revestiriam 
a forma de "palestras, feitas por professores, médicos escolares e outras 
pessoas competentes", cabendo ao reitor presidi-las. As sessões culturais 
seriam realizadas "duas vezes, pelo menos, em cada mês", mantendo-se o 
mesmo carácter de obrigatoriedade. Todas estas actividades, a que se 
juntavam os "exercícios colectivos de educação cívica e pré-militar", teriam 
um dia destinado, o sábado, e seriam feitas em colaboração com a Mocidade 
Portuguesa. E voltava a insistir-se que todo o "serviço circum-escolar" que o 
reitor entendesse distribuir aos professores nesse dia era "obrigatório" 
(Decreto 27084, de 14/10/1936).  

 
A tópica do nacionalismo do Estado Novo, por certo original na sua 

reivindicação sistemática e fervorosa alimentava-se, afinal, das mesmas 
soluções educativas que Sá Oliveira começara a construir havia 30 anos, em 
nome da modernidade educativa, e Cordeiro Ramos, seu antecessor na 
pasta, vertera na letra da lei. Contrariamente ao que muitos comentadores 
posteriores afirmaram, não se tratava exactamente de começar a fazer uma 
outra escola, mas, por certo, de edificar um outro cenário, sobre uma 
estrutura material e um tipo de recursos educativos que já estavam em 
conjunto activados e correlacionados. Pela análise dos relatórios produzidos 
pelos reitores ainda a partir do ano de 1936 verifica-se que, de facto, os 
domínios do circum-escolar cobriam uma realidade mais ou menos idêntica 
e faziam apelo a uma mesma rede de práticas, o que permite concluir que a 
Reforma de Carneiro Pacheco não trouxe nenhuma alteração na matriz já 
oficialmente sancionada em Dezembro de 1931 por Cordeiro Ramos.  

 
 

7. Novas práticas, novos edifícios liceais 

 

 

O programa do semi-internato, causa e consequência de muitas das 
actividades que acabo de identificar, impunha como já se sabe instalações 
apropriadas, devidamente separadas da realidade não escolar, as quais não 
se compadeciam minimamente com os velhos casarões fossem eles alugados 
ou pertencessem mesmo ao Estado. Numa altura em que apenas haviam sido 



inaugurados 5 liceus construídos de raiz em todo o país (Ferraz, 1936: 151-
165), nas duas mais importantes cidades - o Camões (1909), o Passos Manuel 
e o Pedro Nunes (1911), em Lisboa, o Alexandre Herculano (1921) e o 
Rodrigues de Freitas (1926), no Porto -, o Governo da Ditadura Militar 
pareceu querer tomar a responsabilidade de resolução do problema, 
quando, em Setembro de 1928, decidiu contrair junto da Caixa Geral de 
Depósitos um empréstimo de 40.000.000$00 "exclusivamente destinado à 
construção de edifícios para o funcionamento dos liceus, à conclusão dos já 
iniciados, a grandes reparações (...), e bem assim à aquisição do mobiliário 
e material didáctico necessários". Isto porque considerava que a melhoria 
das "condições materiais", acontecida nos últimos anos, não havia sido 
suficiente "para permitir todo o progresso" e "acção renovadora" que era 
"forçoso" introduzir neste grau de ensino (Decreto 15942, de 11/9/1928). 
Contudo, os resultados desta medida não foram de molde a alterar 
significativamente o panorama do parque escolar: nos dez anos seguintes, 
apenas seriam inaugurados novos edifícios nas cidades de Beja, Lamego, 
Coimbra (D. João III) e Lisboa (Maria Amália Vaz de Carvalho, feminino).  

 
Em 21 de Abril 1938, foi presente à Assembleia Nacional o decreto 

28604, que continha todo um "programa de novas construções, ampliações e 
melhoramentos de edifícios liceais". Com uma verba que rondava os 
64.000.000$00, o Executivo chefiado por Salazar propunha-se então instalar 
11 liceus de raiz e enriquecer 13 outros, sendo nestes os recreios e as 
instalações de educação física as prioridades mais vezes referidas. O plano 
era muito ambicioso, uma vez que, afora os liceus cujos edifícios se 
inauguraram havia muito pouco tempo, só a Póvoa de Varzim não era 
contemplada9. A Junta das Construções para o Ensino Técnico e Secundário 
fez - no quadro das celebrações dos "15 anos de Obras Públicas" - um 
balanço da obra realizada entre 1929 e 1947. O objectivo era dar a conhecer 
uma intervenção em todo o território nacional. Na verdade, a larga maioria 
das capitais de distrito tinham ou estavam prestes a ter um edifício novo. A 
renovação atingiu 3 liceus de cidades do interior e apenas Leiria fugia à 
regra. Um folheto de propaganda informava, ainda, que os governos da 
Ditadura Militar e do Estado Novo teriam gasto, nessas quase duas décadas, 
cerca de 100.000.000$00 em "construção de novos edifícios", mais de 
21.000.000$00 em "obras de ampliação" e exactamente 8.918.805$98 em 

                                                
9 Havia a intenção expressa de construir liceus novos nas seguintes cidades: Castelo Branco, Chaves, 
Coimbra, (o Infanta D. Maria, feminino), Faro, Lisboa (um na Zona Ocidental, um feminino, o D. 
Filipa de Lencastre, e o Gil Vicente), Porto (Carolina Michaelis, feminino), Santarém, Viana do 
Castelo e Viseu. "Ampliações e melhoramentos" deveriam ser realizados nos liceus de Aveiro, Braga, 
Bragança, Coimbra, Évora, Guarda, Guimarães, Leiria, Portalegre, Setúbal, Vila Real, Lisboa (Pedro 
Nunes e Camões). 



"material didáctico e mobiliário". E este era discriminado assim: "310 
balanças de precisão e aparelhos de polarização; 11.167 mapas e quadros 
parietais; 229 microscópios; 322 aparelhos para 33 postos de meteorologia; 
8.800 carteiras escolares; 1.033 armários; 6.613 cadeiras e bancos, 313 
espaldares de ginástica, 440 mesas de preparação, 1.010 estiradores". 
Parecia, assim, garantir-se a grande hipótese de um ensino de 
características práticas e experimentais, trabalhando em conjunto a mente 
e o corpo do aluno.  

 
Mas o ritmo acelerado de crescimento dos efectivos liceais na década 

seguinte levaria, sucessivamente, as autoridades a elaborar novos planos de 
construções e a reforçar as dotações orçamentais a partir da segunda 
metade dos anos 50, mantendo-se intactas as premissas do ensino integral. 
O Decreto-lei 41572, de 28/3/1958 começava com esta frase: “a população 
escolar tem entre nós crescido nos últimos anos em ritmo verdadeiramente 
impressionante”. O número de alunos dos liceus havia duplicado na última 
década, reconhecia igualmente o legislador. Para fazer face a esta 
demanda, o Governo propunha-se construir em 8 anos dois liceus femininos, 
um em Lisboa e outro no Porto, e mais 18 ao longo de todo o território 
continental, num investimento previsto de 190.000 contos10. Ainda assim a 
pressão da procura parecia ser sempre mais forte que a resposta do Governo 
e, seis anos depois, o problema aprofundara-se, tornando-se mesmo 
necessário, primeiro, elaborar um novo plano de construções liceais” 
(Decreto-lei 45632, de 31/3/1964), para, poucos anos depois, se aumentar 
os montantes orçamentados (Decreto-lei 47676, de 5/5/1967). De todas as 
formas, em 1971, o Executivo de Marcelo Caetano viu-se obrigado a criar 
mais 21 novos liceus mistos (Decreto-lei 447/71, de 25 de Outubro)11. De 
novo, as promessas democratizantes da Reforma fundadora do ensino liceal, 
do distante ano de 1836, desta feita relacionadas com a construção de 
modernos edifícios públicos, só se puderam concretizar quase no termo da 
centúria seguinte. 

 

Conclusão 
 
Ao encerrar esta narrativa quero apenas deixar uma nota sobre a 

construção do tempo histórico, mesmo correndo o risco de alguma 
repetição. E se insisto é porque muito gostaria que ficasse claro o eixo sobre 

                                                
10 Cinco em Lisboa, dois no Porto, e um em cada uma destas cidades: Guimarães, Évora, 
Coimbra, Covilhã, Portimão, Figueira da Foz, Leiria, Braga, Bragança, Guarda e Viseu. 
11 Em Almada, Espinho, Lisboa (D. Dinis), Matosinhos, Algés, Porto (António Nobre), Queluz, 
Tomar, Amadora, Torres Vedras, Sintra, Abrantes, Barreiro, S. João da Madeira, Barcelos, 
Santo Tirso, Penafiel, Mirandela, Ovar, Oliveira de Azeméis e Vila Nova de Famalicão. 



que se constrói a minha análise e o que ele permite problematizar. Como se 
verificou, procurei recensear e articular, na longa duração, ideias, 
diagnósticos e práticas que configuram um nível de ensino de características 
modernas e cuja matriz curricular é ainda reconhecível na actualidade. 
Julgo que a minha descrição histórico-genealógica aproximou instituições 
sociais e actores que a tradição política e historiográfica sempre tem 
apresentado e descrito como ocupando territórios separados e até de 
acentuada conflitualidade. Tratou-se, por um lado, de dar corpo ao 
neologismo população - fundamental para a afirmação do Estado-nação -, 
através dos conceitos-chave de classe e de exame e, por outro, de 
institucionalizar rotinas que trabalhassem sequencialmente a inteligência, o 
corpo, a vontade e a sensibilidade do aluno, tentando incutir nele os valores 
da livre iniciativa e da responsabilidade pessoal e do autogoverno. 

 
A informação atrás trabalhada parece-me suficiente para defender a 

existência, desde tempos remotos, de um mesmo modelo de escola 
secundária inteiramente compatível nos seus objectivos, meios e processos, 
servindo ora a Igreja ora o Estado nas suas diferentes soluções de regime. 
Ficámos a saber que a Reforma de Jaime Moniz, a última do século XIX, 
marcou a oficialização - depois da remota experiência jesuítica, do hiato 
pombalino e das dificuldades do liberalismo - de uma lógica de transmissão 
de conhecimentos e de formação pessoal concebida organicamente: um 
plano de disciplinas, construído como um todo harmónico, implicando a 
progressão nos estudos, feita através de exames de vários formatos, 
remetendo para um conjunto de manuais escolares conformes com a lei e 
determinando uma gestão integrada do tempo escolar; todo este novo 
maquinismo foi objectivado por um ensino assente sobre o interesse do 
aluno, em ordem a optimizar o seu rendimento escolar, e por exercícios 
livres, ou seja, fora do plano de estudos, envolvendo o corpo e a mente.   

 
Mas também verificámos, a partir de uma incursão aos fundos de 

arquivo do Ministério da Educação, que foram os governos da Ditadura 
Militar e do Estado Novo, chefiados por Oliveira Salazar a partir de 1932, 
aqueles que, historicamente, conseguiram reunir as condições, quer 
organizacionais quer materiais, para que as ideias e soluções disciplinares 
relacionadas com a socialização dos alunos, preconizadas insistentemente a 
partir do último quartel do século XIX quase sempre por educadores 
democratas, encontrassem finalmente condições materiais de se 
estenderem a toda a rede pública dos liceus portugueses. Efectivamente, o 
modelo pedagógico centrado na autonomia dos educandos pôde vincular, 
um a um, todos os agentes educativos – reitores, professores, médicos, e 



enfermeiras escolares –, obrigando-os a trabalhar institucionalmente em 
rede e a produzir um mesmo tipo de discurso educativo destinado a intervir 
sobre as aptidões, as atitudes, as disposições e os comportamentos dos 
alunos. Conseguindo muito mais do que apenas enunciar intenções, legislar 
ou trabalhar em espaços muito isolados, como o do Liceu Pedro Nunes, o 
Estado Novo expandiu, na verdade, o primado de toda a relação educativa 
reivindicada de moderna. Aquele que nos refere que a conduta deve passar 
a constituir o problema central da escola e que a cultura de si é a 
competência mais importante a desenvolver pelos alunos.  

 
No meio de tanta veemência discursiva reivindicando a inovação ou 

lamentando a crise, não é tarefa fácil sustentar a tese segundo a qual o 
regime cognitivo-funcional produzido nos liceus não se alterou e ainda nos 
governa. Tomo o conhecimento histórico como uma potência fundamental 
para compreender a tecnologia que faz funcionar a máquina escolar e 
desencadear uma imaginação definitivamente deslocada e separada da 
tradição. Como se assim pudéssemos começar a pensar contra o que se nos 
cola.  

 
Muito me encantaria que este texto pudesse ser lido com o 

pensamento e o olhar numa escola por vir. 
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ANTOLOGIA 
 
Texto nº1 - Alvará Real de 28 de Junho de 1759 

  
 “EU ELREY. Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo 

consideraçaõ a que da cultura das Sciencias depende a felicidade das 
Monarquias, conservando-se por meio dellas a Religiaõ, e a Justiça na sua 
pureza, e igualdade; e a que por esta razaõ foraõ sempre as mesmas 
Sciencias o objecto mais digno do cuidado dos Senhores Reys meus 
Predecessores, que com as suas Reaes Providencias estabeleceraõ, e 
animaraõ os Estudos publicos; promulgando as Leys mais Justas, e 
proporcionadas para que os Vassallos da minha Coroa pudessem fazer á 
sombra dellas os maiores progressos em beneficio da Igreja, e da Patria: 
Tendo consideraçaõ outro fim a que, sendo o estudo das Letras Humanas a 
base de todas as Sciencias, se vê nestes Reinos extraordinariamente 
decahido daquelle auge, em que se achavaõ quando as Aulas se confiáraõ 
aos Religiosos Jesuitas; em razaõ de que estes com o escuro, e fastidiosos 
Methodo, que introduzíraõ nas Escolas destes Reinos, e seus Domínios; e 
muito mais com a inflexivel tenacidade, com que sempre procuráraõ 
sustentallo contra a evidencia das sólidas verdades, que lhe descobriraõ os 
defeitos, e os prejuizos do uso de hum Methodo, que, depois de serem por 
elle conduzidos os Estudantes pelo longo espaço de oito, nove, e mais 
annos, se achavaõ no fim delles taõ illaqueados nas miudezas da 
Grammatica, como destituîdos das verdadeiras noções das Linguas Latina, e 
Grega, para nellas fallarem, e escreverem sem hum taõ extraordinario 
desperdicio de tempo, com a mesma facilidade, e pureza, que se tem feito 
familiares a todas as outras Nações da Europa, que abolíraõ aquelle 
pernicioso Methodo; dando assim os mesmos Religiosos causa necessaria á 
quasi total decadencia das referidas duas Linguas; sem nunca já mais 
cederem, nem á invencivel força do exemplo dos maiores Homens de todas 
as Nações civilizadas; nem ao louvavel, e fervoroso zelo dos muitos Varões 
de eximia erudiçaõ, que (livres das preoccupações, com que os mesmos 
Religiosos pertendêraõ allucinar os meus Vassalos, distrahindo-os, na 
sobredita fórma, do progresso das suas applicações, para que, criando-os, e 
prolongando-os na ignorancia, lhes conservassem huma subordinaçaõ, e 
dependencia taõ injustas, como perniciosas) clamáraõ altamente nestes 
Reinos contra o Methodo; contra o máo gosto; e contra a ruina dos Estudos; 
com as demonstrações dos muitos, e grandes Latinos, e Rhetoricos, que 
antes do mesmo Methodo haviaõ florecido em Portugal até o tempo, em que 
foraõ os mesmos Estudos arrancados das mãos de Diogo de Teive, e de 



outros igualmente sabios, e eruditos Mestres: Desejando Eu naõ só reparar 
os mesmos Estudos para que naõ acabem de cahir na total ruina, a que 
estavaõ proximos; mas ainda restituir-lhes aquelle antecedente lustre, que 
fez os Portuguezes taõ conhecidos na Republica das Letras antes que os 
ditos Religiosos se intromettessem a ensinallos com os sinistros intentos, e 
infelices successos, que logo desde os seus principios foraõ previstos, e 
manifestos pela desapprovaçaõ dos Homens mais doutos, e prudentes nestas 
uteis Disciplinas, que ornáraõ os Seculos XVI., e XVII., os quaes 
comprehendêraõ, e predicéraõ logo pelos erros do Methodo a futura, e 
necessaria ruina de taõ indispensaveis Estudos; como foraõ por exemplo o 
Corpo da Universidade de Coimbra (que pelo merecimento dos seus 
Professores se fez sempre digna da Real attençaõ) oppondo-se á entrega do 
Collegio das Artes, mandada fazer aos ditos Religiosos no anno de mil e 
quinhentos e cincoenta e cinco; o Congresso das Cortes, que o Senhor Rei 
Dom Sebastiaõ convocou no anno de mil e quinhentos e sessenta e dous, 
requerendo já entaõ nelle os Povos contra as acquisições de bens 
temporaes, e contra os Estudos dos mesmos Religiosos; a Nobreza, e Povo da 
Cidade do Porto no Assento que tomáraõ a vinte e dous de Novembro de mil 
seiscentos e trinta contra as Escolas, que naquelle anno abríraõ na dita 
Cidade os mesmos Religiosos, impondo por elle graves penas aos que a ellas 
fossem, ou mandassem seus filhos estudar: E attendendo ultimamente a 
que, ainda quando outro fosse o Methodo dos sobreditos Religiosos, de 
nenhuma sorte se lhes deve confiar o ensino, e educação dos Mininos, e 
Moços, depois de haver mostrado taõ infaustamente a experiencia por 
factos decisivos, e exclusivos de toda a tergiversaçaõ, e interpretação, ser a 
Doutrina, que o Governo dos mesmos Religiosos faz dar aos Alumnos das suas 
Classes, e Escolas sinistramente ordenada á ruina naõ só das Artes, e 
Sciencias, mas até da mesma Monarquia, e da Religiaõ, que nos meus 
Reinos, e Dominios devo sustentar com a minha Real, e indefectivel 
protecçaõ: Sou servido privar inteira, e absolutamente os mesmos Religiosos 
em todos os meus Reinos, e Dominios dos Estudos de que os tinha mandado 
suspender: Para que do dia da publicaçaõ deste em diante se hajaõ, como 
effectivamente Hei, por extinctas todas as Classes, e Escolas, que com taõ 
perniciosos, e funestos effeitos lhes foraõ confiadas aos oppostos fins da 
instrucçaõ, e da edificaçaõ dos meus fiéis Vassallos: Abolindo até a memoria 
das mesmas Classes, e Escolas, como se nunca houvessem existido nos meus 
Reinos, e Dominios, onde tem causado taõ enormes lesões, e taõ graves 
escandalos. E para que os mesmos Vassallos pelo proporcionado meio de 
hum bem regulado Methodo possaõ com a mesma facilidade, que hoje tem 
as outras Nações civilizadas, colhêr das suas applicações aquelles uteis, e 
abundantes frutos, que a falta de direcçaõ lhes fazia até agora ou 



impossiveis, ou taõ difficultozos, que vinha a ser quasi o mesmo: Sou servido 
da mesma sorte ordenar, como por este ordeno, que no ensino das Classes, 
e no estudo das Letras Humanas haja huma geral refórma, mediante a qual 
se restitûa o Methodo antigo, reduzido aos termos simplices, claros, e de 
maior facilidade, que se pratíca actualmente pelas Nações polidas da 
Europa; conformando-me, para assim o determinar, com o parecer dos 
Homens mais doutos, e instruîdos neste genero de erudições. A qual refórma 
se praticará naõ só nestes Reinos, mas tambem em todos os seus Dominios, 
á mesma imitaçaõ do que tenho mandado estabelecer na minha Corte, e 
Cidade de Lisboa; em tudo o que for applicavel aos lugares, em que os novos 
estabelecimentos se fizerem; debaixo das Providencias, e Determinações 
seguintes.  

 
Do Director dos Estudos. 

 1•Haverá hum Director dos Estudos, o qual será a Pessoa, que u for 
servido nomear: Pertencendo-lhe fazer observar tudo o que se contém neste 
Alvará: E sendo-lhe todos os Professores subordinados na maneira abaixo 
declarada.  

 
2•O mesmo Director terá cuidado de averiguar com especial 

exactidaõ o progresso dos Estudos para me poder dar no fim de cada anno 
huma relaçaõ fiel do Estado delles; ao fim de evitar os abusos, que se forem 
introduzindo: Propondo-me ao mesmo tempo os meios, que lhe parecerem 
mais convenientes para o adiantamento das Escolas.  

 
3•Quando algum dos Professores deixar de cumprir com as suas 

obrigações, que saõ as que se lhe impõem neste Alvará; e as que ha de 
receber nas Instrucções, que mando publicar; o Director o advertirá, e 
corrigirá. Porém naõ se emendando, mo fará presente, para o castigar com 
a privaçaõ do emprego, que tiver, e com as mais penas, que forem 
competentes.  

 
4•E por quanto as discordias provenientes da contrariedade de 

opiniões, que muitas vezes se excitaõ entre os Professores, só servem de 
distrahillos das suas verdadeiras obrigações; e de produzirem na Mocidade o 
espirito de orgulho, e discordia; terá o Director todo o cuidado em extirpar 
as controversias, e de fazer que entre elles haja huma perfeita paz, e huma 
constante uniformidade de Doutrina; de forte, que todos conspirem para o 
progresso da sua profissaõ, e aproveitamento dos seus Discipulos.  

 
Dos Professores de Grammatica Latina. 



  
5•Ordeno, que em cada hum dos Bairros da Cidade de Lisboa se 

estabeleça logo hum Professor com Classe aberta, e gratúita para nella 
ensinar a Grammatica Latina pelos Methodos abaixo declarados, desde 
Nominativos até Construiçaõ inclusivé; sem distincçaõ de Classes, como até 
agora se fez com o reprovado, e prejudicial erro, de que, naõ pertencendo a 
perfeição dos Discipulos ao Mestre de alguma das differentes Classes, se 
contentavaõ todos os ditos Mestres de encherem as suas obrigações em 
quanto ao tempo, exercitando-as perfunctoriamente quanto aos Estudos, e 
ao aproveitamento dos Discipulos.  

 
6•Ao tempo, em que crescer a povoação da dita Cidade, se a 

extensaõ de algum dos Bairros della fizer necessario mais de hum Professor, 
darei sobre esta materia toda a opportuna providencia. E porque a 
desordem, e irregularidade, com que presentemente se achaõ alojados os 
Habitantes da mesma Cidade, naõ permitte aquella ordenada divisaõ de 
Bairros: Determino, que se estabeleçaõ logo oito, nove, ou dez Classes 
repartidas pelas partes, que parecerem convenientes ao Director dos 
Estudos, a quem por ora pertencerá a nomeaçaõ dos ditos Professores 
debaixo da minha Real approvaçaõ. Para a subsistencia delles tenho 
tambem dado toda a competente providencia.  

 
7•Nem nas ditas Classes, nem em outras algumas destes Reinos, que 

estejaõ estabelecidas, ou se estabelecerem daqui em diante, se ensinará 
por outro Methodo, que naõ seja o Novo Methodo da Grammatica Latina, 
reduzido a Compendio para uso das Escolas da Congregaçaõ do Oratorio, 
composto por Antonio Pereira da mesma Congregaçaõ: Ou a Arte da 
Grammatica Latina reformada por Antonio Felis Mendes, Professor em 
Lisboa. Hey por prohibida para o ensino das Escolas a Arte de Manoel 
Alvares, como aquella, que contribuîo mais para fazer difficultozo o estudo 
da Latinidade nestes Reinos. E todo aquelle, que usar na sua Escola da dita 
Arte, ou de qualquer outra, que naõ sejaõ as duas assima referidas, sem 
preceder especial, e immediata licença minha, será logo prezo para ser 
castigado ao meu Real arbitrio, e naõ poderá mais abrir Classe nestes 
Reinos, e seus Dominios. 

  
8 •Desta mesma sorte prohibo que nas ditas Classes de Latim se use 

dos Commentadores de Manoel Alvares, como Antonio Franco; Joaõ Nunes 
Freire; José Soares; e em especial de Madureira mais extenso, e mais inutil; 
e de todos, e cada hum dos Cartapacios, de que até agora se usou para o 
ensino da Grammatica. 



 
9•Os ditos Professores observaráõ tambem as Instrucções, que lhes 

tenho mandado estabelecer, sem alteraçaõ alguma, por serem as mais 
convenientes, e que se tem qualificado por mais uteis para o adiantamento 
dos que frequentaõ estes Estudos, pela experiencia dos Homens mais 
versados nelles, que hoje conhece a Europa.  

 
10•Em cada huma das Villas das Provincias se estabelecerá hum, ou 

dous Professores de Grammatica Latina, conforme a menor, ou maior 
extensaõ dos Termos, que tiverem: Applicando-se para o pagamento delles 
o que já se lhes acha destinado por Provisões Reaes, ou Disposições 
particulares, e o mais que Eu for servido resolver: E sendo os mesmos 
Professores eleitos por rigoroso exame feito por Commissarios deputados 
pelo Director geral, e por ele consultados om os Autos das eleições, para Eu 
determinar o que me parecer mais conveniente, segundo a instrucção, e 
costumes das Pessoas, que houverem sido propostas.  

 
11 •Fóra das sobreditas Classes não poderá ninguem ensinar, nem 

publica, nem particularmente, sem approvação, e licença do Director dos  
Estudos. O qual, para lha conceder, fará primeiro examinar o 

Pertendente por dous Professores Regios de Grammatica, e com a sua 
approvação destes lhe concederá a dita licença: Sendo Pessoa, na qual 
concorrão cumulativamente os requisitos de bons, e provados costumes, e 
de sciencia, e prudencia: E dando-se-lhe a approvaçaõ gratuitamente, sem 
por ella, ou pela sua assignatura se lhe levar o menor estipendio.  

 
12 •Todos os ditos Professores gozaráõ dos Privilegios de Nobres, 

incorporados em Direito commum, e especialmente no Código, Titulo De 
Professores, & Medicis. 

 
Dos Professores do Grego. 

 
13 •Haverá tambem nesta Corte quatro Professores de Grego, os 

quaes se regularáõ pelo que tenho disposto a respeito dos Professores de 
Grammatica Latina, na parte que lhes he applicavel; e gozaráõ dos mesmos 
Privilegios.  

 
14 •Similhantemente ordeno, que em cada huma das Cidades de 

coimbra, Evora, e Porto haja dous Professores da referida Lingua Grega: E 
que em cada huma das outras Cidades, e Villas, que forem Cabeças de 
Commarca, haja hum Professor da referida Lingua; os quaes todos se 



gorvernaráõ pelas sobreditas Direcções, e gozaráõ dos mesmos Privilegios de 
que gozarem os deste Corte, e Cidade de Lisboa.  

 
15 •Estabeleço que, logo que houver passado anno e meio depois que 

as referidas Classes de Grego forem estabelecidas, os Discipulos dellas, que 
provarem pelas attestações dos seus respectivos Professores, passadas sobre 
exames públicos, e qualificadas pelo Director geral, que nellas estudáraõ 
hum anno com aproveitamento notorio, além de se lhes levar em conta o 
referido anno na Universidade de Coimbra para os Estudos maiores, sejaõ 
preferidos em todos os concursos das quatro Faculdades de Theologia, 
Canones, Leys, e Medicina, aos que naõ houverem feito aquelle proveitoso 
estudo, concorrendo nelles as outras qualidades necessarias. que pelos 
Estatutos se requerem.   

 
Dos Professores da Rhetorica. 

 
16 •Por quanto o estudo da Rhetorica, sendo taõ necessario em todas 

as Sciencias, se acha hoje quasi esquecido por falta de Professores públicos, 
que ensinem esta Arte segundo as verdadeiras regras: Haverá na Cidade de 
Lisboa quatro Professores públicos de Rhetorica; dous em cada huma das 
Cidades de Coimbra, Evora, e Porto; e hum em cada huma das outras 
Cidades, e Villas, que saõ Cabeça de Commarca; e todos observaráõ 
respectivamente o mesmo, que fica ordenado para o governo dos outros 
Professores de Grammatica Latina, e Grega; e gozaráõ dos membros 
Privilegios.  

 
17 •E porque sem o estudo da Rthorica se naõ podem habilitar os que 

entrarem nas Universidades para nellas fazerem progresso; ordeno que, 
depois de haver passado anno e meio contado dos dias em que se 
estabelecerem estes Estudos nos sobreditos lugares, ninguem seja admitido 
a matricular-se na Universidade de Coimbra em alguma das ditas quatro 
Universidades de Coimbra em alguma das ditas quatro Faculdades maiores, 
sem preceder exame de Rhetorica feito na mesma Cidade de Coimbra, 
perante os Deputados para isso nomeados pelo Director, do qual conste 
notoriamente a sua applicaçaõ, e aproveitamento.  

 
18 •Todos os referidos Professores se regularáõ pelas Instrucções, que 

mando dar-lhes para se dirigirem, as quaes quero, que valhaõ como Lei, 
assim como baixaõ com este assignadas, e rubricadas pelo Conde de Oeyras 
do meu Conselho, e Secretario de Estado dos Negocios do Reino, para terem 
a sua devida observancia. Mostrando porém a experiencia ao Director dos 



Estudos, que he necessario accrescentar-se alguma Providencia ás que vaõ 
expressas nas ditas Instrucções, mo consultará para Eu determinar o que me 
parecer conveniente. E este se cumprirá como nelle se contém, sem duvida, 
ou embargo algum, para em tudo ter a sua devida execuçaõ, naõ obstantes 
quaesquer Disposições de Direito commum, ou deste Reino, que Hei por 
derogadas. Pelo que: Mando á Mesa do Desembargo do Paço, Conselho da 
Fazenda, Regedor da Casa da Suplicaçaõ, ou quem seu cargo servir, Mesa da 
Consciencia e Ordens, Conselho Ultramarino, Governador da Relaçaõ, e Casa 
do Porto, ou quem seu cargo servir; Reitor da Universidade de Coimbra; 
Vice-Reis, e Governadores, e Capitães Generaes dos Estados da India, e 
Brasil; e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e Justiças 
de meus Reinos, e Senhores, cumpraõ, e guardem este meu Alvará de Lei, e 
o façaõ inteiramente cumprir, guardar, e registar em todos os livros das 
Cameras das suas respectivas Jurisdicções, com as Instrucções, que nelle 
iráõ incorporadas. E ao Doutor Manoel Gomes de Carvalho, do meu 
Conselho, e Chanceller mór destes Reinos, ordeno o faça publicar na 
Chancellaria, e delle inviar os Exemplares a todos os Tribunaes, Ministros, e 
Pessoas, que o devem executar; registando-se tambem nos livros do 
Desembargo do Paço, do Conselho da Fazenda, da Mesa da Consciencia e 
Ordens, do Conselho Ultramarino, da Casa da Supplicaçaõ, e das Relações do 
Porto, Goa, Bahia, e Rio de Janeiro, e nas mais partes onde se costumaõ 
registar similhantes Leis: E lançando-se este proprio na Torre do Tombo. 
Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda aos vinte e oito de Junho de mil 
setecentos sincoenta e nove.   
  

REY 
 
 
Texto nº 2 - Crítica de Alexandre Herculano ao sistema das Aulas 

criado pelo Marques de Pombal: 
 
"O vício essencial da nossa instrução preparatória é, primeiro que 

tudo, ser exclusiva: quem quiser receber uma intelectual sem chegar à 
universidade, que pode aprender? Latim e grego e retórica, uma coisa 
denominada filosofia, e olhar para as figuras geométricas de Euclides. Fora 
disto nada existe, porque as aulas de outra espécie estabelecidas em Lisboa 
e no Porto, são apenas locais e não podem realmente ser contadas senão 
como institutos particulares. O segundo defeito da nossa instrução 
preparatória (...) é o não ter ligação nem com o passado, nem com o 
presente nem com o futuro; o não ter conexão com coisa nenhuma deste 
mundo; o ser dispendiosa sem ser produtora; o gastar muito tempo sem algo 



determinado; o não ensinar, enfim, ao que a recebe, senão aquilo que não 
importa lhe esqueça, mas que é vergonha não ter aprendido.  

Suponhamos um lavrador, um negociante, um proprietário, 
abastados, que mandam seus filhos às aulas estabelecidas no seu distrito. 
Depois de sete anos, eles voltam à casa paterna, à vida civil: sabem latim, 
grego, retórica, e o seu Genuense; mas o filho do proprietário não sabe 
aumentar um centil ao valor das suas propriedades; o lavrador nem conhece 
a relha de um arado; o do fabricante ignora os melhoramentos que há a 
fazer no ramo da indústria que lhe dá o pão; e o filho do negociante pode 
dar quinaus ao seu pároco sobre a sua erudição, mas não conhecerá quais 
são os géneros que importa ou exporta o seu país ou a sua província, nem 
será capaz de redigir, talvez, uma carta, porque uma das coisas que não 
aprendeu foi a própria língua. 

É por isto que tantos afluem às grandes cidades em busca de 
empregos; é por isto que a Universidade se vê atulhada de engenhos rudes, 
e que ali gastam, entregues muitas vezes à dissolução, a substância da 
fazenda paterna" (Herculano, 1975 [1838b]: 36-37). 

 
Textos nºs 3 e 4 - Retrato crítico de Ramalho Ortigão do aluno liceal 

no último quartel do século XIX 
 
"Extremamente forte em sintaxe. Conhece todas as figuras de 

gramática e de retórica. Distingue todos os metros e todos os géneros de 
eloquência e de poesia. Não tem a mínima ideia da civilização romana, mas 
traduz sofrivelmente Tito Lívio. Sabe optimamente os nomes de quase todos 
os rios, mares ilhas e cabos. Acha com facilidade o áureo número e as 
epactas. Sabe quem foi Semiramis, Nero, Cleópatra, Mafoma, Saúl e outras 
personagens. Dá rapidamente as definições de entinema, silogismo, dilema 
e outros raciocínios. Também diz com prontidão o que é o absoluto e tem 
opiniões acerca do livre arbítrio e da imortalidade da alma. Traduz Noël e 
Laplace e a selecta inglesa do Sr. Ferraz.  

Perguntei a este jovem sábio se sabia o que era o pão que tinha 
comido pela manhã ao almoço? Não sabia. Porque subia o azeite na torcida 
dos candeeiros? Também não sabia. O que era o fígado? O cérebro? O que 
era o vento? O vapor? O pára-raios? As correntes atmosféricas? As marés? Os 
planetas? As correlações dos vales e dos rios? A evolução dos vegetais? Nada 
disto sabia. Ele conhecia a história de Nero, de Calígula, de Alexandre, de 
Átila, de Heliogábalo, de todos os guerreiros, de todos os conquistadores, de 
todos os tiranos, de todos os monstros. Indaguei se conhecia igualmente a 
história dos grandes benfeitores da humanidade, se saberia os nomes 
daqueles que descobriram a vacina, a circulação do sangue, o galvanismo, a 



imprensa, o telégrafo eléctrico, a navegação a vapor; se tinha alguma ideia 
da obra dos grandes artistas, de Velasquez, de Beethoven, de Miguel Ângelo, 
de Mozart, de Bernardo Palissy. Nunca ouvira falar nestes nomes. Ignorava 
igualmente os dos escritores que mais se dedicaram pelo bem, pela verdade 
e pela justiça, dos que mais contribuíram para a liberdade de espírito, para 
a felicidade do homem, Santo Agostinho, Lutero, S. Tomás, Fénelon, Morus, 
Froebel, Proudhon, Michelet. 

Finalmente, Exmo. Senhor, ao cabo de sete ou oito anos de estudo, 
aquele rapaz que passara a sua infância sobre os livros, que lhes sacrificara 
o seu desenvolvimento físico, que estava pequeno, magro linfático, anémico 
- ao cabo de tantos sacrifícios, aprovado em todos os seus exames - tinha a 
cabeça vazia" (Ortigão, 1943 [1881]: 153-155). 

 
"Intonsas cabeleiras cheias de caspa, espinhaços sem consistência, 

dobradiços e fatigados, fisionomias entristecidas, olhos mortos, mucosas 
descoradas, mãos suadas deixando na lousa dos temas um vestígio húmido, 
toilettes pretensiosas de um dandismo pelintra, as unhas crescidas dos 
tocadores de guitarra, o passo arrastado e incerto sem determinação e 
firmeza, a voz velada, a elocução tardia, a tendência para bulir, a 
incapacidade de estar sereno e correcto, o gesto esbandalhado, as maneiras 
torpes de quem se bamboleia em despiques de tabernas ou em chacotas de 
cavalariça (...). A esse aspecto externo corresponde moralmente a inacção 
mental, a apatia da curiosidade, o entorpecimento do critério, a atrofia do 
senso moral, finalmente a medonha preguiça do cérebro.  

É desta massa grande de jovens cidadãos combalidos nos centros 
nervosos e nas faculdades morais que saem os ociosos incorrigíveis, os 
péssimos estudantes dos cursos superiores, os futuros vadios, os jogadores, 
os funcionários relassos, os claviculários infiéis, os caracteres pusilânimes, 
os tristes, os nostálgicos, os aborrecidos, os que intrigam, os que 
trapaceiam, os que furtam, os que no termo de uma existência de 
desânimo, de tédio, de vagos rancores, de profundas invejas pelo dinheiro 
que não têm, pelas obras que não fazem, pelas gravatas que os outros usam 
e pelo champanhe que os outros bebem, chegam ao homicídio, ao suicídio, 
à crápula, à cadeia ou ao degredo" (Ortigão, 1946 [1882]: 36-37).  

 
Texto nº 5 – Excertos de Estudos do Ensino Secundário, por Jaime 

Moniz, a propósito dos fins e da organização do ensino liceal 
“A distribuição das matérias ou disciplinas, do quadro ou curso 

adoptado, por séries de classes e anos de ensino, era um assunto que se 
recomendava para logo ao estudo, em razão da sua considerável 
importância. Infelizmente complicava-se com antecedentes inadmissíveis, 



inscritos desde longe na legislação do pais. A impossibilidade de mantermos 
os usos consagrados, neste ponto, pelos decretos orgânicos ou regulamentos 
de nossos liceus, aparecia com indiscutível evidência. Exposta esta 
impossibilidade, sem demora se reconheceu e aceitou, como já se disse, a 
incondicional necessidade de pôr fim aos estilos antiquados em vigor. Era 
evidente a vantagem urgentíssima de substituir àqueles usos, destituídos de 
fundamento, impróprios da alta destinação do grau de ensino a que 
andavam aliados, uma divisão ou repartição orientada na conformidade das 
praxes exemplificadas há longo período nos planos das nações mais 
distintas. Os resultados profícuos a que esta mudança radical devia conduzir 
eram fáceis de prever: trocar uma forma incoerente e contraproducente de 
distribuição e de lição das disciplinas por outra psicológica e 
pedagogicamente organizada, atenta aos indivíduos e ao país a que se 
destinava; dar à referida forma o carácter progressivo que só os princípios 
afiançam; sair do atraso em que existíamos em tais pontos, para entrarmos, 
pela porta de uma ordenação do género das que hoje vigoram nos povos 
mais adiantados, ao convívio com os seus trabalhos e empreendimentos 
nesta província, e de conseguinte ao possível e sucessivo aproveitamento 
dos seus progressos. 

A tudo isto se encaminharam principalmente diversos artigos (...) do 
decreto de 14 de Agosto de 1895, os quais constituem parte relevante do 
sistema de ensino secundário exarado neste diploma, e pretenderam 
introduzir, na prática escolar nacional, algumas inovações, umas já 
sancionadas pelo andar dos tempos, outras mais recentes, mas aconselhadas 
pela ciência da educação. (...) 

Os componentes do plano dum instituto de instrução secundária 
subordinam-se ao seu grau de ensino, isto é, ao objectivo a que o mesmo 
grau se dirige. Revela pois em primeiro lugar, visto que se procura conhecer 
um destes componentes, a repartição – continuada, paralela, por séries de 
anos e classes – das matérias, haver notícia, suposto sumaria, do 
mencionado objectivo, por que deve advir de sua natureza indicação 
aproveitável à disposição dos meios que têm de relacionar-se com ele.  

Se o ensino das escolas primárias ministra às diversas classes da 
população, como afirma um pedagogista distinto, ‘uma faculdade 
indispensável a todos no estado presente da civilização’; se como escreve 
outro notável conhecedor das coisas da instrução ‘tal ensino só abrange o 
que a ninguém é consentido ignorar’, e em sua extensão máxima ‘nunca 
deve perder de vista a própria índole fundamental, limitada pelas 
necessidades e exigências da vida da clientela a que se destina’, o mesmo 
se não dá com o ensino das escolas secundárias, o qual, mais amplo, e 
incomparavelmente mais rico, se encaminha a um pessoal já munido da 



primeira instrução e destinado a constituir os futuros grupos sociais 
dirigentes (...). Os institutos de instrução secundária, os liceus, afirmava em 
ocasião solene um preclaro ministro da República Francesa, ‘destinam-se a 
formar homens que hão-de ocupar na sociedade uma situação que lhes 
permitirá exercer a respeito dos seus concidadãos, uma acção mais directa 
e mais eficaz, graças às suas luzes’. (...) 

O que fica dito tem de entender-se sem quebra da consideração que 
é credor, só por si, o sujeito do ensino. A cada criança deve deparar-se meio 
e ocasião de realizar o seu desenvolvimento até onde lhe permitam os 
talentos, a situação e as circunstâncias de que dispõe. Todo o educando a 
par de ser membro da sociedade a que pertence é uma individualidade com 
destino próprio, com direito como homem a uma cultura que diga com este 
destino. Fora tão impossível separá-lo da comunidade ou despendê-lo dos 
laços históricos que a ela o enlaçam, como destituí-lo da prerrogativa da sua 
personalidade. Em todas as situações a cultura e o enriquecimento das suas 
faculdades, a formação do seu carácter, são já consequências da sua 
natureza humana, mas a educação há-de efectuar-se tendo-se no devido 
respeito a relação em que ela está com a sociedade. ‘A marcha progressiva 
da humanidade opera-se pela acção recíproca do indivíduo e das massas’. É 
na sociedade que o educando vive e terá de viver a funcionar; da sociedade 
vem a cultura que o ilustrará e em cuja continuação lhe competirá servir.  

Do alcance social do grau médio resulta grande parte da excepcional 
importância que lhe anda adjudicada. Por isso se disse já que um povo vale 
tanto quanto vale a organização do seu ensino secundário. (...) 

Os institutos de ensino secundário, propriamente dito, a efeito de 
realizarem a alta destinação que lhes cabe, sob o duplo ponto de vista 
psicológico e social, têm de consagrar-se: 1º à transmissão de um 
determinado conjunto de conhecimentos e de práticas com eles 
relacionadas (fim material); 2º à promoção progressiva do desenvolvimento 
intelectivo do espírito (fim estritamente formal); 3º à educação do 
sentimento e da vontade (fim estético-moral); 4º à promoção do 
desenvolvimento normal do corpo (fim físico); 5º à habilitação para os 
estudos maiores (fim preparatório). Tal é a função daqueles institutos. 

Antes de tudo convém lembrar que se trata aqui duma cultura geral, 
duma preparação comum, com exclusão de complexos de conhecimentos 
próprios do estudo restrito de uma divisão do saber ou do exercício de 
qualquer profissão (...). A verdadeira cultura é geral; é o contrário da 
especialização. O ensino secundário é uma tutela e uma educação: tem por 
objecto esta cultura. O produto ‘positivo e normal’ a que se destinam os 
estudos liceais não é, pois, quanto ao saber, a obtenção de um 
conhecimento especial, mas segundo a expressão bem significativa de um 



sábio pedagogista inglês ‘a posse de certo nível de conhecimento geral, 
levantado da condição de mera informação desconexa, à consistência 
orgânica de cultura pelas operações do ensino e da disciplina intelectual’” 
(Moniz, 1919: 40-41 e 396-400). 

 
Texto nº 6 - Instruções para o Ensino de Classe 
Artigo 1º. Os professores, no exercício das respectivas funções, 

subordinarão os métodos e processos de ensino às seguintes instruções:  
1ª O fim essencial do ensino secundário está menos na soma e 

variedade dos conhecimentos adquiridos, do que no desenvolvimento das 
faculdades do espírito, pelo que a elevação e proveito do ensino mais 
dependerá da forma por que ele é ministrado, do  que da sua própria 
essência, mais dos métodos adoptados e seguidos pelo professor do que da 
perfeição dos programas e da excelência dos livros. 

2ª A forma do ensino, em todas as disciplinas, terá por principal 
objectivo cativar a atenção da colectividade, o que o professor comprovará 
repetidamente pelo interrogatório acerca do ensino acabado de expor. A 
pergunta deve ser enunciada antes de designado o aluno que deve dar a 
resposta. Esse interrogatório deverá, contudo, fazer-se, quanto possível, 
rápido, sendo os erros de compreensão ou deficiências de exposição 
prontamente corrigidos por outros alunos, sempre de modo a que a classe 
não possa descansar a atenção, seja pela insistência das perguntas feitas a 
determinado aluno, ou pela própria exposição demorada do professor em 
qualquer ponto da lição. Para evitar tal inconveniente a lição deverá ser 
preparada previamente, de modo que se fraccione em pequenos lances, que 
possam ser assimilados pelos discípulos em curta audição. Ao findar cada um 
desses períodos, seguir-se há um verdadeiro tiroteio de palavra, rápido, 
incessante, que não deixe repousar um instante a atenção dos alunos, 
obrigando-os a conservar sempre preso o raciocínio à matéria da lição. Este 
processo constituirá a forma geral  do ensino ministrado nos liceus, 
principalmente da 1ª à 4ª classe. Desde a 5ª classe é que poderá ser 
começada a adoptar na resposta a forma expositiva, sem prejuízo, contudo, 
do método geral de ensino que fica recomendado. 

3ª No interrogatório descrito o professor será sempre o mais breve 
possível. O seu fim não será o de falar, mas sim o de fazer falar, para o que 
dialogará, discutirá com o fito de desenvolver o raciocínio dos seus 
discípulos, mas sem se demorar muito com cada um, para que os outros não 
venham a desinteressar-se do assunto. Não compreende o seu dever o 
professor que lecciona de mais e inquire de menos, ou interroga muito e 
nada lecciona. 



4ª O professor deve procurar desenvolver o espírito de iniciativa de 
seus discípulos, que é um dos mais brilhantes e proveitosos dotes do 
espírito. Para tal fim dirigirá, em regra, as perguntas à classe em geral; 
designando o professor qual o aluno que deve responder, dividindo, se 
puder, o interrogatório pelos demais, mas sempre de modo a conservar toda 
a classe em verdadeiro alerta. Uma das melhores demonstrações da 
proficuidade do ensino ministrado será o aumento sucessivo de alunos que, 
no decorrer do ano, se mostrarem prontos a responder às perguntas que o 
professor dirigir directamente à classe. 

5ª É indispensável desenvolver ainda o espírito de iniciativa dos 
alunos não só na busca da ampliação como na da nítida compreensão da 
matéria ensinada. Se ele, com esse fim, interrogar o professor, deve ser 
animado pelo seu procedimento. É necessário habituar o aluno a dizer 
francamente o que não compreende, ou a pedir, a propósito, uma 
explicação suplementar. A educação dos espíritos deve ser dirigida a 
conseguir que eles tenham a consciência do seu saber; a dizer bem o que 
pensam, e, sobretudo, a pensar com discernimento o que tenham a dizer. 

6ª As notas de aproveitamento não serão o resultado dum único 
interrogatório ou lição, mas da série de perguntas feitas e respostas dadas 
e de todos os trabalhos realizados durante os períodos lectivos. Estas notas 
serão acordadas em conferência dos professores, com os directores de 
divisão, auxiliados pelos directores de turma. Este trabalho deverá ser 
preparatório para as reuniões dos conselhos de divisão, em que serão 
resolvidas as dúvidas acerca do aproveitamento dos alunos. Os directores de 
divisão, os directores de turma e os professores deverão tomar nota dos 
alunos que revelam aplicação desigual nas diferentes disciplinas, a fim de 
diligenciarem fazê-los aproveitar mais naquelas em que se mostrarem 
atrasados.  

7ª O professor, dando ele próprio o exemplo, não permitirá que os 
discípulos, nas respostas, falem baixo; deverão empregar sempre um tom de 
voz que se torne inteiramente distinto em toda a classe. O tom da voz, a 
nitidez e a prontidão das respostas revelam, desde logo, um conjunto de 
dotes muito para desenvolver e apreciar na qualificação do mérito dos 
alunos. Demais, a classe desinteressar-se-á do assunto desde que não ouça 
bem o colóquio.  

8ª Deve o professor diligenciar que a classe progrida compacta e 
homogénea no ensino, sem deixar após si os retardatários. Logo que um 
destes seja notado, o professor procurará investigar qual a natureza da 
deficiência que domina esse aluno, para que possa ser utilmente aplicado o 
processo com que deva ser combatida. Não será permitida nota inferior a 
suficiente, sem que o professor precedentemente tenha informado por 



escrito o director de divisão da falta de aproveitamento do aluno, não 
em termos indefinidos e vagos, mas com especificação da causa suposta, 
ou seja, falta de atenção e aplicação, má compreensão ou falta de 
preparação. 

Esta informação será dada num boletim que o director de divisão 
enviará à reitoria, informando-o dos meios que empregou para combater 
esta deficiência e da sua eficácia ou ineficácia.  

Neste último caso a reitoria informará, sem demora, o encarregado 
de educação do aluno, devendo ficar registada esta comunicação. Da 
mesma forma se procederá quando o aluno proceder por forma a merecer 
nota inferior a bom, em procedimento. 

9ª Para que as informações referidas sejam completas, o professor 
conferenciará também com os colegas da classe, procurando, na opinião que 
tiverem do discípulo, completar o seu próprio conceito, e, no auxílio que lhe 
vierem a prestar, suprir igualmente as deficiências do aluno. Na moderna 
orientação do ensino os simples esforços isolados são deficientes; é somente 
com o acordo dedicado de esforços de todos os professores da classe, unidos 
com a direcção no mesmo pensamento educativo, que os bons resultados se 
hão-de colher. 

10ª Sempre que o professor reconhecer que aumenta o número de 
retardatários no ensino, deverá imediatamente moderar a velocidade deste 
e recuar até no caminho já percorrido. O avanço na instrução será regulado, 
não pelos mais lestos, que constituem geralmente a minoria, mas pela 
capacidade média da maioria da classe, a fim de evitar que vá aumentando 
o número dos mal classificados, que antes se procurará reduzir. Para tal 
fim, não será sobre os melhores, mas sobre os menos inteligentes, os mais 
distraídos e os mais fracos que convergirão os maiores esforços do professor, 
de modo a compeli-los incessantemente ao trabalho. Sobre esta classe de 
alunos é que devem frequentemente incidir as perguntas, de modo a 
produzir-lhes incessantes vibrações no espírito, sem deixar, contudo, 
esquecidos os mais distintos.  

11ª O processo intuitivo será seguido, de preferência, pelos 
professores. Não deverão, portanto, referir-se a qualquer coisa, ou permitir 
que os discípulos o façam, sem que acompanhem a referência, pelo menos, 
com uma descrição precisa e nítida, na qual procurarão desenvolver o 
raciocínio e espírito de observação dos alunos. Se as crianças têm uma 
grande dificuldade em decorar e reter, não a têm menor em esquecer o que 
aprenderam. Bastam apenas semanas para destruir o trabalho de anos. E 
daqui procede, as mais das vezes, o facto muito conhecido de alunos das 
classes mais adiantadas não responderem a perguntas elementares relativas 
a classes anteriores. Para evitar, quanto possível, a repetição de tais casos 



torna-se necessário que os professores se não mostrem inteiramente 
despreocupados ou alheios ao ensino que foi ministrado anteriormente, ou 
que o está sendo paralelamente. Quando, na matéria exposta, houver 
referências a outras disciplinas, aclará-las-ão igualmente.  

12ª As provas escritas são exercícios de muito valor, mas que não 
bastam nem para aquilatar do mérito dos alunos, nem para desenvolver as 
suas faculdades e conhecimentos. Será no interrogatório verbal, animado, 
guiado, passo a passo pelo professor, que os alunos deverão exercitar 
especialmente as suas aptidões pessoais, aprender a expor os seus 
conhecimentos e a servir-se dos seus recursos intelectuais. Os erros 
corrigidos e as deficiências ampliadas prontamente pelos condiscípulos 
serão o melhor guia e o incitamento preferível para a boa direcção do 
estudo de cada aluno. Correlativamente será nessa incessante investigação 
verbal que o professor encontrará toda a segurança para o juízo a formar 
acerca da capacidade de cada discípulo. 

13ª A correcção da palavra falada e escrita não deve ser somente 
uma insistente preocupação dos professores de língua pátria, mas de todo o 
corpo docente do liceu. Se todos se interessarem dedicadamente em 
expungir as incorrecções gramaticais das provas orais e escritas, resultará 
necessariamente que, ao terminarem o curso, os alunos falarão e 
escreverão correctamente a língua pátria. 

14ª A correcção das provas escritas deve ser feita oral e 
colectivamente, independentemente da correcção individual e escrita. O 
professor, enunciado o ponto, desenvolvê-lo-á pela mesma forma por que os 
seus discípulos o deveriam ter feito, referindo-se apropositadamente aos 
erros cometidos, e notando algumas das variantes que se pudessem 
introduzir nas respostas. Mas, sobretudo, diligenciará fazer compreender 
bem aos alunos as ideias ou argumentos que deveriam ter enunciado, a 
ordem e a forma por que o deveriam ter feito. Este comentário à prova 
escrita constituirá a parte mais útil dela, como será estímulo de alto valor 
indicar, perante a classe, os alunos que satisfizerem plenamente ao que 
lhes foi exigido.  

15ª Não é permitido aos alunos terem presentes, nas aula, livros que 
não sejam destinados à leitura e à reprodução de desenhos, atlas, tábuas de 
logaritmos ou outros que não se tornem absolutamente indispensáveis para 
a nítida compreensão da matéria explicada pelo professor, e cujo uso só 
este pode autorizar. Todos esses livros estarão fechados, enquanto a sua 
consulta se não torne necessária. Todo o aluno que não apresente os livros, 
caderno de exercícios, e em suma o material indispensável para o ensino 
será considerado como não estando presente.  



16ª A capacidade geral dos discípulos e as exigências das demais 
disciplinas da classe são as duas condições que o professor deve ter, a todo 
o instante, presentes no espírito para regular a marcha da instrução. A sua 
norma inflexível, o seu dever mais proeminente, a que se subordinará 
inteiramente as condições de ensino, serão o de diligenciar ser 
compreendido, e verificar a todo o instante que efectivamente o foi. Para 
isso, ao começar a regência de cada disciplina, deve ter muita preocupação 
em caminhar lentamente e com a maior clareza. Se as bases do ensino se 
não tornarem fáceis e familiares, desde as primeiras lições, a confusão 
originar-se-á no espírito dos alunos, que nunca mais verão inteiramente 
claro. Portanto, como regra geral, a qualidade e fixidez do ensino 
ministrado deve primar sempre sobre a quantidade. 

17ª O pernicioso hábito de marcar aos alunos lições cujo estudo 
tenha de ser feito fora da aula sem prévia preparação está formalmente 
interdito. Pela legislação vigente ‘a aula é o lugar por excelência dos 
estudos’. O professor deve, para esse fim, preparar convenientemente a 
lição dos alunos, resolvendo-lhes todas as dificuldades e facilitando-lhes o 
estudo. No ensino das línguas, principalmente no seu começo, deverá o 
professor, com a paciente diligência que demandam o ensino das crianças e 
os modernos processos pedagógicos, preparar em casa a lição do dia, com 
frases e períodos d fácil compreensão, extraídos dos textos seguidos, de 
modo que, volvidos os primeiros meses do ano lectivo, possa o discípulo, 
com relativa facilidade, entrar na leitura do livro da classe. Mas esta 
recomendação persistirá durante o ensino das línguas, com o fim de evitar, 
em termos convenientes, ao aluno a perda do tempo no fastidioso trabalho 
de estar incessantemente a recorrer ao dicionário, o que lhe será 
prejudicial para o estudo das demais disciplinas. A regência de cada uma 
destas não é função isolada: está intimamente conjugada com as demais da 
classe na colocação que lhe é destinada na distribuição geral do ensino, no 
programa adoptado e no tempo destinado ao seu desenvolvimento. 

18ª É facto incessantemente averiguado haver em todas as classes, 
mas especialmente nas menos adiantadas, um pequeno número de alunos 
que trazem a atenção quase permanentemente desvairada. Não é fácil 
vencer tal defeito de natureza psicológica por meios coercivos. Estes pouco 
mais conseguem do que umas aparências de atenção. O mais salutar 
remédio para semelhante mal será o professor procurar cativa a atenção dos 
discípulos emocionando-lhes a sensibilidade, e tornando-lhes o ensino fácil e 
atraente, usando simultaneamente dos processos recomendados nos 
números 2º e 10º das presentes instruções. Executadas fielmente essas 
recomendações, aquelas faltas de atenção hão-de ser bastante atenuadas, 
quando menos. Se tais alunos passarem o tempo das aulas sob a ameaça 



persistente das perguntas do professor, a incessante vibração a que o seu 
espírito será obrigado logrará, por fim, resultados que jamais alcançará a 
simples aplicação de penas disciplinares. Mesmo quando se tratar de 
exposição de matéria nova, o professor, ao investigar se foi compreendido, 
como prescreve o número 16º, dirigir-se-á mais frequentemente a esses 
alunos distraídos, como aos menos argutos, com o fim de lhes conservar 
incessantemente preocupados os espíritos com a matéria leccionada e de 
lhes aclarar quaisquer obscuridades. 

19ª Sob o zelo e proficiência dos professores podem assegurar a 
inteira execução das regras precedentemente expostas. O caminho a 
percorrer é esboçado com o propósito de obter que a convergência de todos 
os esforços aumente o valor do ensino, que só será verdadeiramente 
profícuo quando animado do mesmo espírito de unidade.  

20ª Os directores de divisão serão responsáveis, perante o reitor, pelo 
fiel cumprimento das disposições consignadas nestas instruções gerais, 
competindo-lhes mais o seguinte: 

a) Julgar as faltas dos alunos. A disciplina escolar exige que 
todas as faltas sejam justificadas; cada falta não justificada 
obriga a uma nota disciplinar, que deve ser levada em conta, 
na qualificação do aluno, quanto ao procedimento. As 
justificações de faltas devem ser feitas por meio de boletins 
fornecidos pelo liceu e assinados pelos encarregados de 
educação dos alunos, que devem entregá-los ao contínuo, no 
primeiro dia em que se apresentem no liceu, depois de 
haver faltado. O aluno que se apresente no liceu sem o 
respectivo boletim será convidado, pelo director de divisão, 
a ir imediatamente obtê-lo. Para assegurar a autenticidade 
das assinaturas, os encarregados de educação preencherão, 
no princípio de cada ano, boletins que o liceu lhes enviará. 
Na falta do cumprimento desta disposição o liceu não 
receberá justificação alguma cuja assinatura não seja 
reconhecida pelo notário. 

b) Promover a boa disciplina na sua divisão. Para este efeito 
deverá procurar, pela convivência com os alunos, nas aulas e 
intervalos desta, incutir nos espíritos tudo quanto possa 
influir na boa apresentação, asseio, compostura dos alunos, 
e na convivência com os professores, empregados e 
condiscípulos. Merecer-lhe há particular atenção tudo 
quanto diga respeito ao asseio e conservação dos livros, 
cadernos e material usados pelos alunos e às instalações das 
classes, no que deverão ser eficazmente auxiliados pelos 



directores das turmas e pelos professores. Nos processos 
disciplinares dos alunos, a promoção será feita pelos 
respectivos directores de divisão. 

c) Entender-se com os directores das turmas para que 
forneçam imediatamente, depois da reunião do conselho de 
divisão, relações, por eles autenticadas, das notas de 
frequência relativas a cada período. A secretaria fará afixar 
no átrio do liceu estas relações, e fará depois lançar as notas 
nos livros respectivos, enviando às famílias os boletins de 
frequência, que são escriturados pelos contínuos de cada 
divisão. 

d) Fiscalizar a boa execução de todas as disposições legais que 
dizem respeito aos cadernos escolares dos alunos. Sempre 
que seja possível, poderão os reitores determinar que o 
lançamento das notas nos cadernos escolares seja feito por 
empregados do liceu. A apresentação dos cadernos escolares 
é obrigatória todas as vezes que for exigida, com a devida 
antecedência, pelas autoridades escolares. O aluno que não 
cumprir esta obrigação será convidado a ir imediatamente 
munir-se dele, não podendo justificar as faltas que por este 
motivo venha a dar. 

 
Artigo 2º Em todos os liceus onde não haja directores de divisão, nem 

por isso deixarão de ser cumpridas estas instruções, devendo os directores 
de turmas desempenhar as funções que são atribuídas aos directores de 
divisão, sem que todavia se lhes exija a assiduidade na convivência com os 
alunos no intervalo das aulas” (Portaria nº 230, de 21/9/1914; itálicos e 
negritos no original) 

 
Texto nº 7 - Análise das disposições afectivas dos estudantes dos 

liceus portugueses pelo médico da Saúde Escolar Moura Relvas em 1936 
 
"I Etismo - Os perversos são, felizmente, raros entre nós. Estes 

infelizes não conhecem a gratidão, isto é, não amam as pessoas a quem 
devem atenções, benefícios, favores; não são caritativos, isto é, os seus 
semelhantes são-lhe perfeitamente indiferentes, não são generosos, são 
portanto incapazes de perdoar aos seus adversários nas aulas, nos jogos, na 
vida social. Ignoram o sentimento da honra e não procuram portanto 
conquistar a consideração das pessoas dignas de serem consideradas. São 
vaidosos, vingativos, indisciplinados, sem amigos, viciosos.  



Convém ao perverso um constrangimento suave, por vezes as 
privações; o culto da honra, o afastamento do utilitarismo, a religião 
constituem meios importantes da higiene do perverso.  

II Avidez - Os ávidos testemunham na própria infância a sua rigidez 
psíquica. Dotados de mímica desdenhosa, repontam à mínima observação do 
professor ou do educador, são pouco sociáveis, apropriam-se dos brinquedos 
dos camaradas, exercem muitas vezes um grande ascendente sobre os seus 
companheiros. Além do espírito de contradição e do autoritarismo estes 
rapazes são muitas vezes ambiciosos ou indiferentes à emulação, às 
recompensas e aos castigos.  

É necessário habituar estes rapazes à bondade e sobretudo à justiça, 
desenvolver-lhes o espírito de solidariedade, tratá-los como pessoas já 
crescidas. A cultura intelectual desempenha nos ávidos um importante 
papel: cultura geral, especialização muito tardia; a história e a literatura 
antiga farão ver a estes rapazes como são afinal curtos os horizontes da 
ciência e como somos pequenos ante a grandeza do Mundo. Os jogos de 
associação como o futebol e o bola-cesto estão aqui aconselhados. Há 
psiquiatras alarmados com a percentagem crescente de ávidos na sociedade 
actual e que acentuam o perigo das construções unilaterais e sistemáticas 
para que tendem os ávidos (...).  

III Actividade - Umas vezes está perturbada no sentido positivo outras 
no sentido negativo. Se o aluno for demasiado falador, demasiado alegre, 
demasiado mexido, turbulento até, estudar-se-á o seu crescimento. Já 
temos encontrado pequenas roturas aponevróticas, pequenas hérnias 
musculares. Estas alterações, a falta de correlações entre o 
desenvolvimento do cérebro e da caixa craniana criam estados de excitação 
sobre os quais insistiu Godin e que não deixam o aluno estar quieto, só 
cessando este estado anormal quando o crescimento retomar o seu ritmo 
habitual. Proibir o movimento, exigir calma a estes excitados é, quando tal 
aparentemente se consegue, fazer deles revoltados, ineducáveis (...). 

Os jogos, mesmo um pouco violentos, mas sempre dirigidos no sentido 
da consecução do fair-play (modéstia na vitória, bom-humor na derrota, 
generosidade para com o adversário, coragem, perseverança), por forma a 
desviar, a canalizar a actividade exuberante, os banhos quentes, mão 
educativa bastante dura, são meios úteis a aconselhar e a pôr em prática.  

Quando o desvio da actividade se faz no sentido negativo os rapazes 
tornam-se inertes, mudos, tristes. Deve-se, como sempre, pesquisar 
qualquer síndroma, psíquico ou orgânico: paralisia geral, demência precoce, 
etc.. Nos casos mais vulgares trata-se de sub-melancólicos, deprimidos; será 
despertando a avidez, adoptando métodos de emulação fecunda que 



poderemos conferir-lhes condições próprias para a formação do seu 
carácter.  

IV - Sociabilidade - Se a imaginação do aluno parece rica, se a sua 
ideação parece fácil, se há nele um evidente desejo de agradar aos outros, 
um grande amor-próprio, podemos afirmar que esse aluno é hiper-sociável. 
São rapazes que mentem, que exageram o sofrimento quando estão 
doentes, que simulam acidentes para atrair o carinho e a compaixão dos 
outros, que tomam por vezes atitudes exibicionistas, que adoptam certas 
originalidades, como o monóculo. Trata-se com frequência de deficitários 
intelectuais. Resvalam na mitomania com facilidade e isso é preciso evitá-
lo.  

Constitui nestes casos um grande perigo a leitura de livros policiais e 
a literatura obscena. Os livros de viagens, o maravilhoso cristão, o 
maravilhoso épico, o maravilhoso científico, evitarão que o aluno se absorva 
em más leituras ou invente histórias complicadas e nem sempre inofensivas 
(...). A persuasão, o robustecimento da vontade, o estudo dedutivo, 
experimental, são meios a empregar nos pequenos hiper-sociáveis. As 
viagens, as excursões documentadas por meio de relatórios, servem para 
canalizar a imaginação no bom sentido. Ao contrário do que sucede com os 
ávidos a convivência destes alunos deve fazer-se com rapazes da mesma 
idade (...).  

V Emotividade - A grande maioria dos nossos escolares entra nesta 
categoria. Tímidos, impressionáveis, escrupulosos, vacilantes, não devem 
tratar-se com rudeza. A gaguez, os tics, a onicofagia, o tremor emotivo, o 
dermografismo, a hiper-hidrose denunciam-nos. Uma nota demasiado baixa 
no primeiro período escolar pode desmoralizá-los por completo; atirá-los 
para a vala dos inúteis.  

Cultivar-lhes um certo estoicismo mitigado; habituá-los a não terem 
medo, aconselhar-lhes a que fiquem com fome depois das refeições (...). 
Isso é muito aconselhável nestes casos onde, como diz Dupré, há uma 
insuficiência de inibição motora, reflexa e voluntária, acompanhando o 
exagero difuso da sensibilidade. Deve ensinar-se-lhes o esforço e a luta e o 
prazer que traz o triunfo. Relatos de viagens, com as dos nossos 
exploradores coloniais, como as dos descobridores, são, além de instrutivas, 
educativas. É indispensável a ternura para estes rapazes, que por via de 
regra são meigos, mas nada de indecisões nem de fraquezas com eles, pois 
já de si são impressionáveis, vacilantes. É necessário conferir-lhes certezas 
e não aumentar-lhes as dúvidas com atitudes timoratas" (Relvas, 1936: 275-
277). 

 
Texto nº 8 - Instruções gerais acerca do Caderno Escolar (1905) 



 
“Os institutos de instrução secundária não preenchem os seus fins se 

abandonarem a si mesmos os alunos que os frequentam. Se é de boa prática 
pedagógica conferir ao aluno, à medida que se adianta nos estudos e se 
desenvolve moral e fisicamente, uma progressiva liberdade de acção, a fim 
de que a sua entrada na vida prática não seja feita de sobressalto, certo é 
que tal liberdade deve ser concedida prudentemente e como que por graus, 
competindo ao liceu exercer uma fiscalização assídua e paternal sobre a 
educação dos seus alunos, e não somente sobre a sua educação intelectual, 
como também sobre a sua educação moral e física.  

O reitor, o director de classe, os professores, o pessoal encarregado 
da manutenção da disciplina têm de contribuir, cada um na esfera das suas 
atribuições, para se conseguir este desideratum, que é afinal o intuito 
supremo dos institutos liceais.  

Os preceitos em vigor tendem a efectivar este pensamento (...). 
Dizem alguns deles respeito aos auxílios que as famílias devem prestar ao 
liceu na árdua tarefa de educar a mocidade. As relações entre o liceu e a 
família devem ser constantes. Nalguns casos, como no de faltas sucessivas, 
exigem a correspondência do director de classe com o chefe de família ou 
seu representante; noutros poderão ser vantajosamente sustentadas por 
meio do caderno escolar. 

Não escaparão decerto a V. S.ª as funções educativas do caderno 
escolar, pela primeira vez estabelecido nos nossos liceus. Oportunamente 
serão enviados a V. S.ª exemplares bastantes para distribuir gratuitamente 
pelos alunos desse liceu: deste modo o aluno é apenas o depositário do 
caderno escolar, que só é propriedade sua quando ela abandona o liceu. 

Cumpre às autoridades académicas incutir no espírito dos alunos o 
respeito pelo caderno escolar, que sempre conservarão com o maior 
cuidado. Nas notas de procedimento têm os conselhos de classe meios 
efectivos para tornar efectiva esta disposição. Ao director de classe e ao 
reitor do liceu sobram-lhe os meios de o conseguir. 

Por sua vez os júris de exames, aos quais os cadernos escolares dos 
alunos devem ser presentes desde o começo das respectivas provas, têm 
neles um meio de prevenir, até certo ponto, erros possíveis, e, pela 
imediata influência das suas decisões, concorrerão para que os alunos 
respeitem o caderno escolar, que é a história da sua vida académica, a 
história que eles, pela vida fora, hão de ler com saudade. 

Em caso de extravio, cumpre que V. S.ª mande substituir o caderno 
escolar, mencionando sempre o facto do extravio, a causa dele e a opinião 
de V. S.ª acerca da culpabilidade que o aluno nele haja tido. 



E, para que as disposições relativas ao caderno escolar tenham 
eficácia segura, deverá V. S.ª ordenar a organização de um livro de 
secretaria, que seja a reprodução fiel dos cadernos escolares, constituindo 
como que o cadastro de todos os alunos. Para este efeito serão comunicadas 
à secretaria todas as notas lançadas no caderno escolar de cada aluno, a fim 
de, por sua vez, serem transcritas neste livro de registo, devidamente 
autenticadas pelo secretário do liceu. 

Muito folgaria S. Ex.ª o Ministro que V. S.ª pudesse levar mais longe a 
influência deste prestimoso livro, mandando indicar nele o destino seguido 
pelos alunos que abandonaram o liceu durante o curso ou após a sua 
conclusão; a dificuldade, que nesta parte é bem patente, nem sempre 
permitirá a prática desta ideia, que aliás fica recomendada dentro dos 
limites do exequível. 

Da própria natureza do assunto e da influência do caderno escolar 
resulta a absoluta necessidade de as autoridades académicas não lançarem 
nele notas que não hajam ponderado maduramente, quer se trate do elogio, 
que só é eficaz quando bem aplicado em vista do modo de ser de cada 
aluno, quer se trate de censura, que tem de ser aplicada com a máxima 
prudência. 

Muito interessa à educação dos alunos que V. S.ª aproveite todos os 
ensejos para examinar os seus cadernos escolares e que recomende aos 
directores de classe que façam outro tanto. 

Um castigo de gravidade nunca deve ser aplicado sem este exame 
prévio, qualquer julgamento de ordem literária ou moral deve ser precedido 
desse exame; e V. S.ª e os directores de classe inculcarão aos chefes de 
família, ou seus representantes, o dever que lhes incumbe de examinarem a 
meudo os cadernos escolares dos seus educandos, dando ao liceu o concurso 
da sua autoridade sobre o aluno e evitando lançar no caderno escolar 
qualquer nota inconveniente, que possa obrigar o reitor do liceu a ordenar a 
inutilização do caderno e a sua imediata substituição" (Circular nº 4 de 
5/10/1905). 

 
 
Texto nº 9 - Primeiro Regulamento do Caderno Diário (1930) 
 
"Artigo 1º. É obrigatório, em cada uma das disciplinas dos cursos 

liceais, o uso do caderno diário.  
§ único. O caderno diário tem em vista, principalmente:  
a) Acostumar o aluno a fazer o registo de todos os seus trabalhos, 

fazendo-lhe criar hábitos de ordem e de arrumação em todas as coisas e nos 
seus estudos;  



b) Orientar o ensino, permitindo ao aluno ver, a todo o tempo, a 
marcha que tem seguido nos estudos, e ao encarregado de educação intervir 
oportunamente no sentido de corrigir as deficiências do educando;  

c) Proporcionar ao professor meio eficaz de avaliar os progressos do 
seu aluno e assim de, com maior segurança, lhe classificar o 
aproveitamento; 

d) Fornecer ao director de classe, ao reitor e às demais autoridades 
escolares elementos de apreciação do serviço de cada professor. 

Artigo 2º. O caderno diário é todo escriturado pelo aluno, 
principalmente na aula, a lápis ou a tinta, conforme para cada caso, o 
professor julgue mais conveniente, e será, em relação a cada aula, um 
transunto do trabalho nela realizado. Conterá, pois: 

a) Nas aulas de línguas, o vocabulário e as notas que o professor 
houver fornecido para a interpretação dos textos, os exercícios de formação 
de frases, de resumos de textos, de composição e de versão, e os demais 
que o professor, como meios de aquisição de saber e de desenvolvimento 
mental, e ainda quaisquer elementos fornecidos pelo professor para a 
revisão, ou estudo, da lição em casa; 

b) Nas outras aulas, as notas fornecidas pelo professor, esboços 
esquemáticos que este houver traçado no quadro preto, conclusões obtidas 
experimentalmente, construções geométricas, exercícios de aplicação (...).  

c) Em todas as aulas, os exercícios de apuramento e, em nota final de 
cada dia, que o professor fará copiar, do livro do ponto, ajuntando-lhe, se 
assim convier, qualquer outra já preparada, para constituir, com aquela a 
lição seguinte, e, de seguida, a data em que a lição se realizou.  

Artigo 3º. São auxiliares do caderno diário os cadernos de 
vocabulário, os de sintaxe, os de gramática, os de trabalhos práticos 
individuais, as pastas de desenhos, os herbários e quaisquer outros 
respeitantes a trabalhos (...) que convenha registar. 

§ Único. A existência de cada um destes cadernos deve ser registada 
no caderno diário (...).  

Artigo 5º. O caderno diário da disciplina começa sempre na 1ª classe 
em que o aluno a inicia, e acompanha-o durante todas as classes de cada 
ciclo do curso geral, sendo substituído por outros no princípio do 2º ciclo do 
curso geral e no de cada um dos cursos complementares (...). 

Artigo 6º. O formato e demais condições materiais do caderno diário e 
o dos auxiliares serão, em cada liceu, os que o reitor, ouvido o conselho dos 
directores de classe e de colaboração com os professores, determinar (...).  

Artigo 8º. O caderno diário e seus auxiliares pertencem ao aluno, que 
os manterá em seu poder quando não lhe sejam requisitados. 



§ 1º. Podem requisitar o caderno diário e seus auxiliares o professor, 
o director de classe, o reitor e demais autoridades escolares. No caso de 
falta de entrega, são marcadas faltas ao aluno, na disciplina, até que a 
faça. 

§ 2º. O caderno diário e os auxiliares devem ser mantidos fora da 
posse do aluno apenas durante o tempo necessário ao fim para que são 
requisitados, no intuito de ele não ser privado, durante muito tempo, deste 
meio de trabalho. O professor, o director de classe e o reitor procurarão 
escolher o prazo que medeia entre duas lições da mesma disciplina para 
examinarem os cadernos dos alunos (...). 

Artigo 9º. O professor, o director de classe, o reitor e qualquer outra 
autoridade escolar, toda a vez que examinarem os cadernos, devem rubricar 
na última folha preenchida e ainda, se o acharem conveniente, em 
quaisquer outras. 

Artigo 10º. O encarregado de educação do aluno deve examinar 
frequentemente os cadernos, rubricando-os como vai indicado no artigo 
precedente. Esta rubrica é obrigatória sempre que seja exigida, em nota 
lançada no próprio caderno, pelo professor, pelo director de classe, pelo 
reitor ou por outra autoridade escolar. A falta de rubrica importa a 
marcação de faltas ao aluno" (Decreto 18827, de 6/9/1930). 

 
 
 
Texto nº 10 - “Mandamentos do bom aluno” do Liceu Pedro Nunes 

(1912-13) 
 
“O bom aluno do liceu ama a sua escola e contribui quanto pode para 

que ela se aperfeiçoe. O liceu não é apenas um edifício, onde o aluno vem 
receber lições que pode repetir pelos livros. O liceu é uma corporação 
formada por alunos dirigidos por professores, tendo um reitor por chefe e 
empregados por auxiliares. Cada uma destas entidades é, de per si, 
impotente para realizar os fins da escola; esta obra é ao mesmo tempo de 
todos e todos são solidários na sua execução.  

O bom aluno respeita a casa do liceu como a sua casa. O edifício do 
liceu pertence ao Estado, e o Estado cede-o à corporação liceal, de que os 
alunos fazem parte, a fim de que dele faça uso conveniente aos seus fins 
educativos. Assim, o aluno deve descobrir-se respeitosamente dentro do 
edifício do liceu, não deve sujar nem riscar ou deteriorar por qualquer outra 
forma as paredes, os móveis ou o material de ensino. Se o fizer, desfalca os 
bens da corporação a que pertence, bens que representam o produto do 



suor dos que trabalham, e constitui-se por isso no dever de pagar os 
estragos que fez.  

O bom aluno sabe respeitar os seus mestres e obedecer-lhes sem 
subserviência. Os professores exercem uma função superior, uma espécie de 
direcção espiritual, que tem de ser olhada com respeito. Os alunos devem-
lhe obediência, não uma obediência cega, passiva, como de cadáver, mas 
uma obediência raciocinada que se funda no convencimento de que 
obedecem para se conseguir a disciplina escolar. O espírito de insubmissão é 
incompatível com a educação na escola. O espírito de subserviência é uma 
baixeza moral da pior espécie.  

O bom aluno respeita a sua integridade moral e a dos seus 
companheiros. Evita os vícios e as más leituras e as más companhias e as 
más ocasiões que geram os vícios, e não proporciona aos outros as más 
leituras, nem as más companhias, nem as más ocasiões de se perderem. O 
mau livro é um veículo de veneno moral. Lê-lo é acção má, emprestá-lo é 
acção pior. As más companhias são a principal fonte de perdição para a 
mocidade. O bom senso, a inteligência e a bondade de cada um revela-se na 
escolha que faz das suas companhias. A principal ocasião de contrair o vício 
é a ociosidade.  

O bom aluno respeita a sua saúde e procura ser forte e bem 
equilibrado, sob o ponto de vista físico. Carecemos de ser saudáveis e fortes 
por nós, pela família a que pertencemos, pela família que poderemos 
constituir, pela Pátria que nos cumpre defender, pela Humanidade, para 
cujo aperfeiçoamento nos cumpre defender, pela Humanidade, para cujo 
aperfeiçoamento nos cumpre contribuir, pela Natureza, com cujos altos 
intuitos nos devemos identificar. Há vícios que arruinam a saúde. O uso do 
tabaco é particularmente funesto aos rapazes novos, é para eles um tóxico, 
que lhes diminui a memória e enfraquece o cérebro. O melhor meio de 
evitar os vícios da mocidade é a cultura física bem dirigida.  

O bom aluno não mente, não denuncia, nem consente que a outrem 
sejam atribuídas culpas que lhe pertençam a ele. A mentira é sempre uma 
cobardia, a denúncia inculca a alma sem nobreza; grande cobardia moral é 
admitir alguém que um companheiro ou um grupo de companheiros sofram 
castigo por delito que ele cometeu. A queixa contra um companheiro 
perseguidor pode ser indispensável à legítima defesa, mas o recurso a ela 
deve ser cuidadosamente estudado por cada um, a fim de evitar que se use 
dela inconvenientemente. Os que praticam furtos ou desonestidades estão 
fora de toda a solidariedade; ninguém deve hesitar em queixar-se deles 
quando não se corrigem.  

O bom aluno aproveita solicitamente todos os meios que o liceu lhe 
proporciona para se educar. Acompanha as lições e revê-as em casa. Tem os 



seus livros bem limpos e asseados. Completa os trabalhos das aulas com a 
observação de tudo quanto se lhe depara. Concorre às visitas de estudo e às 
excursões escolares, que são o melhor meio de desenvolver o espírito de 
observação e de alargar os seus conhecimentos práticos. Dedica-se 
metodicamente a todo o género de cultura física compatível com a sua 
idade, como o melhor meio de formar o carácter e fortalecer a vontade.  

Dedica às boas leituras algum do tempo que lhe sobrar dos seus 
estudos ordenados e adestra-se nas artes de falar e de escrever. Habilita-se 
a apreciar as manifestações artísticas, e ele próprio se dedica a aprender 
alguma arte para que tenha aptidões. Aperfeiçoa e educa os sentidos e 
aproxima-se mais da Natureza, amando os campos e os jardins, as árvores e 
as flores (...).  

Estas e outras palavras carecemos de as repetir. É que há um certo 
número de alunos a quem é preciso recordar que eles vieram ao liceu para 
se educarem, a quem é preciso recomendar que não percam de vista que a 
divisa dos alunos deste liceu é - nós nos educaremos" (Anuário do Liceu 
Central de Pedro Nunes: Ano escolar de 1912-13, Lisboa, 1913: 78-80). 



Compilação de legislação e de outras disposições sobre o ensino 
secundário liceal (1836-1973) 

 
 
Decreto de 17/11/1836 – Reforma a instrução secundária e cria os Liceus (Reforma 

Passos Manuel). 
 
Decreto de 23/9/1844 – Reforma a Instrução Pública (Reforma Costa Cabral). 
 
Decreto de 10/4/1860 – Publica o Regulamento para os Liceus Nacionais (Reforma 

Fontes Pereira de Melo). 
 
Decreto de 9/9/1863 – Publica o Regulamento para os Liceus Nacionais (Reforma 

Anselmo Braancamp). 
 
Decreto de 22/10/1870 – Promulga novas providências sobre o plano de estudos dos 

Liceus Nacionais (Reforma Bispo de Viseu)  
 
Decreto de 23/9/1872 – Reforma o ensino liceal (Reforma Rodrigues Sampaio). 
 
Decreto 31/3/1873 – Publica o Regulamento para os Liceus Nacionais. 
 
Carta de Lei de 14/6/1880 – Reforma a instrução secundária (Reforma de Luciano 

de Castro). 
 
Decreto de 23/5/1883 – Para efeitos de exames e de acordo com a Reforma de 

11/6/1880, divide o ano escolar em três classes. 
 
Decreto de 29/7/1886 – Uniformiza o plano de estudos dos vários liceus (ver CD). 
 
Decreto de 12/8/1886 – Publica o Regulamento geral dos liceus (Reforma de José 

Luciano de Castro) (ver CD). 
 
Carta de Lei de 9/8/1888 – Autoriza o Governo a estabelecer em Lisboa, Porto e 

Coimbra institutos destinados exclusivamente ao ensino secundário do sexo feminino. 
 
Decreto de 20/10/1888 – Reforma o ensino liceal (Reforma de Luciano de Castro) 

(ver CD). 
 
Decreto de 6/3/1890 – Regulamenta a Carta de Lei de 9 de Agosto de 1880. 
 
Decreto de 30/12/1890 – Reforma o ensino liceal (Reforma Dias Ferreira) (ver CD). 
 
Decreto 2, de 22/12/1894 – Reorganiza a instrução secundária (Reforma João 

Franco-Jaime Moniz) (ver CD). 
 
Decreto de 18/4/1895 – Aprova o regulamento do concurso e da adopção de livros 

para o ensino secundário. 
 



Decreto de 14/8/1895 – Aprova o regulamento geral do ensino secundário (ver CD). 
 
Decreto de 14/9/1895 – Aprova os programas das diversas disciplinas do ensino 

secundário (ver CD). 
 
Portaria de 21/10/1895 – Explica o art. 53, nº 1 do regulamento sobre as reuniões 

de classe dos professores dos liceus. 
 
Circular de 28/8/1896 – Desenvolve algumas disposições tendentes a harmonizar o 

serviço de exames. 
 
Circular de 12/10/1896 – Dá instruções sobre o ensinamento aos alunos da 2ª classe 

do estudo dos autores latinos. 
 
Circular de 25/1/1897 – Dá instruções aos reitores para evitar os abusos praticados 

pelos alunos por ocasião da sua entrada e saída das aulas. 
 
Portaria de 18/9/1897 – Concede que a primeira matrícula dos liceus possa fazer-se 

quando o candidato complete 10 anos de idade durante o ano lectivo em que pretenda 
realizar a aludida matrícula. 

 
Portaria de 20/9/1897 – Determina que os reitores dos liceus, ouvindo os 

respectivos conselhos escolares, elaborem e enviem ao Ministério do Reino desenvolvidos 
relatórios sobre os resultados verificados no actual regime de instrução secundária.  

 
Circular de 13/1/1898 – Recomenda aos reitores dos liceus que advirtam os 

professores de que lhe cumpre não marcar lições aos alunos sem prévia preparação e 
fazendo-lhes ver os inconvenientes que daí resultam. 

 
Portaria de 16/3/1898 – Recomenda aos professores de instrução secundária que 

seja exigido aos alunos o conhecimento da doutrina explanada nos livros aprovados para o 
estudo. 

 
Portaria de 27/6/1898 – Nomeia uma comissão revisora para apreciar os pareceres 

dos conselhos escolares, exigidos pela portaria de 20/9/1897, e indicar providências a 
adoptar na reforma de ensino secundário em vigor. 

 
Ofício de 4/10/1898 – Determina que todas as aulas do período ordinário, a partir 

da 2ª classe, os professores consagrem o mês de Outubro e a primeira metade de novembro 
em cada ano à recapitulação das matérias ensinadas nos anos anteriores. 

 
Decreto de 23/6/1899 – Altera o decreto de 18/4/1895 que regulamentou o 

concurso e a adopção de obras destinadas ao ensino secundário. 
 
Ofício de 14/3/1900 – Dá instruções sobre o modo de executar o art. 41º do 

regulamento, com relação à contagem das notas de procedimento moral dos alunos. 
 
Ofício de 11/6/1900 – Determina a forma por que os alunos estranhos podem ser 

admitidos a exame de saída do curso geral. 
 



Circular de 30/6/1900 – Dá instruções sobre os exames de saída do curso geral. 
 
Decreto 2, de 24/12/1901 – Organiza a Direcção Geral de Instrução Pública (DGIP) 
 
Decreto 8, de 24/12/1901 – Reorganiza o ensino primário. No capítulo XI cria a 

Inspecção Sanitária Escolar. 
 
1ª Circular de 25/6/1902 aos presidentes de júri dos exames de saída do curso geral 

e complementar dos liceus – Pede relatório sobre o modo como se realizaram os exames no 
ano lectivo de 1901-1902. 

 
2ª Circular de 25/6/1902 aos reitores – Refere a obrigatoriedade de enviar o 

relatório sobre o estado económico e literário de cada um dos liceus portugueses. 
  
Portaria de 28/7/1902 – Nomeia Marnoco e Sousa, lente da Universidade de 

Coimbra, para proceder a uma investigação no Liceu Central de Lisboa, em consequência 
de queixas endereçadas ao Governo acerca da forma como têm sido apurados os alunos 
internos e têm decorrido os exames. 

 
2ª Circular de 30/7/1902 aos presidentes de júri dos exames de saída do curso geral 

e complementar dos liceus – Pede opinião sobre a actual organização de ensino secundário 
e as alterações que a experiência aconselha. 

 
Decreto 8, de 19/9/1902 – Regulamenta o decreto 8, de 24/12/1901.  
 
Portaria de 8/10/1904 – Nomeia uma comissão, que inclui os reitores dos liceus 

centrais, a fim de apreciar o projecto de reforma da instrução secundária, organizado pela 
Direcção Geral da Instrução Pública.  

 
Portaria 4, de 13/9/1905 – Manda observar diferentes disposições relativamente à 

votação das comissões incumbidas do exame das obras destinadas ao ensino secundário. 
 
Decreto de 29/8/1905 – Reforma o regime vigente da instrução secundária (ver CD). 
 
Circular nº 1 de 5/10/1905 – Chama a atenção dos reitores para que os exercícios 

escritos dos alunos, quer executados nas aulas, quer nos exames, sejam devidamente 
arquivados e expostos segundo determinados preceitos.  

 
Circular nº 2 de 5/10/1905 – Designa os documentos com que os alunos dos liceus 

devem instruir os seus requerimentos para a matrícula em qualquer classe. 
 
Circular nº 3 de 5/10/1905 – Esclarece o modo como obter a classificação final dos 

alunos em qualquer exame do liceu. 
 
Circular nº 4 de 5/10/1905 – Esclarece os fins do caderno escolar, criado pelo 

decreto de 29/8/1905. 
 
Circular nº 5 de 5/10/1905 – Declara que o apuramento de frequência dos alunos 

dos liceus é da responsabilidade exclusiva do conselho de classe. 
 



Circular nº 7 de 5/10/1905 – Dá instruções sobre a execução uniforme das 
disposições legais relativas aos exames dos alunos de instrução secundária.  

 
Circular nº 11 de 5/10/1905 – Explica que é lícito a um aluno do liceu fazer exame 

de um curso como interno e requerer o exame de outro curso ou de alguma disciplina como 
estranho, dadas certas condições. 

 
Circular nº 12 de 5/10/1905 – Indica as regras que devem ser observadas na 

organização do horário dos liceus. 
 
Decreto 4, de 29/8/1905 – Revê o regime do ensino secundário. Regulamenta o 

decreto 8, de 24/12/1901. Regulamenta a Inspecção Sanitária Escolar no capítulo IX. 
 
Decreto 3, de 3/11/1905 – Aprova os programas que devem ser observados nos 

liceus para o estudo das diversas disciplinas de instrução secundária (ver CD). 
 
Decreto de 31/1/1906 – Aprova a organização do Liceu Maria Pia em Lisboa. 
 
Circular de 25/10/1906 – Chama a atenção dos reitores dos liceus sobre a execução 

das disposições legais que se referem às excursões escolares dos alunos. 
 
Circular de 24/11/1906 – Recomenda aos reitores dos liceus o emprego dos meios 

necessários para tornar efectiva a assiduidade e pontualidade dos professores, e conseguir 
o regular funcionamento das aulas. 

 
Portaria de 19/4/1907 – Regula a fiscalização da frequência dos alunos nos cursos 

de ginástica dos liceus. 
 
Portaria de 8/5/1907 – Regula as condições em que os alunos da instrução 

secundária podem transitar do ensino oficial para o ensino particular ou doméstico. 
 
Decreto de 27/6/1907 – Determina o estabelecimento de cursos de instrução militar 

nas escolas primárias e nos liceus. 
 
Decreto de 19/12/1907 – Manda manter provisoriamente a organização e 

distribuição do pessoal do ensino de ginástica nos liceus. 
 
Circular de 10/10/1908 – Determina o modo como devem proceder os reitores dos 

liceus no serviço dos horários das aulas. 
 
Circular de 12/2/1909 – Os conselhos escolares são chamados a dar parecer sobre 

programas vigentes no ensino secundário. 
 
Circular de 22/4/1909 – Dá várias instruções aos reitores dos liceus para o regular 

funcionamento e disciplina das diversas classes dos mesmos liceus. 
 
Portaria de 5/11/1909 – Determina que seja aprovado e mandado seguir nos liceus e 

escolas municipais do reino o Manual de ginástica de António Martins. 
 



Portaria de 29/12/1909 – Determina que os acórdãos dos conselhos escolares dos 
liceus, em matéria disciplinar, sejam comunicados a todos os liceus em circular expedida 
pela Direcção-Geral da Instrução Secundária, Superior e Especial. 

 
Decreto de 25/5/1910 – Disposições que regulamentam o funcionamento do 

Conselho Escolar. 
 
Portaria de 23/7/1910 – Manda adoptar um novo modelo de caderno escolar dos 

liceus. 
 
Decreto 7 de 13/10/1910 – Manda considerar feriados os dias 1 e 31 de Janeiro e 1 e 

25 de Dezembro 
 
Decreto de 17/10/1910 – Extingue a Inspecção de Sanidade Escolar. 
 
Decreto de 25/2/1911 – Uniformiza as escalas de classificação dos alunos. 
 
Decreto de 21/5/1911 – Cria as escolas normais superiores junto das faculdades de 

letras e de ciências da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra. 
 
Decreto 2, de 26/5/1911 – Organiza os serviços da Sanidade Escolar: Inspecção da 

Sanidade Escolar; médicos escolares; Junta de Sanidade Escolar. 
 
Decreto de 26/5/1911 – Aprova o regulamento e o programa da Instrução Militar 

Preparatória. 
 
Decreto de 2/8/1911 – Aprova o regulamento dos Serviços de Sanidade Escolar. 
 
Portaria de 24/2/1912 – Considera atentados contra a disciplina as agressões a 

autoridades escolares e empregados escolares, mesmo se praticadas fora dos 
estabelecimentos de ensino. 

 
Portaria de 1/6/1912 – Aprova o regulamento das Sociedades de Instrução Militar e 

Cívica. 
 
Lei 12, de 7/7/1913 – Cria o Ministério da Instrução Pública. 
 
Decreto 93 de 26/8/1913 – Suspende as aulas para levantamento de médias dos 

alunos. 
 
Circular de 1/11/1913 – Manda incluir trabalhos de natureza pedagógica e trabalhos 

de alunos nos relatórios anuais de reitores. 
 
Circular de 1/11/1913 – Manda os reitores informarem anualmente sobre a 

proficuidade do ensino da ginástica no respectivo estabelecimento e competências do 
professor. 

 
Portaria de 10/11/1913 (DG nº 263) – Nomeia uma comissão para proceder a uma 

inspecção de carácter pedagógico aos 4 liceus da capital. 
 



Circular de 27/2/1914 – Recomenda a criação de Sociedades de Instrução Militar 
Preparatória em todos os liceus do país, à semelhança das do Liceu Pedro Nunes e Passos 
Manuel. 

 
Decreto 503, de 20/5/1914 – Define as funções do reitor. 
 
Decreto 858, de 11/9/1914 – Cria os directores de divisão. 
 
Decreto 859, de 11/9/1914 – Define a lotação dos liceus centrais de Lisboa, Porto e 

Coimbra. 
 
Portaria 230, de 21/9/1914 – Dá instruções para o ensino em classe nos liceus. 
 
Decreto 896, de 26/9/1914 – Cria nos liceus cursos de trabalhos individuais 

educativos. 
 
Portaria 239, de 26/9/1914 – Dá instruções sobre os trabalhos individuais 

educativos. 
 
Decreto 1055, de 17/11/1914 – Institui uma secção feminina junto de cada um dos 

liceus do Porto e de Coimbra. 
 
Decreto 1212, de 23 /12/1914 – Autoriza os reitores a criarem trabalhos individuais 

educativos em certas disciplinas da 6ª e 7ª classes. 
 
Portaria 348, de 27/4/1915 – Relembra a importância do caderno escolar. 
 
Lei 410, de 20/9/1915 – Cria no Porto um liceu feminino. 
 
Decreto 2549, de 2/8/1916 – Determina que a Inspecção de Sanidade Escolar fique 

directamente dependente da Secretaria Geral do Ministério da Instrução Pública. 
 
Decreto 3091, de 17/4/1917 – Insere todas as disposições existentes sobre o ensino 

secundário e modifica a regulamentação dalgumas dessas disposições. 
 
Decreto 3592, de 22/11/1917 – Modifica algumas disposições do decreto 3091, que 

regulamenta o ensino secundário, e manda reabrir as aulas de todos os liceus do continente 
no dia 26/11/1917. 

 
Decreto da Junta Revolucionária de 9/12/1917 – Suspende a execução dos decretos 

3091 e 3592, sobre o ensino secundário, e manda abrir os liceus, abonar todas as faltas 
dadas por motivo da greve liceal e trancar os processos instaurados em virtude dessa greve. 

 
Portaria de 21/1/1918 – Nomeia várias comissões que apresentarão todas as 

necessidades dos vários ramos de ensino. 
 
Decreto 4650, de 14/7/1918 – Reforma os serviços da Instrução Secundária (ver CD). 
 
Portaria de 14/7/1918 – Na sequência do decreto 4650, nomeia uma comissão que 

proceda à revisão dos programas das disciplinas do curso dos liceus. 



 
Decreto 4695, de 23/7/1918 – Remodela os serviços da sanidade escolar. 
 
Decreto 4799, de 8/9/1918 – Aprova o regulamento de instrução secundária. 
 
Decreto 4961, de 11/11/1918 – Aprova o regulamento do ensino secundário 

feminino. 
 
Decreto 5002, de 27/11/1918 – Estabelece os novos programas dos liceus. 
 
Decreto 5054, de 29/11/1918 – Fixa o quadro dos médicos escolares, para a 

execução do decreto 4695, que reorganiza os serviços da sanidade escolar. 
 
Decreto 5096, de 7/1/1919 – Indica as designações que passam a ter os liceus do 

continente e ilhas. 
 
Decreto 5168, de 6/1/1919 – Aprova e manda pôr em execução o regulamento de 

sanidade escolar. 
 
Decreto 5371, de 4/4/1919 – Dá nova organização à Repartição de Sanidade Escolar, 

que passa a denominar-se Inspecção Geral de Sanidade Escolar e fica adstrita à Secretaria 
Geral do Ministério da Instrução Pública. 

 
Decreto 5372, de 4/4/1919 – Promulga várias disposições sobre serviços médico-

escolares. 
 
Decreto 5373, de 5/4/1919 – Cria no Ministério da Instrução Pública a Repartição de 

Construções Escolares. 
 
Decreto 5617, de 10/5/1919 – Regulamenta os serviços do Ministério da Instrução 

Pública, reorganizados pelo decreto 5627, de 6/6/1918. 
 
Decreto 5683, de 10/5/1919 – Promulga várias disposições relativamente à 

educação em comum dos dois sexos 
 
Decreto 5684, de 10/5/1919 – Autoriza o Governo a contrair com a Caixa Geral de 

Depósitos um empréstimo para a construção do novo edifício para o Liceu Sá de Miranda. 
 
Decreto 6132, de 26/09/1919 – Regulamenta o dec. 5787 no que se refere a 

programas e carga horária. 
 
Decreto 6316, de 30/12/1919 – Manda observar as instruções para a execução dos 

programas de distribuição das disciplinas do ensino secundário. 
 
Decreto 6675, de 12/6/1920 – Aprova o regulamento de instrução secundária. 
 
Decreto 6849, de 23/8/1920 – Organiza em todas as capitais de distrito do 

continente e ilhas juntas médicas delegadas da Junta da Sanidade Escolar. 
 



Instruções, de 10/9/1920 – Relativas à constituição, atribuições e competência das 
juntas médicas delegadas da Junta de Sanidade Escolar. 

 
Lei 1068, de 18/11/1920 – Estabelece os exames de admissão às Universidades. 
 
Decreto 7558, de 18/7/1921 – Aprova o regulamento de instrução secundária. 
 
Decreto 7662, de 9/8/1921 – Aprova o regulamento de provas inter-escolares de 

educação física. 
 
Decreto 7778, de 18/11/1921 – Estabelece, a partir do ano lectivo de 1922-1923, 

exames de admissão a todas as faculdades das Universidades, permite aos professores do 
liceu o ensino particular e critica o ensino de classes. 

 
Lei 1363, de 13/9/1922 – Cria uma propina anual de trabalhos práticos paga pelos 

alunos internos dos liceus para reforço das verbas destinadas à aquisição e conservação do 
material didáctico dos estabelecimentos de ensino secundário. 

 
Decreto 8559, de 3/1/1923 – Aprova e manda pôr em execução o regulamento das 

provas inter-escolares de educação física, que constituem a Festa Nacional criada pelo 
decreto 7662. 

 
Decreto 8808, de 9/5/1923 – Estabelece as condições para o concurso para 

professores de canto coral dos liceus. 
 
Proposta de lei sobre a reorganização da educação nacional, de 21/6/1923 

("Reforma Camoesas"). 
 
Decreto 9321, de 18/12/1923 – Aprova as alterações ao regulamento das provas 

inter-escolares de educação física que constituem a Festa Nacional criada pelo decreto 
7662. 

 
Decreto 10290, de 12/11/1924 – Permite aos estudantes de ambos os sexos das 

universidades, liceus e escolas superiores o uso da capa e batina, segundo o modelo 
tradicional, como traje de uso escolar.  

 
Decreto 10723,de  29/4/1925 – Determina a iniciação, em todo o país, dos trabalhos 

necessários para a realização em Maio de 1925 da Festa Nacional de Educação Física. 
 
Lei 1783, de 25/05/1925 – Considera nacional a Festa de Portugal, que se celebrará 

no dia 10 de Junho de cada ano. 
 
Decreto 10986, de 31/6/1925 – Cria o Instituto de Orientação Profissional de Maria 

Luísa Barbosa de Carvalho. 
 
Decreto 11176, de 24/10/1925 – Aprova o regulamento do Instituto de Orientação 

Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho. 
 
Circular de 25/5/1926 – Estabelece diversos preceitos para a realização de festas 

escolares.  



 
Portaria 4653, de 29/6/1926 – Estabelece as normas a adoptar na execução do 

serviço de exames nos liceus da República. 
 
Decreto 11981, de 28/7/1926 – Extingue o actual Conselho Superior de Instrução 

Pública e cria, em sua substituição, outra organização com o mesmo título, que funcionará 
nos termos do presente decreto. 

 
Decreto 11995, de 29/7/1926 – Promulga várias disposições atinentes a acelerar os 

serviços dos exames de admissão aos liceus. 
 
Decreto 12094, de 6/8/1926 – Extingue a Inspecção Geral de Sanidade Escolar, 

instituída pelo decreto 5371, e manda que seja substituída por uma secção de higiene 
escolar encorpada na Direcção Geral de Saúde, para onde transitam os actuais serviços com 
o respectivo pessoal e dotações orçamentais. 

 
Decreto 12156, de 20/8/1926 – Anula o concurso de livros para o ensino secundário, 

aberto pela portaria de 3/9/1925, e dissolve a comissão respectiva; determina que os 
conselhos escolares escolham livremente os livros a adoptar para o ano 1926-1927, devendo 
essa escolha recair somente em obras de autores, proprietários ou editores portugueses. 

 
Decreto 12256, de 3/9/1926 – Regula a organização, funcionamento e atribuições 

do Conselho Superior de Instrução Pública, criado pelo decreto 11981. 
 
Decreto 12304, de 11/09/1926 – Determina que para a abertura de termos de 

exame de alunos externos haja nas secretarias dos liceus livro de formato superior ao dos 
alunos internos, conforme o modelo anexo ao presente decreto. Mais determina que os 
documentos respeitantes ao exame de um aluno devem constituir um só processo. 

 
Decreto 12425, de 2/10/1926 – Promulga o Estatuto da Instrução Secundária (ver 

CD). 
 
Portaria 4739, de 21/10/1926 – Designa o dia para a abertura das aulas nos liceus. 
 
Decreto 12594, de 2/11/1926 – Aprova os programas dos cursos da instrução 

secundária. 
 
Decreto 12912, de 15/12/1926 – Amplia as atribuições conferidas ao Instituto de 

Orientação Profissional Maria Luíza Barbosa de Carvalho. 
 
Decreto 13056, de 20/01/1927 – Faz várias alterações ao Estatuto da Instrução 

Secundária. 
 
Decreto 13152, de 16/2/1927 – Completa algumas disposições do decreto 13056. 
 
Decreto 13207, de 19/02/1927 – Restabelece nos liceus centrais femininos de 

Lisboa, Porto e Coimbra a disciplina de trabalhos manuais. 
 
Decreto 13571, 9/5/1927 – Regulamenta e esclarece algumas disposições dos 

decretos 12425 e 13056. 



 
Decreto 13239, de 27/2/1927 – Modifica o actual regime a adoptar para a escolha 

de livros do ensino secundário. 
 
Decreto 13923, de 11/7/1927 – Restitui aos conselhos escolares dos liceus a 

faculdade de relevarem algumas das faltas que os alunos tenham dado além das que o art. 
94º do Estatuto da Instrução Secundária permite sem perda de ano. 

 
Decreto 14227, de 3/9/1927 – Determina quais as funções da Inspecção de Sanidade 

Escolar e Educação Física e da Repartição de Construções Escolares, e fixa os quadros do 
respectivo pessoal. 

 
Decreto 14246, de 6/9/1927 – Determina que continue sendo exclusivamente 

reservado ao sexo feminino o Liceu de Maria Amália Vaz de Carvalho, de Lisboa, passando a 
ficar reservados ao sexo masculino os restantes liceus; permite às alunas que no ano lectivo 
findo frequentavam os liceus em que era permitida a frequência dos dois sexos, prossigam 
neles os seus estudos até à conclusão dos cursos. 

 
Decreto 14384, de 1/10/1927 – Reserva ao sexo masculino o Liceu de José Falcão, 

em Coimbra. 
 
Decreto 14385, de 4/10/1927 – Determina que continue sendo exclusivamente 

reservado ao sexo feminino o Liceu de Carolina Michaelis, no Porto, passando a ficar 
reservados ao sexo masculino os restantes liceus da mesma cidade. 

 
Circular de 8/10/1927 – Suscita o cumprimento do disposto na circular de 

25/6/1926, sobre festas escolares.  
 
Decreto 14715, de 7/12/1927 – Transfere para o Ministério da Instrução Pública o 

Instituto de Orientação Profissional Maria Luíza Barbosa de Carvalho. 
 
Decreto 14861, de 10/1/1928 – Determina que sejam convenientemente arquivadas 

as provas escritas dos exames dos alunos dos liceus, bem como os respectivos pontos. 
 
Decreto 14988, de 24/1/1928 – Amplia as atribuições do Instituto de Orientação 

Profissional Maria Luíza Barbosa de Carvalho. 
 
Decreto 15088, de 23/2/1928 – Determina que em todas as escolas portuguesas, 

qualquer que seja o Ministério ou corporação administrativa de que dependam e o ramo ou 
grau de ensino que neles se ministre, se intensifique ou se inicie o estudo das colónias 
portuguesas, a fim de se desenvolver uma intensa propaganda do império colonial 
português. 

 
Decreto 15392, de 18/4/1928 – Regula a nomeação dos reitores e vice-reitores dos 

liceus e dos directores de classe. 
 
Decreto 15554, de 1/6/1928 – Determina que nas cidades de Lisboa, Porto e 

Coimbra, as alunas do ensino particular e doméstico só possam apresentar-se a exame nos 
respectivos liceus femininos. 

 



Decreto 15602, de 18/6/1928 – Proíbe a instalação de novos estabelecimentos de 
venda de vinho a copo, bem como de cervejas ou de quaisquer outras bebidas alcoólicas, 
em torno de edifícios onde estejam instaladas escolas oficiais secundárias ou superiores ou 
quartéis.  

 
Decreto 15621, de 9/6/1928 – Permite em 1928 a admissão ao exame de admissão 

aos liceus dos alunos com nove anos completos. 
 
Portaria 4653, de 29/6/1928 – Estabelece as normas a adoptar na execução do 

serviço de exames nos liceus da República. 
 
Portaria 5589, de 10/9/1928 – Manda organizar os serviços de bibliotecas dos liceus, 

sendo estabelecidas pequenas bibliotecas volantes e permitidos os empréstimos de livros 
aos alunos. 

 
Decreto 15939, de 11/9/1928 – Restabelece a classificação dos liceus em nacionais 

centrais e nacionais; restabelece a designação de cursos complementares, de letras e 
ciências, para os cursos a que se refere o artigo 2º do decreto 13056. 

 
Decreto 15940, de 11/9/1928 – Substitui o requerimento de matrícula nos liceus por 

um boletim de matrícula. 
 
Decreto 15941, de 11/9/1928 – Fixa as propinas a cobrar pela frequência dos liceus 

do continente e ilhas e pelos exames nele realizados e ainda as taxas de imposto de selo 
devidas por cartas de curso e certidões passadas pelas secretarias daqueles 
estabelecimentos de ensino; cria cinquenta bolsas de estudo e autoriza a abertura dos 
respectivos créditos; fixa os modelos das cartas de curso dos liceus. 

 
Decreto 15942, de 11/9/1928 – Autoriza o Governo a contrair com a Caixa Geral de 

Depósitos um empréstimo destinado à construção de edifícios para o funcionamento dos 
liceus, à conclusão dos já iniciados e a grandes reparações daqueles em que os referidos 
estabelecimentos de ensino funcionam e que constituem pertenças do Estado, e bem assim 
à aquisição de mobiliário e material didáctico e às despesas de instalação das residências 
de estudantes. 

 
Decreto 15947, de 12/9/1928 – Introduz várias modificações no regime 

administrativo dos liceus. 
 
Decreto 15948, de 12/9/1928 – Modifica a distribuição dos serviços docentes pelos 

professores dos liceus; regula o funcionamento dos conselhos escolares e amplia as 
atribuições dos conselhos dos directores de classes. 

 
Decreto 15971, de 21/9/1928 – Cria dois liceus nacionais em Lisboa e um em 

Coimbra; fixa o número de turmas e a lotação de alunos para os liceus do continente e 
ilhas, e bem assim os quadros de professores efectivos dos referidos liceus e os do pessoal 
de secretaria. 

 
Decreto 15972, de 21/9/1928 – Modifica as disposições regulamentares sobre 

matrículas, em função do decreto anterior. 
 



Decreto 15973, de 21/9/1928 – Regula o funcionamento de liceus municipais nos 
concelhos de população superior a 30.000 habitantes, centros de população que tenham 
atingido importante desenvolvimento. 

 
Decreto 15981, de 27/9/1928 – Regulamenta as disposições do decreto 15941 sobre 

isenção de propinas e bolsas de estudo. 
 
Decreto 15988, de 29/9/1928 – Declara ser o exame de admissão aos liceus válido 

para a matrícula em qualquer daqueles estabelecimentos. 
 
Decreto 16016, de 10/10/1928 – Introduz algumas alterações a disposições 

ultimamente decretadas sobre o ensino secundário oficial.  
 
Decreto 16362, de 15/1/1929 – Aprova os programas dos cursos complementares dos 

liceus. 
 
Decreto 16381, de 9/1/1929 – Cria a Junta de Educação Nacional. 
 
Decreto 16481, de 8/2/1929 – Reorganiza os serviços do Ministério da Instrução 

Pública. 
 
Decreto 16836, de 4/5/1929 – Regulamenta o Ministério da Instrução Pública. 
 
Decreto 16902, de 26/5/1929 – Regula o serviço de exames nos liceus. 
 
Decreto 17037, de 24/6/1929 – Aprova o regulamento da Junta de Educação 

Nacional. 
 
Decreto 17459, de 14/10/1929 – Extingue a Comissão Orientadora do Ensino 

Secundário criada pelo decreto 16481. 
 
Decreto 18024, de 1/3/1930 – Fixa o regime de exames liceais. 
 
Decreto 18082, de 8/3/1930 – Desliga os serviços do ensino secundário da Direcção 

Geral do Ensino Superior Secundário e Artístico, a qual passa a ter a designação de Direcção 
Geral do Ensino Superior e das Belas Artes; fixado o quadro do pessoal da Repartição do 
Ensino Secundário. 

 
Decreto 18235, de 22/4/1930 – Regula o exercício das funções dos reitores e vice-

reitores 
 
Circular aos reitores, de 9/6/1930 – Estabelece as instruções a ser observadas nas 

provas escritas a realizar na época de exame de 1930. 
 
Decreto 18486, de 18/6/1930 – Promulga várias disposições sobre a organização de 

visitas de estudo e excursões escolares. 
 
Circular aos reitores de 23/6/1930 – Apresenta pontos-exemplos com vista à melhor 

execução do novo sistema de exames nacionais. 
 



Circular aos reitores, de 7/7/1930 – A Repartição do Ensino Secundário pede que lhe 
sejam enviados os pontos para as provas escritas, os mapas estatísticos e alvitres sobre os 
serviços de exame.  

 
Circular aos reitores, de 7/7/1930 – Recolhe informações para a regulamentação 

futura do formato do caderno de aula [caderno diário] e do livro de ponto. Esta circular é 
rectificada em 18/7/1930. 

 
Circular aos reitores, de 12/7/1930 – Na sequência da circular de 9/6/1930, manda 

enviar à Repartição do Ensino Secundário todos os pontos realizados nos liceus. 
 
Decreto 18779, de 26/8/1930 – Reorganiza os serviços docentes dos liceus. 
 
Decreto 18827, de 6/9/1930 – Reorganiza os serviços do ensino secundário com um 

novo sistema de classificação do trabalho docente.  
 
Decreto 18884, de 27/9/1930 – Estabelece o novo sistema de exames liceais. 
 
Decreto 18885, de 27/9/1930 – Aprova os programas para todas as classes do ensino 

secundário a partir do ano lectivo de 1930-1931. 
 
Decreto 18973, de 16/10/1930 – Funda a secção de Ciências Pedagógicas nas 

Faculdades de Letras e cria os liceus normais. 
 
Portaria 6961, de 13/10/1930 – Aprova os estatutos da Associação dos Professores 

dos Liceus Portugueses. 
 
Artigo de 9/1/1931 – Determina que seja adoptado obrigatoriamente em todos os 

liceus do continente e ilhas o modelo oficial de matrícula e cadastro dos alunos. 
 
Decreto 19362, de 11/2/1931– Determina que, sempre que um aluno seja 

transferido de um para outro liceu, o reitor do liceu de que o aluno é transferido promova a 
reunião do respectivo conselho de classe a fim de este se pronunciar, quanto a esse aluno, 
nos termos do art.º 69º do decreto 7558. 

 
Decreto 19478, de 18/3/1931 – Extingue, no seu art. 25º, repartições, inspecções e 

outros serviços de sanidade dependentes do Ministério da Instrução Pública. 
 
Decreto 19605, de 16/4/1931 – Estabelece as novas bases para o concurso dos livros 

a adoptar nos liceus. 
 
Decreto 19614, de 18/4/1931 – Autoriza o ministro a aplicar, por simples despacho, 

e em determinados casos, penalidades aos professores de ensino secundário que 
prejudiquem a direcção dos serviços escolares ou o aproveitamento dos estudantes. 

 
Decreto 19893, de 16/6/1931 – Fixa as normas do recrutamento dos médicos 

escolares dos estabelecimentos de ensino dependentes do Ministério da Instrução Pública.  
 
Decreto 19932, de 23/6/1931 – Estabelece as provas teóricas de higiene e educação 

física, oftalmologia e otorrinolaringologia a prestar no concurso de provas públicas para o 



provimento do lugar de médico efectivo dos estabelecimentos dependentes do Ministério da 
Instrução Pública. 

 
Decreto 20065, de 13/7/1931 – Regula a concessão de isenção de propinas e de 

bolsas de estudo. 
 
Decreto 20369, de 3/10/1931 – Aprova os programas para todas as classes do ensino 

secundário (ver CD). 
 
Decreto 20741, de 11/12/1931 – Promulga o Estatuto do Ensino Secundário (ver CD). 
 
Decreto 20859, de 4/2/1932 – Cria no Ministério da Instrução Pública a comissão do 

cinema educativo com o fim de promover e fomentar nas escolas portuguesas o uso do 
cinema como meio de ensino. 

 
Decreto 21014, de 19/3/1932 – Torna obrigatória a inserção de determinados 

trechos nos livros de leitura adoptados oficialmente. 
 
Decreto 21034, de 29/3/1932 – Cria no Ministério da Instrução Pública a Repartição 

de Educação Física e regula o seu funcionamento. 
 
Decreto 21103, de 7/4/1932 – Esclarece a latitude da expressão ‘exactidão das 

doutrinas’, inserta no art.º 13º do decreto 19605, na parte que respeita ao Compêndio de 
História Pátria para o ensino secundário e técnico. 

 
Portaria 7323, de 9/4/1932 – Manda aditar várias frases ao decreto 21014 que torna 

obrigatória a inserção de determinados trechos nos livros de leitura adoptados 
oficialmente. 

 
Decreto 21110, de 14/4/1932 – Aprova e manda pôr em execução o regulamento de 

educação física. 
 
Decreto 21150, de 23/4/1932 – Aprova e manda pôr em execução o regulamento de 

canto coral nos liceus. 
 
Decreto 21160, 21/4/1932 – Uniformiza e colige num só diploma todas as 

disposições legais referentes à disciplina académica.  
 
Portaria 7362, de 8/6/1932 – Manda aditar várias frases à lista das frases a inserir 

nos livros de leitura das 6ª e 7ª classes de letras. 
 
Decreto 21530, de 26/7/1932 – Regula as normas a que deve obedecer a execução 

dos quadros destinados a serem afixados nas escolas do ensino secundário e do ensino 
técnico profissional. 

 
Decreto 21551, de 30/7/1932 – Faculta aos alunos dos diversos estabelecimentos de 

ensino dependentes do Ministério da Instrução Pública o associarem-se para fins de cultura 
e beneficência.  

 



Decreto 21566, de 3/8/1932 – Regula o funcionamento das instituições associativas 
escolares destinadas a fins culturais e beneficentes. 

 
Decreto 21706, de 18/9/1932 – Regulamenta o que no Estatuto do Ensino 

Secundário se dispõe relativamente à criação de liceus municipais e altera algumas 
disposições do mesmo Estatuto na aplicação a este categoria de liceus. 

 
Decreto 21963, de 8/11/1932 – Aprova o regulamento interno do Liceu Normal de 

Lisboa (Pedro Nunes). 
 
Decreto 22040, de 20/12/1932 – Torna obrigatório em todos os estabelecimentos de 

ensino primário, secundário e técnico (profissional e médio) e artístico, em todos os 
estabelecimentos de ensino particular e em todas as bibliotecas públicas a afixação de 
diversos pensamentos nas paredes das respectivas salas de aula e leitura, corredores, 
pátios.  

 
Decreto 22111, de 7/1/1933 – Providencia no sentido de assegurar a maior 

regularidade e eficiência na criação dos liceus municipais. 
 
Decreto 22260, de 27/2/1933 – Regula o funcionamento dos conselhos de directores 

de classes nos liceus municipais. 
 
Decreto 22347, de 14/3/1933 – Regula as publicações escolares liceais. 
 
Nota de 21/3/1933 – Torna pública a circular aos reitores dos liceus do continente e 

ilhas acerca da correspondência inter-escolar. 
 
Decreto 22477, de 20/4/1933 – Regula a nomeação dos reitores dos liceus. 
 
Decreto 22574, de 25/5/1933 – Regula as sanções disciplinares aplicáveis aos alunos 

dos liceus [ver igualmente decreto 23495 de 23/1/1934]. 
 
Decreto 22581, de 26/5/1933 – Promulga os estatutos da Associação de Pais dos 

Alunos do Liceu Normal de Lisboa (Pedro Nunes). 
 
Parecer de 6/6/1933 – Parecer da secção do ensino secundário do Conselho Superior 

da Instrução Pública e despacho ministerial relativos à interpretação dos textos legais para 
a concessão da transferência de alunos internos para o ensino particular ou doméstico que 
hajam perdido o ano por faltas. 

 
Circular aos reitores, de 20/6/1933 – Dá instruções relativas aos exames liceais a 

realizar no mês de Julho de 1933. 
 
Decreto 22724, de 23/6/1933– Regulamenta o número de faltas que os alunos do 

ensino secundário podem dar durante o ano escolar. 
 
Decreto-Lei 22751, de 28/6/1933 – Cria no Ministério da Instrução Pública a 

Direcção Geral da Saúde Escolar, que superintenderá em tudo que respeite às condições 
sanitárias, médico-pedagógicas e higiénicas do pessoal discente das escolas oficiais e 
particulares, dos respectivos meios de ensino e edifícios. 



 
Decreto 22752, de 28/6/1933 – Abre concurso para o provimento dos médicos 

escolares. 
 
Decreto 22753, de 28/6/1933 – Remodela os serviços do Instituto de Orientação 

Profissional de Maria Luíza Barbosa de Carvalho. 
 
Decreto 22754, de 28/6/1933 – Cria o curso de peritos orientadores de psicotécnica 

no Instituto de Orientação Profissional de Maria Luíza Barbosa de Carvalho e define as 
atribuições das delegações do mesmo Instituto. 

 
Circular aos reitores, de 21/7/1933 – Esclarece algumas disposições sobre recursos 

liceais. 
 
Decreto 23077, de 4/10/1933 – Cria turmas em vários liceus e duas secções liceais 

na cidade de Lisboa e na do Porto. 
 
Decreto 23495, de 23/1/1934 – Revoga o decreto 22574, na parte em que permite 

substituir por multas pecuniárias as penalidades a aplicar aos alunos dos liceus. 
 
Decreto 23496, de 23/1/1934 – Determina que os funcionários civis contratados 

para os lugares da Direcção Geral da Saúde Escolar não percam o direito a quaisquer 
lugares que exerçam à data da nomeação e seja sempre de carácter interino a nomeação 
dos funcionários que os substituírem. 

 
Decreto 23578, de 19/2/1934 – Cria no Ministério da Instrução Pública a Direcção 

Geral do Ensino Secundário e extingue a Repartição do Ensino Secundário e o lugar de 
director de serviços. 

 
Circular aos professores do ensino primário, secundário e técnico elementar e 

médio do continente e ilhas, de 17/3/1934 – Estabelece normas acerca de correspondência 
inter-escolar. 

 
Decreto 23635, de –6/3/1934 – Fixa definitivamente as normas de recrutamento do 

pessoal dependente da Direcção Geral da Saúde Escolar. 
 
Decreto 23807, de 28/4/1934 – Regulamenta os serviços da Direcção Geral da Saúde 

Escolar. 
 
Decreto 23982, de 8/6/1934 – Modifica o regime de escolha de livros a adoptar nos 

liceus e nas escolas de ensino técnico profissional. 
 
Decreto 23994, de 11/6/1934 – Obriga a concurso de provas públicas o provimento 

dos cargos de professores de lavores femininos nos liceus e remodela os programas dessa 
disciplina. 

 
Circular aos reitores, de 16/6/1934 – Estabelece normas a observar nos exames 

liceais a realizar no mês de Julho de 1934. 
 



Decreto 24526, de 6/10/1934 – Manda pôr em vigor no ano lectivo de 1934-1935 em 
todas as classes dos liceus os novos programas do ensino secundário. 

 
Decreto 25078, de 25/2/1935 – Regulamenta a classificação profissional e o 

provimento de lugares dos professores de liceu. 
 
Lei 1904, de 21/5/1935 – Promulga a reforma do ensino secundário (ver CD). 
 
Lei 1916, de 25/5/1935 – Institui cursos de higiene geral em todos os liceus e de 

puericultura, para as alunas, nos liceus femininos ou mistos e demais escolas secundárias 
onde houver turmas exclusivamente femininas. 

 
Lei 1917,de 25/5/1935 – Autoriza o Governo a promover, pelos seus organismos 

técnicos, as providências atinentes a assegurar a eficiência da acção do médico e do 
pedagogo relativamente à correcção das causas da insuficiência escolar. 

 
Decreto 25447, de 1/6/1935 – Regula a aprovação dos livros que devem ser 

adoptados nos liceus. 
 
Circular aos reitores, de 4/6/1935 – Estabelece as normas a observar nos exames a 

realizar no mês de Julho de 1935. 
 
Decreto 25461, de 5/6/1935 – Regula as provas de admissão aos liceus. 
 
Circular aos reitores, de 4/7/1935 – Alteração à circular em que se estabelecem 

instruções a observar nos exames liceais a realizar no mês de Agosto de 1935. 
 
Decreto 25676, de 25/7/ 1935 – Cria seis lugares de médicos escolares para os 

liceus D. Filipa de Lencastre e Passos Manuel, de Lisboa, Carolina Michaëlis, do Porto, Sá de 
Miranda, de Braga, José Estevão, de Aveiro, e Afonso de Albuquerque, da Guarda. Cria 
dezasseis lugares de visitadoras escolares. 

 
Circular aos reitores de 17/8/1935 – Estabelece normas para os relatórios anuais 

que os reitores têm de elaborar. 
 
Decreto 25946, de 15/10/1935 – Institui em todos os liceus, a partir da 3ª classe, 

cursos obrigatórios de higiene. 
 
Portaria 8292, de 27/11/1935 – Esclarece que a disciplina de higiene, ou higiene e 

puericultura, seja considerada para todos os efeitos dos art.ºs 128º a 131º e 181º (perda do 
ano por faltas ou deficiência de aproveitamento) do Estatuto do Ensino Secundário, 
aprovado pelo decreto 20741. 

 
O Diário do Governo publica, em 4/2/1936, o Relatório da Direcção Geral da Saúde 

Escolar, respeitante ao ano de 1934-1935. 
 
Lei 1941, de 11/4/1936 – Estabelece as bases da organização do Ministério que 

passa a designar-se da Educação Nacional. 
 



Decreto 26611, de 19/5/1936 – Aprova o regimento da Junta Nacional da Educação 
(JNE). 

 
Circular 169 aos reitores, de 3/7/1936 – Estabelece instruções a observar nos 

exames de admissão aos liceus a realizar no mês de Julho de 1936. 
 
Decreto 26893, de 15/8/1936 – Aprova os estatutos da Obra das Mães pela Educação 

Nacional (OMEN). 
 
Decreto 27084, de 14/10/1936 – Promulga a reforma do ensino liceal (ver CD). 
 
Decreto 27085, de 14/10/1936 – Aprova, para vigorarem desde o início do ano 

lectivo de 1936-1937, os programas das disciplinas do ensino liceal (ver CD). 
 
Decreto 27301, de 4/12/1936 – Aprova o regulamento da organização nacional da 

Mocidade Portuguesa (MP). 
 
Decreto 27442, de 31/12/1936 Cria um lugar de médico escolar e doze lugares de 

visitadoras escolares para o Liceu Camões (secção mista). 
 
Decreto 27716, de 22/5/1937 – Regula provisoriamente o pagamento de propinas 

dos alunos dos liceus e simplifica alguns serviços de secretaria. 
 
Circular 269 aos reitores, de 3/6/1937 – Estabelece instruções a observar nos 

exames de admissão aos liceus a realizar no ano de 1937. 
 
Circular 309 aos reitores, de 22/9/1937 – Determina que no ano lectivo de 1937-

1938 seja dado rigoroso cumprimento às disposições da reforma do ensino liceal (Decreto-
Lei 27084) a que no ano de 1936-1937 não haja sido possível dar completa execução. 

 
Decreto 28262, de 8/12/1937 – Aprova o regulamento da Mocidade Portuguesa 

Feminina (MPF). 
 
Portaria 8954, de 21/3/1938 – Manda observar várias disposições acerca da 

preparação para os exames de aptidão. Dispõe sobre cursos livres e salas de estudo. 
 
Decreto 28604, de 21/4/1938 – Aprova o programa de novas construções, 

ampliações e melhoramentos de edifícios liceais. 
 
Nota de 30/6/1938 – Torna públicas as normas para os relatórios liceais aprovadas 

por despacho ministerial. 
 
Circular 403 aos reitores, de 1/7/1938 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames de admissão aos liceus a realizar no ano de 1938. 
 
Circular 481 aos reitores, de 15/6/1939 – Determina que se observem várias 

instruções a observar nos exames liceais na época de 1939. 
 
Circular 495 aos reitores, de 19/6/1939 – Aditamento à circular 481. 
 



Portaria 9360, de 30/10/1939 – Autoriza a Obra das Mães pela Educação Nacional a 
instituir em Coimbra, Lisboa e Porto, o curso de visitadoras escolares, com a duração de 
três meses, abrangendo as disciplinas de Educação Moral e Cívica e Moral Profissional, 
Noções Gerais de Educação, Higiene Geral e Higiene Escolar, Enfermagem e Elementos de 
Legislação Sanitária e Formação Técnica, e bem assim a estabelecer as condições gerais de 
matrícula. Programas a adoptar no ano lectivo de 1939-1940. 

 
Circular 557 aos reitores, de 18/5/1940 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Decreto 30921, de 29/11/1940 – Aprova o regulamento de disciplina da Mocidade 

Portuguesa. 
 
Decreto 31255, de 6/5/1941 – Insere várias disposições relativas à admissão ao 

exame de aptidão para a primeira matrícula nas universidades. 
 
Decreto-lei 31279, de 21/5/1941 – Insere disposições relativas a apresentação de 

estudantes a exames liceais. 
 
Circular 700 aos reitores, de 30/5/1941 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Circular 758 aos reitores, de 9/91941 – Dispõe sobre a publicação e circulação de 

jornais escolares. 
 
Decreto 31544, de 30/9/1941 – Restabelece, no ensino dos liceus, o curso geral e os 

cursos complementares de letras e de ciências. Extingue a secção do Carmo do liceu Passos 
Manuel. Modifica o regime de frequência do Liceu Pedro Nunes. 

 
Decreto 31908, de 9/3/1942 – Determina que todas as organizações, associações ou 

instituições que tenham por objecto a educação cívica, moral e física da juventude 
careçam, para se constituir e poder exercer actividade, de aprovação dos estatutos pelo 
comissário da Mocidade Portuguesa. 

 
Circular 811 aos reitores, de 9/3/1942 – Determina que seja enviada à DGEL o 

relatório geral dos liceus. 
 
Circular 837 aos reitores, de 1/6/1942 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Circular 838 aos reitores dos liceus de 1/6/1942 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Circular 839 aos reitores dos liceus de 1/6/1942 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Decreto 32234, de 31/8/1942 – Integra nos centros escolares da Mocidade 

Portuguesa todas as associações escolares, cantinas, caixas escolares, caixas de excursões, 
caixas ou associações filantrópicas existentes nos liceus, nas escolas do ensino técnico 
profissional, nas escolas práticas de agricultura, nas escolas de regentes agrícolas e nos 



estabelecimentos de ensino particular correspondentes, com todos os direitos e obrigações 
que actualmente lhes cabem. 

 
Decreto 32241, de 5/9/1942 – Reorganiza alguns serviços do Ministério. Transforma 

a Direcção Geral da Saúde Escolar em Direcção Geral da Educação Física Desportos e Saúde 
Escolar. Cria a Inspecção Geral do Ensino. Os médicos escolares deixam de pertencer a 
escolas e passam a estar adstritos a localidades. 

 
Circular 924 aos reitores, de 19/3/1943 – Determina que os liceus façam a entrega 

aos centros escolares da Mocidade Portuguesa dos bens das associações escolares. 
 
Circular 949 aos reitores, de 20/5/1943 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Decreto 32946, de 3/8/1943 – Promulga o regulamento geral da Direcção Geral da 

Educação Física, Desporto e Saúde Escolar (DGEFDSE). 
 
Decreto 33018, de 1/9/1943 – Modifica a duração das unidades lectivas da disciplina 

de Desenho e Trabalhos Manuais, sem se alterarem os tempos semanais em globo, e 
modificam-se os tempos semanais para menos na disciplina de Matemática do curso 
complementar de Ciências Físico-Químicas do 2º ciclo e de Matemática do 6º ano. 

 
 
Portaria 10515, de 26/10/1943 – Estabelece as normas a observar nas cantinas 

escolares da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina. 
 
Decreto 33556, de 24/2/1944 – Dá nova redacção ao art.º 11º e ao § 1º do artigo 35º 

do decreto 32946. 
 
Circular 1035 aos reitores, de 24/5/1944 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da próxima época. 
 
Circular 1040 aos reitores, de 31/5/1944 – Dá instruções para a realização de provas 

práticas e trabalhos manuais e normas para a sua classificação. 
 
Circular 1064 aos reitores, de 17/8/1944 – Transcreve um despacho do ministro da 

Educação Nacional contendo disposições de tipo disciplinar em relação a um aluno. 
 
Circular 1073 aos reitores, de 19/9/1944 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames liceais da época de Outubro. 
 
Decreto 34053, de 21/10/1944 – Remodela o actual sistema de exames liceais e de 

admissão aos liceus. 
 
Decreto 34616, de 18/5/1945 – Permite que aos professores do ensino liceal, bem 

como aos médicos escolares em serviço nos liceus, possa, por despacho ministerial, ser 
reduzido o serviço obrigatório quando nomeados delegados provinciais ou subdelegados 
regionais da Mocidade Portuguesa ou da Mocidade Portuguesa Feminina. 

 



Decreto 34646, de 4/6/1945 – Regulamenta as disposições legais relativas aos 
exames de admissão aos liceus e aos exames liceais. 

 
Decreto 34676, de 18/6/1945 – Dá nova redacção a vários artigos do decreto 34646, 

que regulamenta as disposições legais relativas aos exames de admissão aos liceus e aos 
exames liceais. 

 
Decreto 35704, de 17/6/1946 – Dá nova redacção a vários artigos do decreto 34646, 

que regulamenta as disposições legais relativas aos exames de admissão aos liceus e aos 
exames liceais. 

 
Circular 1207 aos reitores, de 8/10/1945 – Transcreve uma proposta do comissário 

nacional relativa à resolução de conflitos registados no processo de incorporação na 
Mocidade Portuguesa de bens com origem nas extintas associações escolares. 

 
Circular 1212 aos reitores, de 2/11/1945 – Obriga a que se cumpram as medidas 

legisladas sobre as actividades circum-escolares que a Mocidade Portuguesa tem à sua 
responsabilidade nos liceus. 

 
Circular 1222 aos reitores, de 11/12/1945 – Questiona sobre coeducação. 
 
Decreto 35905, de 26/10/1946 – Extingue as actuais secções dos liceus Pedro Nunes, 

em Lisboa, e Carolina Michäelis, no Porto, e cria, em sua substituição, respectivamente, os 
liceus D. João de Castro e Rainha Santa Isabel. Cria Secções femininas em determinados 
liceus. 

 
Decreto 35917, de 26/10/1946 – Eleva a 700 o número limite de turmas fixado no 

artigo 17º do decreto-lei 27084. 
 
Circular 1357 aos reitores, de 29/4/1947 – Determina que se observem várias 

instruções nos exames de admissão aos liceus e exames liceais. 
 
Circular 1368 aos reitores, de 20/5/1947 – Dá nova redacção a um ponto da circular 

1357. 
 
Decreto 36507, de 17/9/1947 – Promulga a reforma do Ensino Liceal (ver CD). 
 
Decreto 36508, de 17/9/1947 – Aprova o Estatuto do Ensino Liceal (ver CD).  
 
Circular 1418 aos reitores, de 2/10/1947 – Dispõe sobre programas das disciplinas 

do curso geral dos liceus para servirem durante o ano lectivo de 1947-1948. 
 
Circular 1449 aos reitores, de 9/12/1947 – Esclarece disposições do Estatuto do 

Ensino Liceal respeitantes ao regime transitório. 
 
Circular 1452 aos reitores, de 12/12/1947 – Esclarece dúvidas sobre programa do 3º 

ano de Ciências Físico-Químicas.  
 
Circular 1464 aos reitores, de 2/2/1948 – Esclarece dúvidas sobre programa dos 4º e 

5º anos de Ciências Físico-Químicas.  



 
Decreto 37112, de 22/10/1948 – Aprova os programas das disciplinas do ensino 

liceal (ver CD). 
 
Decreto 37765, de 25/2/1950 – Aprova o regulamento da Mocidade Portuguesa. 
 
Portaria 13117, de 30/3/1950 – Aprova o modelo de ficha de alunos internos e 

externos dos liceus. 
 
Decreto 37798, de 8/4/1950 – Restabelece, com referência ao 2º ciclo do ensino 

liceal, o sistema de exames por secções ou grupos de disciplinas.  
 
Decreto 37869, de 29/6/1950 – Determina que os lugares de médicos escolares e 

visitadoras passem a constituir quadros privativos de cada localidade. 
 
Decreto 37944, de 29/8/1950 – Introduz alterações ao decreto-lei 36507 que 

promulga a reforma do ensino liceal. 
 
Decreto 37985, de 27/9/1950 – Estabelece as normas em que o ministro pode 

determinar a edição, por conta do Estado ou confiada aos respectivos autores, de livros 
aprovados nos termos dos artigos 399º, nº 2, e 403º do Estatuto do Ensino Liceal, aprovado 
pelo decreto 36508. 

 
Decreto 38124, de 29/12/1950 – Insere disposições relativas ao provimento efectivo 

dos médicos escolares que ocupavam interinamente lugares vagos à data da publicação do 
decreto 37869 e à nomeação dos médicos que se destinem a serviços especiais de saúde 
escolar. 

 
Decreto 38254, de 16/5/1951 – Regula a prestação de provas dos concursos para 

médicos escolares. 
 
Decreto 39807, de 7/9/1954 – Aprova, para entrarem em vigor no próximo ano 

escolar, os programas das disciplinas do ensino liceal. 
 
Decreto-lei 41572, de 28/3/1958 – Aprova o plano de construção de novos liceus, a 

realizar no prazo de oito anos. 
 
Decreto-lei 45632, de 31/3/1964 – Plano de construção de novos liceus – inclui mais 

dois liceus. 
Decreto-lei 47480, de 2/1/1967 – Institui o ciclo preparatório do ensino secundário, 

que substitui tanto o 1º ciclo do ensino liceal, como o ciclo preparatório do ensino técnico 
profissional (ver CD).   

 
Decreto-lei 47676, de 5/5/1967 – Eleva o montante do plano de construção de 

novos liceus. 
 
Decreto-Lei 178, de 30/4/71 –  Cria, sob a dependência directa do Ministro, o 

Instituto de Acção Social Escolar, que terá por fim possibilitar os estudos, para além da 
escolaridade obrigatória, a quem tenha capacidade intelectual para os prosseguir, bem 



como proporcionar aos estudantes em geral condições propícias para tirarem dos estudos o 
máximo rendimento. 

 
Decreto-Lei 331, de 4/8/71 –  Cria em todo o ensino secundário a categoria de 

professor extraordinário. 
 
Decreto-lei 447, de 25/10/1971 – Cria vários liceus nacionais. Amplia de vinte e um 

lugares de médicos escolares e de vinte e uma visitadoras o quadro anexo ao Decreto-Lei 
37.869, de 29 de Junho de 1950 

 
Decreto-Lei 486, de  8/11/71 –  Transforma a Mocidade Portuguesa e a Mocidade 

Portuguesa Feminina em associações abertas à livre inscrição dos que nela desejem filiar-
se, tendo por fim a formação moral, cultural e patriótica da juventude. 

 
Lei 5, de 25/7/73 –  Aprova as bases a que deve obedecer a reforma do sistema 

educativo (reforma Veiga Simão) (ver CD). 
 



Bibliografia sobre a história do ensino liceal em Portugal 
 

Tomás Vallera 
 
 
 
Para este volume, reuniu-se pouco mais de uma centena de trabalhos 

subordinados ao tema dos liceus em Portugal. Numa primeira observação, 
importa realçar que a larga maioria de títulos, cerca de três quartos, resulta 
de produção académica, essencialmente pós-graduada. Dos restantes 
títulos, identificaram-se sobretudo monografias não académicas (Paixão, 
1966; Azevedo, 1986; Guerra, 2005; Torres, 2006), artigos em revistas 
científicas (Ângelo, 1975; Santos, 2003; Ó, 2005, 2006), actas de congressos 
(Fernandes, 1995; Fernandes & Magalhães, 1999; Ó, 2005) e algumas obras 
de referência para a história do ensino secundário (Veloso, 1909; Moniz, 
1919; Nóvoa & Santa-Clara, 2003; Nóvoa, 2005).  

 
Em termos cronológicos, verifica-se em anos recentes uma maior 

concentração de dissertações de mestrado e doutoramento, na sequência do 
aumento exponencial evidenciado a partir de 1990. Fora dos circuitos 
universitários constatamos a relativa continuidade e regularidade dos 
escritos monográficos – no mínimo de um contributo por década desde 1960 
(Paixão, 1966; S.A, 1975; Pinheiro, 1984; Guedes 1998; Dionísio, 2006) – e a 
aglomeração de alguns artigos (Ângelo, Santos, 1975) e obras gerais 
(Valente, 1974, 1983) em anos contíguos ou sucedâneos à Revolução. Este 
período marca o arranque para incursões mais sistemáticas aos temas da 
história do ensino liceal, com análises sobre a criação e instalação dos 
primeiros estabelecimentos (Adão, 1982), narrativas históricas sobre liceus 
(Pinheiro, 1984) e a gradual aproximação do mundo académico ao todo 
poderoso Império do Meio, com as primeiras abordagens historiográficas à 
profissionalização dos professores (Nóvoa, 1987), às questões de género 
(Fonseca, 1988; La Fuente, 1989), do ensino e das disciplinas (Laurel, 1989), 
e do quotidiano escolar em conexão com construções identitárias (Matos, 
1988). Também no contexto académico surgem teses respeitantes aos 
antecedentes históricos do liceu, centradas quer nos colégios jesuítas dos 
séculos XVI a XVIII (Martins, 1986), quer na reforma pombalina dos estudos 
secundários (Andrade, 1981). Assinale-se, ainda, na sequência do 
incremento na produção científica verificado na década de 1990, uma 
tendência generalizada para a publicação de obras conjuntas e 
colaborativas (Fernandes & Magalhães, 1999; Nóvoa & Santa-Clara, 2003), 
assim como a multiplicação de artigos em revistas científicas (Santos, 2003; 



Ó, 2005, 2006) e actas de congressos  (Fernandes, 1995; Fernandes & 
Magalhães, 1999; Ó, 2005).  

 
No cômputo geral, podemos distinguir quatro momentos na cronologia 

bibliográfica. Um primeiro situado nos inícios do século passado, em que se 
lançam as primeiras reflexões de cariz historiográfico sobre o ensino liceal 
(Grainha, 1905; Veloso, 1909; Moniz, 1919); um segundo ciclo sensivelmente 
balizado entre 1925 e 1974, em que predominam monografias dos grandes 
liceus (Silva, 1926; Sacadura, 1949; S.A, 1960; Paixão, 1966), num panorama 
político e cultural avesso à história crítica e à ideia de um liceu-problema. 
Na crítica imediata à época precedente – e constituindo um terceiro ciclo –, 
são publicados na Análise Social artigos científicos com base em inquéritos, 
tendo em vista a construção de uma escola nova, livre de discriminações 
(Ângelo, 1975), com ferramentas que lhe permitissem lidar com a mudança 
e a diferença (Santos, 1975). Também nesta fase pós-revolução de 25 de 
Abril se retoma a crítica histórica, com especial atenção dada aos 
primórdios do ensino liceal moderno (Valente, 1974, 1983; Adão, 1982) e 
seus antecedentes (Andrade, 81; Martins, 86). Fecha-se este ciclo com 
abordagens que associam a reflexão histórica à crítica de um passado 
recente; trabalhos cujo particular enfoque é a escola do Estado Novo 
(Palma, 1983; Simões, 1987). Por fim, uma última passagem, entre os anos 
90 e a presente década, caracterizada pela ampliação da produção 
académica (numa razão de 1 para 5) e a multiplicação sem precedentes dos 
temas e problemas tratados.  

 
Como vimos, a monografia tem-se estabelecido na última centúria 

como um dos formatos mais perenes e continuados desta área de estudo. 
Contamos, recentemente, com uma tese de doutoramento (Grosso, 2002) e 
diversas publicações que focam determinados liceus como estudos de caso 
(por exemplo, Guerra, 2005; Torres, 2006; Figueira, 2007), e ainda análises 
que se fundam no monográfico para estudar fenómenos etnopedagógicos 
(Costa, 2001), lógicas de implantação (Pinto, 2002; Dionísio, 2006), ou 
ligações com a história regional (Rafael, 1999). O sentido geral é o de um 
movimento que vai aos poucos abandonando o tom laudatório das narrativas 
mais antigas e reforçando a produção de análises científicas, subsistindo 
embora, nalguns casos, um estilo que nos devolve ainda intactas muitas 
dessas categorias sob a forma de divulgações para efeitos de visibilidade 
institucional ou de comemorações acríticas e auto-satisfeitas. Uma obra 
como os Liceus de Portugal: Histórias, Arquivos, Memórias (Nóvoa & Santa-
Clara (dir.), 2003) parece, porém, vir confirmar um interesse renovado pela 
monografia, reunindo um conjunto de narrativas sobre 35 liceus portugueses 



numa óptica problematizante. Registam-se nestas páginas memórias de 
liceus com histórias ainda por estudar, ou com apontamentos até então 
lacunares e dispersos. Procura-se assim conferir alguma homogeneidade a 
um género onde tem prevalecido a macrocefalia de Lisboa (F. Pinto, 1960; 
Paixão, 1966; A. Pinto, 2002; Guerra, 2005; Dionísio, 2006), com duas 
ocorrências para o Liceu Passos Manuel, e as lógicas de afirmação local em 
torno dos “grandes liceus” (como em Silva, 1926; Sacadura, 1949; S.A, 1975; 
Pinheiro, 1984; Guedes, 1998; Rafael, 1999; Correia, 2002; Torres, 2006; 
Figueira, 2007), com dois registos para os liceus da Póvoa do Varzim (Eça de 
Queiroz) e de Aveiro (Sá de Miranda). Assinalam António Nóvoa, João 
Barroso e Jorge Ramos do Ó (“O todo poderoso Império do Meio”. In Nóvoa 
& Santa-Clara, 2003), contudo, as limitações geográficas dos Liceus de 
Portugal, nomeadamente a impossibilidade de incluir os liceus da Madeira e 
dos Açores. Foi anexado a este acervo o título O Liceu do Funchal (1837-
1900): Subsídios para a sua história (Teixeira, 2006), na tentativa de suprir, 
ainda que de forma parcelar, essa mesma insuficiência.  

 
Descreve-se no mesmo capítulo dos Liceus de Portugal o peso cada 

vez mais significativo das disciplinas como objecto de estudo para a História 
da Educação, particularmente no campo do ensino secundário. É uma área 
de estudos que desponta em finais dos anos 80 e princípios de 90 (Laurel, 
1989; Campos, 1990; Costa, 1992; Salema, Silva, Vila Maior, 1993) já com a 
dupla vertente da didáctica (Salema, 1993) e da ideologia (por exemplo, 
Campos, 1990; Costa, 1992), analisadas por vezes em conjunto (Vila Maior, 
1993). Tendência que se reproduz ao longo da década, com alguns 
investigadores a optar pelo estudo dos métodos de ensino (Oliveira, 1998) 
ou pela análise diacrónica das disciplinas (Nogueira, 1995; Menezes, 1999), 
outros mais atentos à relação entre conhecimentos ministrados e status quo 
político (Almeida, 1997; Bastos, 1998; Barreiros, 1999). Aos títulos referidos 
por Nóvoa, Barroso & Ó, podemos hoje acrescentar uma lista já importante 
de obras académicas (Teles, 2000; Mota, 2001; Dias, Grosso, 2002; Gomes, 
2005; Costa, 2006; Penim, 2008) que ampliam o campo de problematização 
das disciplinas. Continuando a tradição de anos anteriores, realizaram-se 
trabalhos sobre a didáctica e a ideologia na sala de aula – Carvalho, 2000; 
Mota, 2001; Gomes, 2005; Felizardo, 2007; Cavadas, 2008 –, verificando-se, 
em termos gerais, uma incursão mais sistemática aos manuais escolares 
tendo por finalidade outras ligações, tal como a temática dos discursos e o 
seu papel em agenciamentos subjectivos-identitários (Penim, 2000, 2008). 
São sobretudo de destacar os esforços feitos no sentido de cruzar a história 
das disciplinas com a cronologia das reformas educativas (Ferreira, 2002; 
Beato, 2003) e os contributos da História da Educação para uma visão de 



longa duração sobre problemas identificados no presente, como é o caso da 
disciplina de Matemática (Dias, Grosso, 2002).  

 
Numa verificação quantitativa, o ensino da História aparece com o 

maior número de registos (5), seguido de línguas (4 no total, 3 dos quais 
sobre o ensino do Francês) e Geografia/Geologia (3). As ciências Físico-
Químicas, a Biologia, a Matemática, a Educação Física, e o Desenho, cada 
um com dois registos, precedem a Filosofia, o Português e o Canto Coral, 
com apenas um estudo. É possível que a explicação resida numa espécie de 
consenso em torno da ideia de que a História transporta, em si, mais do que 
as outras disciplinas do plano de estudos, os elementos patrimoniais-
identitários fundamentais para a construção colectiva de determinado tipo 
de actor social (Matos, 1988; Silva, Vila Maior, 1993; Carvalho, 2000; 
Gomes, 2005).  

 
Seria impensável reunir uma bibliografia sobre o ensino liceal sem nos 

debruçarmos sobre um outro tipo de actor, o actor do meio escolar. Um 
primeiro olhar permite-nos observar a preponderância do tema discente (11 
títulos) sobre o tema docente (5 títulos), havendo no primeiro um peso 
importante das questões de género (4), e no segundo uma excepcional 
hibridez temática.  

 
É própria dos estudos sobre alunos a grande permeabilidade aos 

temas do ensino feminino (Fonseca, 1988; Rocha, 1991), das suas 
composições identitárias (Fonseca, 1999) e do extra-curricular no contexto 
do Estado Novo (Pimentel, 1996; Barbas, 1998). Igualmente na perspectiva 
dos géneros, existe o já antigo estudo geral de Manuel Borges Grainha, A 
instrução secundária de ambos os sexos no estrangeiro e em Portugal (1905). 
Um outro tema incontornável é o da subjectivação da criança escolarizada 
(Ó, 2002, 2005), que poderíamos facilmente incluir na categoria das obras 
gerais, pela forma como, a partir da noção de governo de si, se estabelecem 
correpondências entre o Estado, a administração escolar, o discurso médico-
psicopedagógico, a avaliação e as práticas de autonomia que colocam o 
aluno em diálogo consigo mesmo. É também à realidade discente, e à sua 
composição social, que se dirigem os já referidos inquéritos à população 
escolar (Ângelo, Santos, 1975), a que se deve juntar uma investigação 
anterior apoiada pelo Centro de Estudos Demográficos (Evangelista, 1963). 
Numa perspectiva que não colheu ainda seguidores, relembre-se ainda um 
estudo sobre a disciplina escolar (França, 2001).  

 



O tema dos professores tem merecido várias abordagens, com 
trabalhos sobre a formação de docentes (Pardal, 1991; Oliveira, 1992), uma 
análise histórica da profissão (Nóvoa, 1987), representações no âmbito do 
Estado Novo (Galeão, 2006), e um estudo de caso sobre caracterização e 
modalidades de intervenção do professor liceal (Henriques, 2008). Importa 
mencionar, por fim, o estudo de José Manuel Resende (2001), que oferece 
um olhar sobre a auto-identificação dos professores enquanto grupo social. 
Contrariamente ao que vimos no caso das populações discentes, não existe 
ainda qualquer tipo de análise de género exclusivamente dedicada ao 
universo dos professores. De outros intervenientes, pouco ou nada se tem 
escrito. Refira-se apenas um estudo geral de João Barroso, A organização 
pedagógica e a administração dos liceus (1995), que inclui, entre muitas 
outras, uma análise do trabalho reitoral.  

 
Três estudos cobrem a administração liceal a partir de diferentes 

vectores: objectivos e princípios orientadores (Gaspar, 1996); Estado e 
governo populacional dos liceus (Ó, 2005); organização pedagógica (Barroso, 
1995).  

 
Na área das políticas educativas, lança-se nos anos 90 um olhar 

retrospectivo sobre as reformas de Jaime Moniz (Proença, 1993; Fernandes, 
Rogério & Magalhães, 1999), Carneiro Pacheco (Carvalho, 1997), e Veiga 
Simão (Faria, 1997; Ramos, 1998). Destaca-se também neste campo uma 
leitura que associa a disciplina de Educação Física às grandes reformas do 
ensino secundário (Ferreira, 2002) e um estudo que foca as políticas 
educativas no cerne dos debates parlamentares (Adão, 2002). 

  
Para o quotidiano escolar, têm-se desenvolvido sobretudo trabalhos 

na área dos materiais didácticos. Não abundam, no entanto, estudos fora do 
habitual universo dos manuais escolares (Matos, 1988; Fialho, 1993; Mota, 
2001; Costa, 2006; Penim, 2008), com a notável excepção de Captar a 
atenção, ilustrar a memória!: Viagem ao universo de mapas e outras 
imagens parietais do Liceu de Passos Manuel (2003), de Rui Lopes, e 
Memória e materialidade no ensino liceal: Um percurso pelo património e 
materiais didácticos do Liceu de Portalegre (2008), de Marcolina Guerra.  

 
O estabelecimento escolar, na sua dupla função de enquadramento – 

tempo e espaço –, tem vindo a ser estudado do ponto de vista 
arquitectónico (Marques, 1999; Silva, 2000) e cronométrico (Maia, 1996). 
Todavia, é uma linha de investigação que se apresenta ainda numa fase 
muito embrionária.  



 
A integração no espaço urbano (Alfarela, 2007) e nas comunidades 

locais (Seabra, 1999) tem também merecido pouca atenção.  
 
As palavras finais destinam-se apenas a identificar, por um lado, uma 

área de pesquisa relativamente dinâmica – os antecedentes históricos da 
modernidade educativa – e assinalar, por outro, as necessidades de 
investigação que subsistem em muitos outros planos. Apesar de contarmos 
hoje com bom número de trabalhos sobre planos de estudo, currículos, 
disciplinas e métodos de ensino jesuíticos (Martins, 1986; Monteiro, 1991; 
Benedito, 1995; Domingues, 2002; Santos, 2003) e pombalinos (Andrade, 
1981; Lemos, 1998), parece estar a assistir-se nos últimos anos a um 
abrandamento deste tipo de investigações. Em questões como a avaliação 
(Pereira, 1994; Jorge, 1996), o ensino particular ou doméstico (Silva, 2002), 
a inspecção (Cruz, 2002) e a saúde escolar (Abreu, 1999), existem lacunas 
que devem ser encaradas como aliciantes possibilidades de investigação 
para o futuro. 
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