
 
 

 

 

 

A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) 

Notas Dissonantes 

- Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional – 

 

 

Tese para obtenção do grau de Mestre em História e Educação 

 

 

 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães 

 

 

 

 

FLUP 

Setembro/2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dedicatória 

 

 

 

Dedico este estudo à pessoa que mais amo e respeito: A minha mãe, uma 

Educadora de profissão, de alma e de coração. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Agradecimentos 

 

 

 

O presente estudo foi elaborado com esforço e dedicação pessoal. Mas só foi 

possível chegar a bom porto com a ajuda e o apoio de várias pessoas, que é justo aqui 

relembrar. 

Agradeço ao meu irmão Nuno o incentivo e o bom humor. 

Ao meu avô o interesse e o carinho. 

À minha avó, aos meus tios, às amigas Mónica e Fátima o apoio e a amizade. 

Aos colegas e amigos da Escola Secundária Joaquim de Araújo a compreensão. 

Ao pessoal da Biblioteca de Penafiel, especialmente ao Filipe, a simpatia e a 

disponibilidade. 

Finalmente, agradeço o apoio, o acompanhamento, a disponibilidade do meu 

orientador, Professor Doutor Luís Alberto Marques Alves.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Resumo 

 

 

A Reforma Educativa de Jaime Moniz (1895/96) foi um marco decisivo na 

história do ensino secundário. As alterações pedagógicas e organizacionais introduzidas 

foram categóricas. Nunca antes se conjugara um grupo de disposições legislativo tão 

extenso e diverso. Falamos de metodologias de ensino, programas, avaliação, 

organização, administração dos liceus e supervisão. Uma mudança tão radical tinha, 

inevitavelmente, de conduzir à contestação. Foi assim na altura, é assim nos dias de 

hoje. Esta investigação analisa a recepção à nova legislação, a forma como foi sendo 

aplicada e os movimentos de contestação que originou. Pretendemos explicar o impacto 

da Reforma, olhada na perspectiva daqueles que, derrotados pelo triunfo da proposta do 

Governo, entenderam emitir a sua discordância, através de artigos do Jornal Educação 

Nacional que foi a nossa principal fonte de investigação. 

 

Palavras-chave: reforma educativa; ensino secundário; liceu; ensino livre; Jaime 

Moniz; Jornal Educação Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The Education Reform of Jaime Moniz ( 1895/96 ) was a major milestone in the 

history of secondary education. The pedagogical and organizational changes introduced 

were categorical. Never before a combined group of laws so vast and diverse had 

occurred. We are referring to teaching methods, programs, evaluation, organization and 

supervision of high schools. Such a radical change had inevitably to lead to dispute. It 

was so at the time and it still is today. This research looks into the reception of the new 

legislation, the way it was being applied and the protest moments it gave rise to. We 

intend to explain the impact of this reform, at the eyes of those who were defeated by 

the triumph of the Government’s proposal, decided yet to show their disagreement in 

articles in Jornal Educação Nacional that were our main source of research. 

  

Keywords: education reform; secondary education; high school; free education; 

Jaime Moniz; Jornal Educação Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumée 

   

La Réforme de l’enseignement de Jaime Moniz (1895/96) a joué un rôle très 

important dans l’histoire de l’enseignement secondaire. Les changements pédagogiques 

et organisationnels  introduits ont été essentiels. On n’avait jamais réussit à introduire 

en même temps un si grand nombre de lois. Nous parlons de méthodologies 

d’enseignement,  programmes, évaluation, organisation, administration des lycées et de 

surveillance. Un changement si grand a amené à une grande contéstation. Ça a été ainsi 

à cette époque-là et c’est ainsi aujourd’hui. 

 Cette recherche analyse la récéption à ces  lois, la façon dont elles ont eté 

appliquées et les mouvements de contestation qu’elles ont provoqués. Nous voulons 

montrer l’impact de cette  Réforme, devant  la perspective de ceux qui, défît  par le 

triomphe de la proposition du gouvernement, ont voulu montrer leur désacord,  à travers 

des articles parus dans le Journal Educação Nacional qui a eté notre principale source 

de recherche. 

 

Mots clés: réforme éducative; enseignement secondaire; lycée;  enseignement 

libre; Jaime Moniz; Journal Education Nationale.  
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Introdução e Metodologia 

 

- Escolha do tema  

 

 O presente estudo teve início no ano lectivo 2008/09, no âmbito do Mestrado em 

História e Educação e desenvolveu-se ao longo de 3 anos em que tentamos clarificar e 

aprofundar a problemática por nós escolhida e assim contribuir para o conhecimento de 

algumas áreas-em concreto do ensino liceal do último quartel do século XIX-da História 

da Educação. 

 É evidente, para qualquer Historiador, que esta área do conhecimento teve uma 

expansão significativa, traduzida na produção de inúmeras teses de Mestrado e 

Doutoramento, centradas na temática da Educação/Ensino, que se debruçam sobre o 

estudo de personalidades, instituições, reformas educativas e outros temas, recorrendo a 

arquivos, legislação, memórias, jornal e revistas, conduzindo assim, inevitavelmente, a 

um alargamento do “[…] campo de investigação, constituído pela inventariação de 

novos temas, pela construção de novos objectos epistémicos e pela recuperação de uma 

vastidão de fontes, reforçando uma abertura interdisciplinar[…]” (Pintassilgo, Joaquim 

e outros, 2007:25).  

 Desde o início que percebemos que este projecto de investigação, como qualquer 

outro, seria um percurso difícil, inesperado, com os avanços e recuos, expectáveis 

quando se procura respostas para as perguntas inerentes a uma investigação.  

 A definição da área de estudo do tema foi o primeiro passo. O nosso projecto de 

investigação teria, naturalmente, de estar relacionado com a Educação. É de salientar 

que, nem sempre, a escolha desse tema é apenas ditada por um interesse científico. Por 

vezes é condicionada pela disponibilidade pessoal, pela área profissional, por um 

favoritismo pessoal ou pelas dificuldades ou facilidades de acesso às fontes. No 

presente caso, para o estudo do nosso tema, era pertinente, por motivos profissionais, 

optar por uma fonte de investigação que fosse possível consultar com facilidade e 

frequência.  

 Avançamos uma primeira hipótese: politicas/opções educativas do concelho de 

Penafiel, no período entre 1974-1986. As fontes de investigação seriam as actas 
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municipais, existentes no Arquivo Municipal. Mas uma primeira consulta revelou que, 

as informações encontradas eram breves e superficiais, pelo que, optamos por 

direccionar a investigação noutro sentido.  

 A hipótese de análise de um periódico da imprensa pareceu-nos exequível. A já 

mencionada recuperação de fontes, conduziu muitos historiadores à utilização da 

imprensa de educação e ensino, como fonte de investigação, o que lhes permitiu a 

produção de estudos “[…]excepcionais, que constituem uma referência obrigatória para 

o conhecimento e para a produção historiográficas nacional e internacional” (Pintassilgo  

e outros, 2007:17 e 183). Exemplos são obras como Os Liceus-Organização 

Pedagógica e Administração (Barroso, 1993) ou A Reforma Educacional de Jaime 

Moniz (Proença, 1997). Ambas utilizaram, no decurso da investigação, a consulta da 

imprensa para estabelecer parâmetros e comparações ou para reforçar ideias e conceitos. 

 Consultamos alguns periódicos de educação, disponíveis na Biblioteca de 

Penafiel. Escolhemos o jornal Educação Nacional1, pela qualidade pedagógica e 

jornalística e pelo facto do seu espaço ser exclusivamente dedicado ao ensino.  

 Judith Bell (1993: 102), ao falar nas abordagens aos dados documentais distingue 

dois tipos: uma orientada para o problema, que implica formular perguntas e decidir a 

orientação do trabalho, através da leitura de fontes secundárias e uma outra orientada 

para as fontes primárias, em que estas determinam o projecto e as questões que a 

investigação vai responder. Foi esta segunda via que seguimos. A opção da análise de 

um periódico foi determinada pelas circunstâncias tempo/distância. Não existia um 

conhecimento concreto, prévio, do seu conteúdo, excepto, no que dizia respeito à 

temática do mesmo. Só através do contacto com a fonte, nos apercebemos do conteúdo 

da mesma e nos foi possível estabelecer um projecto e as questões a que tentaríamos 

responder.  

 O jornal tornou-se a nossa principal fonte de investigação. Faltava-nos optar por 

uma temática. A informação disponível neste semanário permitia diferentes abordagens. 

Uma seria o estudo global do jornal, destacando as suas características e organização, 

prosseguindo para uma análise mais incisiva do ensino primário e secundário. No 

entanto, logo nos apercebemos que, a quantidade excessiva de informação presente 

inviabilizava essa hipótese. Tornou-se necessário delimitar o campo de investigação. 

                                                 
1 Nas citações o jornal Educação Nacional será designado por EN 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

3 

Optamos por uma abordagem mais circunscrita: ensino secundário e, posteriormente, 

pela reforma do ensino secundário (1894/95), de Jaime Moniz. 

 Desde que se criaram os liceus2 até àquele momento tinham sido realizadas 

diferentes reformas educativas neste nível de ensino, com determinações legais que 

alternavam entre currículos clássicos/técnicos; método de ensino informativo/formativo; 

organização centralizada/descentralizada. Mas, acreditamos que nenhuma provocou 

tanta celeuma e oposição, por parte dos professores como a que aqui analisamos. O 

conjunto legislativo constituído basicamente por três decretos3, determinava e 

regulamentava uma profunda reestruturação do ensino secundário, de forma transversal 

e radical, com modificações que passavam pelos aspectos curriculares, pelas 

metodologias de ensino e pela organização dos estabelecimentos de ensino oficiais e 

particulares.  

 De forma a elaborar uma perspectiva provisória, um fio condutor, que 

acompanhasse o desenvolvimento do processo de investigação, formulamos uma 

pergunta de partida: porquê e como reagiram os agentes educativos à reforma de Jaime 

Moniz?  

 

 

- Investigações prévias 

 

 A importância das leituras exploratórias é reforçada por Judith Bell (1993: 84), 

que defende que estas darão uma ideia, não só, de abordagens e de métodos que não nos 

tenham ocorrido, como também ajudarão a clarificar e a apresentar a nossa própria 

perspectiva, a produzir um conceito, a construir uma estrutura teórica que possa explicar 

os factos e as relações entre estes e, igualmente, a descobrir pontos em comum ou o que 

nos afasta dessas perspectivas.  

 Uma pesquisa preliminar a obras de carácter geral permitiu-nos conhecer, por um 

lado, o enquadramento político, económico e social do período em estudo, por outro, 

aspectos mais concretos e particulares, como datas, pessoas, dados ou acontecimentos 

relacionados com o tema da investigação.  

                                                 
2 Legislação de 5 de Dezembro de 1836, de Passos Manuel 
3 Decreto Nº2, da Presidência do Conselho de Ministros, de 22/12/1894/ Decreto da Direcção Geral da Instrução Pública, de 
20/04/1895/ Decreto da Direcção Geral da Instrução Pública, de 14/08/1895 
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 A leitura de obras de carácter específico, relacionadas com a educação, 

possibilitaram-nos o encontro com outras teorias, para determinar de que forma estas 

diferentes correntes de pensamento se identificam ou não com a problemática que 

escolhemos. A reforma de Jaime Moniz já foi abordada, de forma intensiva por Maria 

Cândida Proença, na obra A Reforma de Jaime Moniz -Antecedentes e Destino 

Histórico (1997). A autora analisa a reforma educativa de 1894-1895, integrando-a no 

contexto político e cultural da época e demonstrando a sua importância para a história 

do ensino secundário português. Esta obra acompanhou-nos, de forma vinculativa, 

durante o nosso percurso servindo como um manual de apoio contínuo. Outros autores 

como Jorge Ramos do Ó, João Barroso, Luís Grosso Correia, Áurea Adão centraram 

muitas das suas investigações no ensino liceal. A obra Liceus de Portugal-Histórias, 

Arquivos, Memórias, coordenada por António Nóvoa e Teresa Santa Clara é também 

um contributo valioso para a temática. Na obra Para a história do Ensino Liceal em 

Portugal de Rodrigo Azevedo e outros estão reunidas as Actas do I Centenário da 

Reforma de Jaime Moniz (1894-1895), onde diversos autores fazem uma análise 

pormenorizada da legislação. 

 Estas referências têm o objectivo apenas de fazer ressaltar as que mais nos 

ajudaram no itinerário da nossa investigação. 

 

 

- Objectivos da investigação 

 

 Segundo Quivy e Campenhoudt (1995: 89): “A problemática é a abordagem ou a 

perspectiva teórica que decidimos adoptar para tratar o problema formulado pela 

pergunta de partida”. O periódico escolhido por nós iniciou a sua actividade 

precisamente no contexto da implementação da reforma do ensino secundário, pelo que, 

nos pareceu viável a problemática que ao estabelecer um paralelo entre a análise (nos 

artigos do Jornal) das alterações pedagógicas e organizacionais introduzidas e as 

dificuldades na sua aplicação, pudesse explicar o impacto da Reforma, olhada na 

perspectiva daqueles que, derrotados pelo triunfo da proposta do Governo, entenderam 

emitir a sua discordância, através de artigos de jornal. 

 Existe a expectativa de, com este estudo, de alguma forma, criar uma perspectiva 

inovadora e pertinente sobre a reforma de Jaime Moniz.  
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 Segundo Fragata (1980: 57):  

 

    “O que caracteriza a reflexão e a distingue de qualquer simples pensar é o fim de chegar a 

alguma conclusão e tal que tenha um cunho pessoal […] Nem toda a reflexão é porém «científica. Para 

que o seja, não basta chegar, com convicção pessoal, a conclusões já descobertas por outros; é preciso 

atingir conclusões novas, descobrindo novas ideias, relações, hipóteses, argumentos, soluções […]”  

 

 

 O nosso objectivo não é simplesmente estudar o conteúdo da legislação mas, 

essencialmente, descortinar o contexto educativo que o envolveu. Isto pareceu-nos 

possível, uma vez que o jornal Educação Nacional se revelou uma fonte privilegiada, 

com informações, debates pedagógicos, que permitiram a construção de um quadro 

conceptual, revelador da realidade vivida à época, que possibilitou acompanhar, em 

tempo real, através de testemunhos dos protagonistas educativos da época, a recepção à 

nova legislação, a forma como foi sendo aplicada e os movimentos de contestação que 

originou.  

 Para compreensão desta temática e para orientar o trabalho de observação e de 

estudo foi necessário estabelecer um modelo de análise, assente num conjunto de 

conceitos, dimensões e indicadores. Desde logo conhecer a realidade do ensino 

secundário, do período oitocentista, traduzida no entendimento de conceitos 

fundamentais como ensino secundário, ensino livre, reforma educativa, regime de 

classe, tempo escolar, currículo, vida quotidiana (liceu), organização horária, manuais 

escolares. Descobrimos a frequência e o conteúdo de cada um destes conceitos nos 

artigos e notícias do Jornal Educação Nacional (1896-1901).  

 A elaboração de hipóteses de trabalho, foram um passo obrigatório, para 

estabelecer paralelos entre os conceitos, que permitissem orientar o nosso trabalho 

dando uma resposta, ainda que provisória, à nossa pergunta de partida: porquê e como 

reagiram os agentes educativos à reforma de Jaime Moniz? Como explicar a 

controvérsia e o debate pedagógico gerado nas páginas do jornal Educação Nacional? 

Pretendemos descortinar o lado humano, emotivo, revelar as razões, as contradições de 

uma classe docente, parte de uma realidade educativa que padecia gravemente de 

moralização e estruturação. Nas palavras de Maria Cândida Proença (1997: 225): 
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“ […] o ensino debatia-se com grandes dificuldades que abrangiam um variado leque de 

carências: instalações deficientes, ou mesmo impróprias; falta ou inexistência de material didáctico; 

insuficiente formação cientifica e pedagógica do corpo docente; desorganização curricular; ausência de 

critérios psico-pedagógicos no estabelecimento de horários escolares; politização exagerada das 

questões educativas; subordinação das normas escolares ao clientelismo eleitoral […]”. 

 

 Este cenário era, necessariamente, perceptível para os professores. Porquê então a 

oposição às alterações legislativas? A justificação, pela negativa, traduzir-se-ia na 

hipótese desta apreensão reflectir receio pela autonomia ameaçada. Ou talvez porque se 

puseram em causa interesses instalados há muito. Mas, somos conhecedores que a 

prática é a melhor forma de testar uma lei. Os principais executores da prática da nova 

legislação do ensino secundário foram os professores. Os dos liceus, os dos colégios. Os 

mesmos que se aperceberam das falhas, dos problemas da lei. Pretendemos revelar essas 

razões e avaliar da sua legitimidade. 

 Maria Cândida Proença (1997: 256) defende que a centralização educativa se pode 

manifestar no domínio pedagógico (currículos, programas, manuais e metodologia de 

ensino) e/ou no domínio administrativo (nomeação de professores, administração e 

financiamento das escolas). A nova legislação obrigava o professor a uma obediência 

pedagógica traduzida na distribuição do tempo escolar e das disciplinas, na imposição 

de um manual único e de uma metodologia de ensino, que lhe retiravam a iniciativa. 

Mas, a politica de centralização era também perceptível no funcionamento dos próprios 

estabelecimentos de ensino. Desde o inicio que, pela leitura dos artigos do jornal, nos 

apercebemos que, a forma de nomeação do Reitor, era uma das razões de reacção dos 

docentes. O titular do cargo, nomeado pelo Governo, com múltiplas competências, não 

podia pertencer ao quadro da escola e era nomeado pela administração central. 

 A oposição ao regulamento do ensino secundário não era apenas encabeçada pelos 

professores do ensino oficial. Também os do ensino livre se sentiam ameaçados com a 

interferência e a supervisão do Estado na sua actividade educacional O anterior regime 

de disciplinas isoladas era mais favorável para os colégios particulares. O regime por 

classe, motivou a transição de muitos alunos para o ensino liceal, uma vez que, os 

colégios não conseguiam responder às exigências de funcionamento.  

 Delimitamos o enquadramento temporal em estudo:  

     Macro: Sistema Educativo Português 1851/1901 

          Meso: Ensino Secundário – 1851/1901 
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                   Micro: Reforma de Jaime Moniz – 1895-1901 

 

 Planeamos, inicialmente, prolongar e estudo até 1905, um ano sugestivo pois é a 

data da entrada em vigor de uma nova reforma do ensino secundário. Infelizmente não 

pudemos analisar o jornal até este ano porque, depois de 1901 as noticias acerca do 

ensino secundário tornaram-se raras.  

 No sentido de facilitar a investigação e a persecução dos objectivos, elaboramos 

um conjunto de perguntas anexas à pergunta de partida, para as quais procuramos 

respostas:  

� Quais as características, a orientação e os objectivos do Jornal Educação 

Nacional? 

� O que é que a reforma mudou? Quais as alterações especificas/concretas? 

� Quais as principais objecções da classe docente? 

� Como foi o ensino livre afectado? 

� Que formas de movimentação foram organizadas para combater a reforma? 

� Qual o papel do Jornal Educação Nacional como agente mobilizador de 

oposição? 

� De que forma o Governo acompanhou/avaliou a execução da Reforma? 

 

 

- As Fontes /A metodologia  

 

 Os artigos publicados constituíram o núcleo documental mais relevante para o 

nosso estudo, a fonte principal. Analisamos os exemplares semanais de 1896 a 1901, 

num total de 265 números. Apesar de termos dado atenção ao jornal no seu todo, 

nomeadamente para elaborar a contextualização e o capítulo 1, apenas analisamos e 

registamos em ficheiro informático o conteúdo das notícias relacionadas com o ensino 

secundário. A utilização de um órgão da imprensa pedagógica da época possibilitou-nos 

uma confrontação real e contemporânea entre cada ponto da legislação e correspondente 

reacção entre os professores, traduzida nos artigos do jornal.  

 Luís Miguel Carvalho (Pintassilgo, Joaquim e outros, 2007: 183), faz uma 

clarificação, acerca da expressão “fonte e/ou objecto de estudo” que nos parece 

importante aprofundar em comparação com o presente estudo. O jornal Educação 
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Nacional surge-nos como fonte principal, quase exclusiva, para a investigação da 

temática escolhida. Não constitui o centro da problemática estudada, mas é aproveitado 

para conferir “[…] plausibilidade, consistência e relevância, ao argumento desenvolvido 

[…] (Pintassilgo, Joaquim e outros, 2007: 183). O periódico foi utilizado como palco 

para afirmar um determinado posicionamento, para conquistar a adesão para uma causa, 

para constituir os docentes como uma classe, com interesses e lutas comuns. A partir 

daqui, conseguimos perceber esta dualidade fonte/objecto, uma vez que a imprensa 

“[…]surge como uma dimensão da análise do próprio objecto histórico”(Pintassilgo, 

Joaquim e outros, 2007: 183). 

 Para além do Jornal Educação Nacional e da legislação, examinamos também 

diversos debates parlamentares da Câmara dos Pares e da Câmara dos Deputados, 

relativos ao período em estudo. Estes revelaram-se uma fonte complementar aos artigos 

do jornal, que permitiram a corroboração de dados relativos a nomes, estatísticas, datas. 

Foram especialmente relevantes na composição do capítulo 3 – O Ensino Livre e a 

Reforma, onde investigamos as representações deste segmento do ensino, apresentadas 

perante as Câmaras e tão divulgadas no jornal.  

 Relativamente à Metodologia empregue na nossa investigação, traduziu-se na 

observação directa e na análise documental. Utilizamos o método qualitativo para a 

análise da informação recolhida nos artigos do jornal e procedemos ao registo 

informático dos dados analisados, para uma maior compreensão e para analisar as 

relações entre as variáveis e comparar os resultados esperados (hipóteses interpretativas) 

com os observados.  

 

 

- Estrutura da Dissertação 

 

 Este estudo desenvolve-se ao longo de 4 capítulos temáticos. No entanto, pareceu-

nos importante elaborar antes uma contextualização, para abordar determinadas 

questões educativas, que ajudassem a percepcionar o cenário educativo português da 

segunda metade de oitocentos. Debruçamo-nos sobre o flagelo do analfabetismo, tão 

evidente no País, analisado e debatido por uma minoria de intelectuais, que marcavam 

posição na nossa fonte de investigação. Desenvolvemos também uma breve pesquisa 

abrangente do ensino secundário, de forma a enquadrar a reforma de Jaime Moniz no 
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sistema educativo. Um conhecimento das anteriores reformas educativas deste nível de 

ensino, permitiu-nos perceber os avanços e recuos. 

 No capítulo 1, “Caracterização do jornal” analisamos as características do próprio 

jornal como órgão de imprensa: os objectivos, e orientação, a equipa, secções e temas, 

os leitores e assinantes, suporte financeiro e relações com outros jornais. A importância 

deste capítulo traduz-se na necessidade de transmitir ao leitor o ambiente, o sentimento 

que se vivia no jornal, o que motivava a equipa, e por outro lado, descobrir o tipo de 

leitores que cativava. 

 O capítulo 2 debruça-se sobre as posições tomadas nos artigos do jornal, 

relativamente aos aspectos fulcrais da reforma. É o capítulo central deste trabalho, no 

sentido em que nos debruçamos individualmente sobre os diferentes tópicos que a nova 

legislação alterava:   

� Currículo Escolar – Alterações nas Disciplinas, programas e carga horária; 

� Frequência e avaliação – Evolução da frequência liceal e tipos e resultados da 

avaliação; 

� Manual único – Imposição do mesmo livro em todos os liceus e institutos 

particulares.  

� Recrutamento e carreira dos professores de liceus – Análise da forma de 

recrutamento para o ensino secundário. Acrescentamos um subcapítulo, onde 

fazemos uma análise pormenorizada de um caso concreto: os membros do clero, 

que ficavam impossibilitados de se candidatarem ao ensino. Tomamos esta 

decisão, uma vez que encontramos diversos artigos relacionados com este tema, 

que acreditámos não ter sido ainda estudado de forma significativa por outros 

Historiadores.  

� O Reitor e a dicotomia centralização/descentralização -  De forma a confrontar as 

diferentes abordagens politicas à administração/gestão educativa ao longo do 

século XIX, numa alternância que se prolongou até aos dias de hoje. 

 No Capitulo 3 - O ensino livre e a reforma - Procuramos estabelecer de que forma 

a nova legislação afectou o funcionamento dos colégios e as formas de reacção da dos 

professores particulares, segmento de relevo no nosso País. 

No capítulo 4 - Analisamos a actividade da comissão revisora de avaliação da 

reforma, nomeada pelo Governo para avaliar a aplicação da reforma nos liceus. Para tal 

foram solicitados aos liceus que elaborassem pareceres onde apontassem os erros a 
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reforma e sugerissem soluções. Podemos analisar dois: o do liceu de Lisboa e o do 

Porto. A importância deste capítulo prende-se com o facto de estas medidas 

demonstrarem que existia, da parte do Governo, interesse em adaptar a reforma à 

realidade educativa do País e em fiscalizar a sua aplicação.  

 

 

 Um trabalho cientifico é “[…] uma elaboração sobre um assunto determinado com 

o fim de contribuir para o progresso das ciências (Fragata, 1980: 14). 

 A finalidade principal, a meta será mesmo essa: acrescentar algo de novo ao 

estudo da temática Educação. Mas será também de salientar a alegria e a realização 

pessoal que a caminhada até à descoberta de um qualquer conhecimento relevante nos 

traz.  
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Contextualização 
 

 

- O flagelo do analfabetismo no Portugal da segunda metade de 

oitocentos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 O analfabetismo no País era um problema e uma angústia nacional. Um censo de 

1890 adiantava um número de 79,2 analfabetos em cada 100 habitantes (sessão nº 34, 

Câmara dos Deputados, 12 de Março de 1901). Era uma estatística que colocava o país 

numa situação embaraçosa em relação ao resto da Europa. É certo que ao longo do 

século XIX, com o Liberalismo, o número de escolas primárias foi aumentando, 

consideravelmente. Assistiu-se a uma laicização do ensino e o Estado passou a chamar a 

si a responsabilidade da educação dos seus cidadãos. Mas, ainda estávamos muito longe 

da média de grande parte dos países europeus. 

 A decisão da obrigatoriedade do ensino nunca alcançou resultados 

verdadeiramente positivos e ficaram muito além dos prometidos pelo novo regime. A 

realidade é que o ensino obrigatório foi decretado com” […] determinações titubeantes 

para o levar à realidade, como se fora possível meter a água do oceano num copo de 

litro” (EN, nº 8: 66). Este tipo de medida educativa exigia um investimento pedagógico 

e financeiro que não foi conseguido, nem sequer seriamente tentado. Onde estavam as 

escolas em número suficiente e condições adequadas para receber estes alunos? As que 

existiam tinham péssimas condições e uma boa parte delas nem eram propriedade do 

Estado, mas edifícios alugados à última da hora (EN, nº 12: 100). E a somar à falta de 

condições das estruturas, a ausência de material escolar era quase generalizada (EN, nº 

  

 A realização prática de uma lei que rompe com 

todas as tradições do nosso ensino, com hábitos 

adquiridos e profundamente enraizados, não podia 

deixar de produzir, como produziu, uma grazinada de 

mil diabos entre professores e demais 

interessados”(EN, nº 48: 389). 
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18: 149). Chamamos ainda a atenção para a remuneração miserável que auferiam os 

docentes e para a notória falta de habilitações e de preparação pedagógica, uma grave 

lacuna que se manteve até que a frequência das Escolas Normais para a formação de 

professores se expandiu e se tornou determinante. 

 Obviamente as limitações económicas do País também constituíam um entrave ao 

bom funcionamento das escolas, principalmente as de província, onde o investimento do 

Estado seria muito menor. 

 Outra causa para o soturno cenário deste nível de instrução era a ausência de um 

Ministério independente, que lidasse com os assuntos da educação. Uma rápida 

experiência em 1870 conduziu à criação do Ministério da Instrução Pública, graças ao 

incentivo de D. António da Costa, que foi nomeado Ministro. Mas no mesmo ano foi 

abolido e a educação voltou a estar incorporada num Departamento Governamental de 

um outro Ministério. No período entre 1890-1892 existiu o Ministério da Instrução 

Pública. Posteriormente, só em 1913, o Ministério da Instrução Pública foi 

definitivamente instituído. 

 Podemos então concluir que apesar da vontade governamental, das reformas 

educativas realizadas, dos avanços alcançados, a realidade educativa do país, com os 

seus problemas estruturais, económicos e pedagógicos, que mencionamos, suplantou 

muitas vezes os resultados positivos que se esperava conseguir. 

 Tema de debate e de alterações legislativas foi a centralização/descentralização do 

Ensino primário – a eterna alternância – com a dúvida permanente entre se o estado 

chamava a si a administração e gestão financeira ou passava a responsabilidade para as 

instituições municipais.  

 O analfabetismo foi tema constante e principal das páginas do jornal Educação 

Nacional. A redacção chegou a elaborar um manifesto para chamar a atenção para este 

problema. Acerca deste manifesto e numa atitude de apoio, diversos jornais, divulgaram 

esta ideia: O Universal, A Marselhesa (EN, nº52: 425), O Século, Vanguarda (EN, nº 

51: 418).  

 A redacção do jornal Educação Nacional promoveu ainda a realização de um 

congresso. O objectivo era levantar o prestígio da escola primária e apresentar aos 

representantes da nação as reclamações que julgassem convenientes e as bases em que 

devia assentar uma boa reforma de ensino (EN, nº 51: 418). Seguindo a mesma linha do 

congresso do ensino secundário, foram debatidos temas relacionados com a aplicação da 
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nova reforma educativa do ensino primário, que entrou em execução na mesma altura da 

legislação do ensino secundário, que analisamos neste trabalho.  

 

 

A Reforma de Jaime Moniz no sistema educativo português 

 

 Desde a criação dos liceus, em 1836, assistiu-se a um suceder de alterações 

legislativas, umas que constituíram avanços pedagógicos importantes, outras, pelo 

contrário, revelaram-se retrocessos lamentáveis. Esta sucessão gerava alguma confusão 

e motivava queixas: “Portarias derrogando leis, ofícios contrapondo-se a portarias e, às 

vezes simples telegramas derrogando portarias e brigando com artigos da lei!” (sessão 

nº34, Câmara dos Deputados, 12 de Março 1901). 

 O objectivo do ensino secundário não foi sempre o mesmo. A reforma de Passos 

Manuel, reflexo da nova ideologia liberal, procurou atender a diferentes interesses:  

- Os da aristocracia - formação moral e intelectual;  

- Os da Burguesia - formação prática; 

- os da sociedade e estado - formação universitária para quadros superiores 

(Azevedo, Rodrigo e outros, 1999:  XIV).  

 

 Na redacção desta lei foi prosseguido um carácter mais prático para o ensino 

liceal, com disciplinas mais utilitárias, de maneira a alargar este ensino a outros 

segmentos da sociedade, que não apenas à aristocracia. Mas esta ideologia foi-se 

perdendo e na prática os liceus preparavam apenas para o ensino universitário. A 

legislação de 1844, de Costa Cabral iniciou um novo caminho e preencheu o currículo 

liceal com disciplinas humanísticas, reconhecendo-lhe como finalidade a preparação 

para estudos universitários.  

 A Lei de 1888 reafirma claramente essa finalidade, ao decretar no seu artº 1, nº 1, 

que os objectivos do ensino liceal eram: difundir os conhecimentos gerais 

indispensáveis para todas as carreiras e situações sociais e preparar para a admissão nos 

estabelecimentos de instrução superior e nos cursos técnicos. 

 Mas, a implantação deste nível foi prosseguindo com progressos e problemas. 

 O número de alunos teve períodos de decréscimo acentuado, sustentado em 

políticas educativas que favoreciam a transição para o ensino particular, considerado 
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mais fácil. Em 1872 Rodrigues Sampaio procurou estruturar o ensino ao obrigar os 

alunos internos a seguir um plano de estudos. Mas o mesmo não se fez em relação aos 

do particular. A Lei de 1880 tentou ir mais adiante e uniformizar o ensino tanto nos 

institutos livres como nos oficiais, ao determinar que a certidão de aprovação nas 

matérias de um ano, era indispensável para a matrícula no ano imediatamente seguinte 

do mesmo curso. Mas não chegou a ser executada e os alunos do ensino livre puderam 

continuar a realizar os exames sem precedências.  

 Mas outros obstáculos assombravam o êxito do ensino liceal que enumeramos a 

seguir: 

� Falta de ordem das disciplinas e matérias; 

� Instalações impróprias; 

� Falta ou inexistência de material escolar; 

� Formação habilitacional e pedagógica dos professores insuficiente. 

 

 A reforma de Jaime Moniz surgiu neste panorama de desorganização, com o 

objectivo declarado de impedir a decadência do ensino secundário e facilitar uma nova 

ordem (Preâmbulo do Decreto de 22 de Dezembro de 1894). Esclarecia que o ensino 

secundário tinha por fim “o desenvolvimento do espírito dos alunos […] e bem assim a 

habilitação […] para a entrada na instrução superior” (RGES, art. 1º). Mas não reuniu 

consenso. Uma das principais acusações feita era o facto de ser uma reforma muito 

germanizante. A lei foi importada da Alemanha. Mas uma reforma de tal magnitude 

tinha de estar em harmonia com as necessidades, tradições e índole do país onde era 

implantada, caso contrário, os resultados tinham de ser maus. Além disso, o nosso país 

tinha 4 milhões de analfabetos, panorama muito diferente da Alemanha (EN, nº 92: 

332). O grupo de pessoas que elaborou a legislação não reconhecia outras autoridades 

que senão os pedagogistas Alemães. “ […] a Alemanha actual é como foi a Grécia para 

os romanos da época de Cícero (EN, nº 78: 217). 

 As alterações não agradaram aos professores, nem aos pais, nem mesmos aos 

alunos. Seleccionamos um fragmento de um artigo, esclarecedor desta realidade: 

 

“ […] o professor não é livre porque não ensina o que quer dentro dos limites do programa; não é 

livre porque não pode adoptar os livros que julgue mais metódicos e com que melhor possa alcançar o seu 

fim, que é instruir o aluno. 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

15 

 O pai de família não é livre, porque […] se vir que o seu filho tem vocação para medicina ou para 

qualquer carreira cientifica, para que pouca ou nenhuma falta lhe faz o latim, há-de-o estudar sete anos 

[…]se quiser o filho seguir magistratura, nem por isso há-de deixar de se agarrar às matemáticas e 

ciências naturais os sete anos da conta. 

 O aluno, finalmente, não tem liberdade, porque não há-de estudar duas ou três disciplinas, como 

quereria, mas 7 no 1º ano, 8 no 2º e 9 nos seguintes (EN, nº 63: 86). 

 

 O facto de a reforma do ensino secundário ter sido elaborada antes da do ensino 

primário foi considerado um erro. Os elementos que colaboraram na primeira não o 

fizeram na segunda, por isso não existiu entre ambas harmonia, nem ligação. Deveria 

ter-se elaborado primeiro a da primária e só depois, com critério, elaborar sobre a 

instrução secundária, um trabalho fundamentado, útil e duradouro (EN, nº 18: 148). 

 Para representar os interesses dos professores dos liceus defendia-se a existência 

de um representante da classe no Conselho Superior de Instrução e no Parlamento. Nos 

liceus existiam professores considerados dignos, de ocupar esse lugar na Câmara 

Representativa (EN, nº 24: 196). Foi sugerido o nome de J. Simões Dias, professor e 

pedagogista de mérito reconhecido (EN, nº 25:204). 

 Para lá da oposição que surgiu à nova reforma, e que analisaremos aqui, alguns 

aspectos foram apoiados ou pelos menos aceites, como a existência da figura de 

Director de Classe ou a aplicação do regime de classe. 
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Capitulo 1 - Caracterização do jornal Educação Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre 1860 e 1909 houve uma afirmação progressiva da imprensa como espaço 

autónomo de debate pedagógico, facto que se comprova tanto pelo crescimento regular 

dos títulos em publicação, como pelo aparecimento de jornais e revistas mais regulares e 

duradouros, nomeadamente para os sectores pioneiros e especializados da educação e 

ensino (Nóvoa, 1993: XLI). O jornal Educação Nacional iniciou a sua actividade neste 

período de expansão. Não conseguimos ter conhecimento dos trâmites que conduziram 

à criação deste periódico. Facilmente se pode concluir que o impulsionador principal 

terá sido António Figueirinhas, o Director. Acreditamos que o jornal surgiu como 

oposição às reformas do ensino primário e secundário, ambas em execução inicial. Mas 

para além dos artigos de desafio, de combate, esta publicação caracterizada por uma 

incontestável autonomia pedagógica, prosseguia a divulgação de ideias relacionadas 

com educação, defendia os interesses e revindicações da classe e lutava pela melhoria 

da situação da escola primária, dos liceus e do ensino particular.  

 Iremos aqui analisar a tipologia, a organização e administração por um lado, e a 

ideologia por outro, do jornal Educação Nacional. Não temos interesse num estudo 

aprofundado e desenvolvido, uma vez que o jornal não nos surge como o nosso objecto 

de estudo, mas como fonte de investigação. Pretendemos apenas enquadrar a reforma de 

Jaime Moniz no espírito, nos objectivos desta publicação e perceber de que forma o 

periódico interveio na divulgação da reforma do ensino secundário e nos movimentos 

antagónicos que esta gerou.   

 

 

 

 

  

 Sem que o orgulho nos desvaire, mas também 

sem que uma falsa modéstia nos faça mentir, apraz-nos 

consignar, como único prémio da nossa boa vontade, 

que os destinos da Educação Nacional estão 

vinculados aos destinos do magistério português (EN, 

211: 1). 

 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

17 

1.1 - Objectivos e orientação do jornal 

 

 O primeiro número do jornal Educação Nacional veio a público em 4 de Outubro 

de 1896. Manteve-se em actividade, com alguns interregnos, até 1976. Estamos 

convencidos que foi o periódico de maior longevidade da imprensa pedagógica, dirigida 

especificamente às questões da educação. Durante décadas acompanhou a actividade 

docente e as diferentes políticas educativas e atravessou diferentes períodos políticos: a 

Monarquia Constitucional, a 1ªRepublica, a Ditadura e finalmente o pós 25 de Abril. 

Alias, sempre foi esse o plano: uma existência firme e duradoura, como podemos 

comprovar nas palavras que se seguem: 

 

“Demolir, construir, instruir. Tal deve ser o lema de um jornal pedagógico […] se não quiser ter 

uma duração efémera […] É preciso demolir […] toda essa serie de reformas que têm transviado o ensino 

e aniquilado o professorado; combater todos os abusos, prepotências, iniquidades, injustiças e ilegalidades 

[…] Devemos […] ir construindo, apresentando novos projectos, bem pensados e bem amadurecidos pelo 

estudo e pela experiencia…são estes, de resto, os princípios que dominam e inspiram a criação da nossa 

Educação Nacional […] (EN, nº 2: 12) 

 

 Desde o início que foi claro que esta era uma publicação dirigida ao professorado 

oficial e livre essencialmente, mas também a outros interessados na educação. Debatia-

se o panorama educativo português, divulgava-se os avanços pedagógicos, apelava-se à 

luta pelas questões do professorado do ensino primário e secundário, pois este 

Semanário esteve ao lado das revindicações relacionadas com a carreira, com as 

retribuições. Essa participação do jornal foi importante na constituição de associações, 

na realização de comícios e congressos, na apresentação de representações e publicação 

de manifestos nas páginas do jornal.  

 Para um melhor conhecimento, explicamos que os artigos e secções se 

relacionavam com todos os temas da educação: exames, currículos, programas, 

recrutamento, supervisão, métodos de ensino. Ao longo dos 265 números, sobre os 

quais nos debruçamos, encontramos causas constantes: desde logo, o analfabetismo que 

grassava no nosso pais por aqueles dias. Como anunciamos na contextualização, um dos 

manifestos publicados no Educação Nacional e apoiado por muitos dos restantes jornais 

o país foi precisamente para promover uma insurreição nacional contra essa chaga.  
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 Outro marco na actuação do jornal foi o concurso de métodos de leitura que 

organizou (EN, nº 238: 222).  

 A educação no feminino começou a marcar presença e no nº 240 (305) quando a 

1ª página foi dedicada à actividade pedagógica de uma mulher: Carolina Michaëlis. A 

partir do 4º ano de publicação começamos a encontrar alguns artigos intitulados “A 

emancipação da mulher”. 

 A par destes temas mais circunspectos, revelava um lado mais lúdico com a 

apresentação de secções direccionadas para a divulgação de obras literárias ou a 

publicação de exercícios de matemática ou português.  

 O jornal era conservador, com ideais religiosos perfeitamente claros e assumidos.  

 A forma como enfrentou as políticas educativas, nomeadamente a reforma de 

Jaime Moniz foi sempre decidida, intransigente e nunca vacilou: “Estamos satisfeitos e 

alegres ao lançar a vista pela jornada percorrida e cada vez sentimos mais ânimo para 

avançar […]” (EN, 151: 380). 

 A qualidade deste membro da imprensa pedagógica, foi cedo reconhecida, com o 

Grande Diploma de Honra na Exposição da Imprensa em 1898 (EN, nº 121: 136).  

 

 

Figura nº 1  

EN, nº 121:136 

 

 

 

 Esse reconhecimento estendeu-se aos colegas da imprensa, como revelamos a 

seguir: 

 

“Entrou no 4º ano de publicidade a Educação Nacional, colega do Porto, que tem advogado, com 

denodo constante, a grande causa da instrução pública e os interesses do professorado português” (O 

Século, em EN, nº 159,:14). 

 

 “Defensor ardente da instrução pública, apologista emérito dos interesses do professorado, em 

geral, a Educação Nacional não desalentou um momento desde que assentou arraiais a imprensa” (O 

Primeiro de Janeiro, em EN, nº 159: 13). 

 

“Entrou no 4º ano de publicidade este denodado campeão da causa do ensino público e defensor 

íntegro do professorado primário e secundário em Portugal” (A Gazeta da Figueira, em EN, nº 159: 13). 
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“Este jornal foi uma constante metralhadora contra esse castelo de infâmias que tem derrocado a 

mocidade dos liceus, exterminando a instrução do país […]” (EN, nº 173: 124). 

 

“Vai próximo de seu fim mais um ano da publicação deste semanário, devotado ardentemente a 

causa da instrução e dos professores” (EN, nº 202: 358). 

 

“O último número deste magnifico semanário comemora o seu 3º aniversário. Pois que a ocasião 

se proporciona às felicitações, dirigimo-las, calorosas e sinceras, ao nosso prezado amigo e colega 

António Figueirinhas, que com uma extraordinária dedicação e com uma invejável tenacidade, conseguiu 

firmar a Educação Nacional como a primeira publicação portuguesa” (A Palavra, em EN, nº159,14). 

 

 A nossa jornada pelas páginas do jornal terminou no número 265, pois daí em 

diante só encontramos artigos muito esporádicos acerca do ensino secundário. Já antes, 

a partir do 4º ano, tínhamos notado a diminuição gradual de artigos com notícias deste 

nível de ensino, em detrimento do primário. Mas até aí, o periódico foi um manual 

valioso para um conhecimento real, verdadeiro da oposição à reforma, através de 

testemunhos directos e contemporâneos dos seus protagonistas.  

 

 

1.2 - O jornal e a equipa 

 

 A sede da redacção do jornal foi-se alternando com o passar dos anos, conforme 

quadro abaixo.  

Quadro nº1 – Sedes do jornal Educação Nacional 

Nº jornal Data Morada 

1 04/10/1896 Rua Sá de Noronha, 25 

48 29/08/1897 Campo dos Mártires da Pátria, 21 

105 02/10/1898 Rua das Oliveiras, 79 

137 07/05/1899 Travessa de Sá Noronha, 5 

166 26/11/1899 Rua das Oliveiras, 79 

 

 

 A correspondência relativa à redacção era dirigida a António Figueirinhas, o 

Director. A relativa à administração a Manuel Monteiro Cassiz, que era o Administrador 

(EN, 1: 8). No período que analisamos, até Outubro de 1901 estes dois elementos 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

20 

mantêm-se, assim como António Justino Ferreira que se tornou Secretário de Redacção 

desde 1 de Outubro de 1899. 

 Os colaboradores do jornal eram muitos, alguns professores do ensino oficial, 

outros do ensino livre. Muitos escreveram para o jornal por vários anos como J. Simões 

Dias, Artur de Seabra, Bernardino Machado, Aníbal Passos. Por vezes recorria-se a 

pseudónimo para escrever alguns artigos, nomeadamente aqueles que atacavam a 

reforma de forma mais violenta e irónica. Desde o início que nos depararmos com 

artigos e notícias anónimos, mas com o avançar dos anos, a prática acentuou-se, até uma 

altura em que eram mais do que os identificados.  

 O nº de páginas do seminário variava entre 8 a 12. 

 A periocidade era semanal e no nº 232 (176) foi noticiado que o jornal passaria a 

publicar ao domingo um suplemento quinzenal versando todas as questões e práticas da 

pedagogia.  

 O jornal foi alterando o aspecto gráfico, o formato e a estrutura interna dos artigos 

e secções. No nº 123, em 4 Fevereiro de 1899, apareceu a 1ª fotografia.  

 Chamamos a atenção para a alteração ao logótipo da página inicial. Este foi 

alterado 3 vezes, como exemplificamos abaixo:  

 

Figura 1 - Logótipo apresentado do nº 1 ao nº  

122 do jornal Educação Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Logótipo apresentado do nº 123 ao 

nº  220 do jornal Educação Nacional  
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Figura 3 - Logótipo apresentado no nº 221 do 

jornal Educação Nacional. Poucos números 

depois retomou o logótipo inicial 

 

 

 

1.3 - Secções e temas 

 

 O jornal dividia-se em diferentes secções e artigos de carácter doutrinário, 

publicitário, pedagógico, legislativo… 

 Damos alguns exemplos: 

Quadro nº 2 – Secções do jornal Educação Nacional 

Secção Descrição 

Secção consultiva 
Dúvidas relativas à profissão, à carreira dos professores. 

Surgiam perguntas sobre faltas, concursos, aposentações… 

Publicidade Dava a conhecer livros para venda, cursos de habilitação. 

Bibliografia 
Recomendava obras para leitura. Algumas relacionadas 

com o ensino, outras mais leves, como romances. 

 

Grandes Educadores 

Artigos na página inicial, sobre grandes Pedagogos como 

Alexandre Herculano; Almeida Garret; Conde de Castilho; 

António Rodrigues Sampaio; António Costa… 

 

Notas e informações 

Pequenas notícias relacionadas com o ensino primário e 

secundário 

Nações pequenas e grandes povos 
Artigos sobre a educação em países europeus como por 

exemplo, a Suécia. 

 

Correspondentes 

Listagem de nomes dos correspondentes do jornal 

espalhados pelo país. Esta listagem foi aumentando ao 

longo dos anos. 

Vulgarização científica Exercícios de ciências e geografia; 

Secção oficial: 
Divulgação de legislação, publicação de despachos de 

licenças de doença, colocações de docentes. 

A emancipação da mulher: 
Artigos de 1ª página relacionados com a educação 

feminina. 
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1.4 - Suporte financeiro, os leitores e os assinantes 

 

 O jornal Educação Nacional vendia-se avulso no escritório da redacção e em 

algumas livrarias, onde se recebiam assinaturas (EN, nº 19: 160). Os locais de venda 

eram repetidamente anunciados nas páginas do periódico. No nº 132 (228) foi noticiado 

que o jornal estava também à venda em quiosques. 

 A partir do nº 36 passaram a anunciar, na 1ª página, o preço do número avulso do 

jornal– 60 réis. No nº 67 comunicou-se aos leitores que o número avulso passava a 40 

réis e assim se manteve até ao fim da nossa análise. No nº 221 deixaram de indicar o 

preço na 1ª página. 

 O jornal era enviado, por correio, para a província, mas alguns assinantes 

queixavam-se de não receber (EN, nº7: 64). 

 

 

1.5 - Relações com outros jornais 

 

 Conforme já demonstramos, a maioria dos jornais defendia a qualidade 

pedagógica do jornal e divulgaram a sua existência (EN, nº 2: 16). 

  No entanto, a redacção do Educação Nacional manifestava-se, por vezes, 

desagradada com outros periódicos que defendiam a reforma. Conseguimos fazer um 

apanhado das opiniões veiculadas na Educação Nacional, acerca de alguns: 

 

 

� O órgão de Rio Maior: 

 “[…]aquilo já nem é órgão nem coisa que com tal se pareça, aquilo é um 

desorgão, excelente apenas para a Covilhã “(EN, nº 43: 355); 

 

� O Comércio do Porto: 

“[…] a seriedade do comércio do Porto nesta questão é uma seriedade aparente e 

que em vista das suas contradições flagrantes perdeu toda a autoridade na censura ou no 

louvor à reforma dos liceus. (EN, nº 132: 224) 
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“O artigo publicado pelo comércio do Porto […] contraria as afirmações dos 

homens justos que dizem que a reforma é um golpe na liberdade, dos homens 

competentes […] (EN, nº 103: 426). 

Estranha que o Comércio do porto “[…]se tenha arvorado em único defensor de 

uma reforma que é um verdadeiro atentado pedagógico […] “(EN, nº 109: 35). 

 

� O Repórter 

“[…]jornal que se pronuncia a favor da nova reforma (EN, nº 51: 414) 

 

 

É impossível negar a importância que este periódico teve na divulgação da 

reforma de Jaime Moniz. Numa sociedade oitocentista, em que os meios de 

comunicação não eram comparáveis aos de hoje, este jornal chegava aos profissionais 

de educação, não só das capitais de distrito, mas também aos de província. Os seus 

artigos esclarecedores terão contribuído para uma melhor conhecimento dos parâmetros 

da lei e colaborado de forma na activa na discussão que antecedeu a sua aprovação e 

implementação. 
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Capitulo 2 -Análise da Reforma – a posição no Jornal face aos 

diversos pontos 

 

2.1 - Currículo Escolar (Disciplinas, programas e carga horária) 

 
 
 
 
 
 
  

 Pretendemos neste subcapítulo levar a cabo uma análise, através dos artigos do 

jornal Educação Nacional, às alterações que o Regulamento de 1895 trouxe ao plano de 

estudos do ensino liceal e, especialmente, a forma como foram assimiladas pela 

comunidade educativa. 

 De forma a obter um conhecimento e entendimento mais abrangente e realista, 

pareceu-nos essencial uma pesquisa atenta ao panorama educativo de oitocentos, o que 

nos levou a concluir que, num período inicial, a Monarquia Constitucional não se 

debruçou seriamente, sobre as questões da Educação. A instabilidade política 

económica e social dos anos que se seguiram à implantação do Liberalismo justificará a 

desordem educativa nos três níveis de ensino. No entanto, para dar resposta às 

necessidades de um Estado burocrático e ascendente, com o tempo, reconheceu-se a 

necessidade de um alargamento do ensino secundário, com o objectivo de o tornar 

acessível a todos os segmentos da sociedade e não apenas às classes mais privilegiadas. 

Pensamos que é correcto afirmar que, de forma gradual, se assistiu a uma significativa 

evolução pedagógica, a partir do momento em que o Estado, através dos sucessivos 

Governos assumiu a responsabilidade pela definição das políticas educativas. Entretanto 

as diferentes reformas educativas iam-se alternando ao ritmo da mudança de Governos, 

provocando avanços e recuos, mas, em última análise, cremos que existiu uma vontade 

governamental e parlamentar de modernizar a educação. Uma breve leitura aos debates 

parlamentares, revela isto mesmo. As questões da educação nunca deixaram de ser 

debatidas, razão pela qual optamos por analisar alguns desses debates, como 

complemento aos artigos do jornal Educação Nacional.   

 
  
 Os programas são enredados, omissos, 
difusos, contraditórios – uma verdadeira 
embrulhada (EN, nº 75 (suplem): 198). 
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 Entre 1836 e 1895 sucederam-se inúmeras Leis e Regulamentos Educativos e 

todas eles interferiram com os conteúdos programáticos, currículos e horários, fosse 

pelo que determinavam, fosse pela ausência de disposições.  

 A forma de estruturar o ensino liceal já era objecto de preparação desde o Diploma 

de Passos Manuel4 que criou os liceus, em todas as capitais de distrito. Foi a primeira 

vez que a legislação estabeleceu um “[…] plano sistematizado de estudos secundários, 

integrando aspectos curriculares, pedagógicos e administrativos”(Fernandes e 

Magalhães, 1999: 2). Constituiu um avanço considerável em relação ao anterior quadro 

de estudos, do período do Marquês de Pombal, que incluía apenas as disciplinas 

Humanistas5. A nova legislação não acabou com as disciplinas avulsas e, 

esporadicamente, mediante autorização, permitia a criação de cadeiras de Gramática 

Portuguesa e Latina em cada uma das sedes de comarca. No entanto, alargou 

exponencialmente o campo dos estudos, passando a incluir disciplinas científicas e 

também de carácter técnico, como Princípios de Física, Química e de Mecânica, 

Princípios da Economia Politica ou Administração Pública e de Comércio, mais 

direccionadas para um ensino profissional propício aos interesses da Burguesia. Esta 

orientação era uma novidade, influenciada pela ideologia política emergente. 

Infelizmente, não foram cumpridas estas disposições, mas evidenciavam uma certa 

mudança de mentalidade. É de realçar ainda que este Decreto era “[…] praticamente 

omisso no que se [referia] à organização do ensino, remetendo para regulamentos 

especiais a definição dos métodos pedagógicos, a escolha e a coordenação dos 

compêndios, a distribuição das aulas, as normas de disciplina, etc” (Barroso 1995: 163). 

 Similarmente, a reforma de Costa Cabral6 pecou pela ausência de uma 

estruturação pedagógica e metodológica. Por outro lado, revelou uma primazia das 

cadeiras clássicas, tornando as disciplinas científicas facultativas. Podia ser permitido, 

por determinação governamental, o funcionamento de algumas cadeiras a nível local, 

como por exemplo, Economia Industrial e Agricultura e Economia Rural. Mas, alterou a 

missão dos liceus, retirando-lhes a índole mais prática e mais abrangente. Um pormenor 

distinguia os dois decretos: enquanto o Decreto de Passos Manuel estabelecia que 

competia a cada liceu elaborar os seus regulamentos, para definição dos programas e 

métodos de ensino, a disciplina escolar, as condições de admissão e as habilitações dos 

                                                 
4 Decreto de 17 de Novembro de 1836  
5 Latim, Grego, Retórica e Aritmética 
6 20 de Setembro de 1844 
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professores, a Lei de 20 de Setembro de 1844 determinava regulamentos especiais, mas 

uniformes para todos os liceus (Fernandes e Magalhães, 1999: 6). 

 O Regulamento Geral dos Liceus, promulgado por Fontes Pereira de Melo, em 

1860, trouxe alterações significativas. Dividia os liceus em duas categorias, os de 1ª e os 

de 2ª classe e definia a duração do curso em 5 anos. Concretizou a bifurcação entre 

ciências e estudos clássicos, definiu a duração do curso, das aulas, dos horários e a 

distribuição das matérias. Apesar de manter os exames por disciplinas, concretizou uma 

espécie de regime de classes, obrigando os alunos ordinários à aprovação em todas as 

disciplinas para se poderem matricular no ano seguinte, impondo assim um ensino 

gradual. Eram alterações muito significativas, mas suscitaram uma oposição demasiado 

activa, pelo que não foram postas em prática. 

 O Regulamento de 1863 não trouxe melhorias de relevo.  

 O Decreto provisório de 1872, de António Rodrigues Sampaio, manteve a divisão 

entre liceus de 1ª e 2ª classe. Impôs um plano de estudos ao ensino liceal oficial, mas o 

ensino particular não era obrigado a orientar-se pelo mesmo plano. 

 Em 1880 Luciano de Castro foi o mentor de uma nova tentativa para introduzir o 

regime de classes. Os alunos deveriam frequentar o liceu por anos e por curso. O curso 

complementar dividia-se em dois: letras (5 disciplinas) e ciências (6 disciplinas). O 

plano curricular atribuía relevância às disciplinas técnicas e científicas e às línguas 

vivas. À semelhança do que acontecera com o Regulamento de 1860, a reacção de pais, 

alunos e ensino particular foi determinante e em 1882 um decreto repôs a possibilidade 

de os alunos fazerem exames por disciplinas. Em 1886 foi restabelecida a unificação do 

currículo.  

 Em 1888, uma terceira alteração legislativa de Luciano de Castro repôs a divisão 

entre letras e ciências, nos cursos complementares. Mas esta legislação foi considerada 

um retrocesso para o ensino liceal, uma vez que permitia uma redução do volume 

curricular anual, com a frequência de apenas duas disciplinas por ano. 

 A última legislação, antes da Reforma de Jaime Moniz, a de 1892, revelou-se 

muito inadequada, ao permitir que os alunos pudessem fazer disciplinas sem 

precedências. Não definia a distribuição curricular nem os programas. 

 Salientamos pois a importância dos métodos e práticas pedagógicas na elaboração 

das leis do ensino. O problema terá residido na multiplicidade de leis, na rapidez com 

que eram revogadas, muitas vezes antes mesmo de serem postas em prática e de um 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

27 

acompanhamento débil da execução das mesmas, o que facilitava interpretações 

diferentes ou mesmo a sua não aplicação.  

 A legislação de 1894/95 aconteceu numa altura em que, acreditamos, era consenso 

geral que era necessária uma reestruturação do ensino liceal que englobasse alterações 

ao plano de estudos, aos horários e à metodologia. Mas, as que foram apresentadas aos 

protagonistas do ensino encontraram uma resistência fundamentada em raciocínios que 

iremos aqui analisar.  

 

 

2.1.1 - O Regime de Classe/ Os programas 

 

 Segundo João Barroso (1995: 170) a Reforma de Jaime Moniz foi “[…]a primeira 

tentativa de construção, segundo preceitos cientifico-racionais, de um currículo global 

para o ensino liceal e, simultaneamente, de uma organização e administração para este 

tipo de estabelecimento de ensino”. 

 A introdução do regime de classe foi, na nossa opinião, a essência desta 

legislação. Como já vimos esta forma de organização curricular não era novidade. 

Fontes Pereira de Melo e Luciano de Castro tentaram pô-la em funcionamento, mas se 

recuarmos um pouco no tempo, até aos Colégios Jesuítas, encontramos aí uma 

organização similar.  

 A intenção de Jaime Moniz era substituir o regime de disciplinas que estava em 

vigor. Tratava-se de um regime de estudos centrado em disciplinas autónomas, isoladas, 

sem pontes de conexão entre os diversos saberes e sem ordenação que determinasse a 

evolução no curso, tendo em conta a progressiva maturidade intelectual do aluno e a 

dificuldade das disciplinas. Isto traduzia-se na possibilidade de os alunos poderem fazer 

exames a cada disciplina isoladamente e frequentarem mais que um ano lectivo, ao 

mesmo tempo. Necessariamente, tal panorama educativo teria de provocar confusão, 

desorganização e desigualdades nos liceus portugueses.  

 A intenção do legislador estava traduzida no art. 19º do Regulamento Geral do 

Ensino Secundário7 que estabelecia, de forma clara:  

 

                                                 
7 A designação Regulamento Geral do Ensino Secundário será muitas vezes substituída por RGES 
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“Nenhuma disciplina do plano dos liceus é independente. Todas são meios ligados entre si pelo 

princípio de uma intenção comum: a aquisição dos fins do ensino secundário. Este ensino […] faz-se com 

ordenada distribuição de matérias, por sistemas de classes, e de modo que os alunos que as frequentam 

possam compartilhar da instrução das disciplinas que as constituem.”  

 

 Esta concomitância baseava-se em dois pontos básicos: a distribuição de 

disciplinas por classes e a coordenação e articulação entre as actividades dessas 

disciplinas, tornando cada uma delas dependente das outras. Era imperativo o 

conhecimento do geral e do específico, através da ligação entre as disciplinas 

curriculares. Nas palavras de João Barroso: “Articulação de duas lógicas: a vertical-

classes e a horizontal-disciplinas” (Fernandes e Magalhães, 1999: 34).  

 Apesar de o Regulamento defender sistematicamente a interdisciplinaridade e a 

graduação dos conhecimentos, encontramos no jornal, noticias que testemunham que os 

programas apresentavam muitas incoerências e revelavam-se “[…]enredados, omissos, 

difusos, contraditórios -uma verdadeira embrulhada […] Encontram-se erros, anomalias 

coisas extravagantes […]” EN, nº75(Suplm):198). E se o objectivo legislativo era 

promover a coordenação e unidade entre as diferentes disciplinas, não era isso que na 

realidade se passava. A justificação passaria por “[…]se não terem cumprido em toda a 

plenitude os programas das disciplinas que constituem as classes do período ordinário, 

ou porque os programas das cadeiras dum ano se não enlaçam metodicamente com as 

dos anos subsequentes, […]” (EN, nº 111: 52). Para além disso, os programas 

sobrecarregavam os alunos em algumas classes em relação a outras, e pior, verificava-se 

que ficavam precisamente mais oneradas as primeiras classes, quando estas deviam ser 

as mais aliviadas, em razão da menor idade dos alunos que as frequentavam (Dias, 

1895:65-66, citado em Ó, 2003: 163). O regime de classes, o método gradual de ensino 

apresentava-se como uma meta que no concreto se afigurou difícil de concretizar.  

 No jornal de 19 de Setembro de 1897, encontramos um artigo de opinião bastante 

esclarecedor: 

 

 “[…] era de esperar, que os programas se harmonizassem entre si, que correspondessem, dentro 

de cada ano do curso, ao mesmo grau de desenvolvimento actual dos alunos e em cada um dos anos se 

[adoptassem] ao estado mental próprio do mínimo da idade que a lei supõe nos respectivos alunos. Foi 

uma ilusão completa. O autor da reforma do ensino secundário não traçou com precisão o plano dos 

estudos nem formulou com rigor os princípios que deviam seguir as pessoas que chamou para o 

auxiliarem na feitura dos programas, e depois não submeteu os trabalhos destas pessoas a um severo 
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exame comparativo para lhes dar a necessária unidade […] Nem sequer houve a que poderá dizer-se 

unificação material inscrevendo-se ás vezes em mais dum programa as mesmas matérias[…] “ (EN, nº 51: 

414) 

 

 

 É também de salientar que o regime por disciplinas permitia aos professores mais 

autonomia na forma como transmitiam o conhecimento, pois não impunha um manual 

único, nem um método preestabelecido de ensino, ao contrário do que acontecia com o 

regime de classes, pelo que, seria de esperar uma reacção adversa por parte dos 

docentes. 

 As dificuldades de implementação do regime de classes eram reais e profundas e 

não se limitaram aos professores. Também os alunos, os pais e o comum cidadão 

apontaram erros à legislação. Exemplo disso foi uma representação dos residentes de 

Chaves, apresentada na Câmara dos Deputados pelo Deputado Alexandre Cabral e 

enviada à Comissão de Instrução Primária e Secundária, solicitando a modificação de 

dois pontos da lei de 1894: (sessão nº 61, Câmara dos Deputados, de 16 de Maio de 

1899) 

“1º- O sistema do ensino por classes dependentes umas das outras com 

dependência das disciplinas também e com os exames de saída somente no 5º e 7º anos 

do curso dos liceus; 

2º-A exagerada acumulação de disciplinas, de aulas e de lições em cada classe, 

ou ano, do curso”. 

 

 Esta não foi a única representação com propostas de revisão da reforma de Jaime 

Moniz. Iremos analisar outras ao longo desta dissertação.   

 Defendia-se uma revisão dos programas e a sua harmonização entre si (EN, nº 

124: 161), de forma a conseguir o planeado ensino graduado e multidisciplinar. As aulas 

não deviam ser tão numerosas nem prolongadas, pois isso só conduzia os alunos ao 

cansaço intelectual e subsequente afastamento dos livros, dos mestres, do saber (EN, 

nº14:116). 
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2.1.2 - Unificação/Bifurcação 

 

 A estruturação curricular definida pela legislação assentava na unificação, um 

curso para todas as profissões. Não existia uma separação de ramos, entre letras ou 

ciências de acordo com a escolha futura para o Ensino Superior. A anterior legislação 

determinava a bifurcação no curso complementar, que se traduzia na separação entre 

duas áreas curriculares. Era um sistema defendido pelos educadores que colaboravam 

com o jornal. Refutavam que os alunos que se preparam para as Faculdades de 

Filosofia, Matemática ou Medicina, tivessem tantas aulas de Latim como os que se 

preparavam para Teologia ou Direito e por outro lado, que os alunos que se pretendiam 

formar-se em Teologia e Direito, frequentassem as mesmas aulas de Matemática como 

os que se preparavam para o curso de Engenharia (EN, nº 51: 414). 

 A bifurcação esteve muitas vezes no centro do debate, com a posição do Jornal 

Educação Nacional assim traduzida: 

 

     “[…] uma distribuição dos nossos conhecimentos fundamentais por tal forma ordenada que a 

ciência e as línguas-com as respectivas literaturas- venham a constituir dois grupos distintos e cultivados 

por espíritos com tendências distintas e acentuando-se, na esfera mental, como duas correntes totalmente 

independentes, então, havendo uma tal especialização na economia geral do saber, há-de fatalmente have-

la nos centros pedagógicos […]” (EN, nº6: 46). 

 

 

2.1.3 - As disciplinas 

 

 Como podemos visualizar no quadro nº 3, o currículo liceal apresentava 

disciplinas de carácter humanista e científico e técnico. Apesar do peso maior das 

primeiras, era também de salientar a importância das segundas na distribuição 

curricular. Jaime Moniz defendia o significado de todas para o desenvolvimento das 

faculdades mentais, para a obtenção de uma educação geral ou integral, na sua “índole 

prática”, que desenvolvesse as capacidades intelectuais, de forma a que, cada aluno 

fosse capaz de aplicar o saber adquirido, de desenvolver, através da aprendizagem, as 

capacidades (Proença, 1997: 234 e 235). 
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Quadro nº 3 – Distribuição Curricular 

 
                   Fonte: Maria Cândida Proença, “ A Reforma de Jaime Moniz”, 1997: 239 

 

 Iremos analisar as disciplinas que mereceram artigos de opinião no jornal 

Educação Nacional, de forma a averiguar as razões por que existiam criticas.  

 

 

2.1.3.1 - As Línguas 

 

 O currículo do ensino secundário passou a incluir o ensino de 3 línguas vivas e 

uma língua morta: Inglês, Francês, Alemão e Latim. 

 Começamos por nos debruçar sobre o lugar que o Latim ocupava no currículo 

liceal. Através da análise do quadro abaixo, é fácil concluir do peso considerável desta 

língua, relativamente às outras.  

 

Quadro nº 4: Nº horas/semanais – Línguas 

Classes  

Disciplina 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 

TOTAL 

SEMANAL 

Alemão - - 4 4 4 5 4 21 

Latim 6 6 5 5 4 4 4 34 

Inglês - - 4 4 4 - - 12 

Francês - 4 3 3 3 - - 13 

                                                     Nota: Nº total ( com todas as disciplinas) de tempo escolar-------------------     189 

Fonte: Maria Cândida Proença, “ A Reforma de Jaime Moniz”, 1997: 239 
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Gráfico nº 1 – Horas Semanais das Línguas 
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 O Latim era, visivelmente, a disciplina com maior nº de horas semanais, em todas 

as classes, e a disciplina por excelência no currículo liceal (EN, nº 138: 270). Num total 

de 189 horas de tempo escolar absorve o valor de 34 horas, configurando 18% do total 

(EN, nº37:303), estendendo-se pelos 7 anos do liceu.  

 Esta predominância era explicável, pois, detectava-se na legislação uma 

preferência pelas Humanidades, conforme, aliás, acontecia com as antecessoras. 

Adiantamos também que o próprio Decreto de 22 de Dezembro 1894, no seu preâmbulo 

enunciava que “O estudo da língua Latina tem interesses próprios que lhe outorgam 

altíssimo e insubstituível valor pedagógico […]”.  

 A título de reforço, relembremos as palavras de Ramos do Ó, relativamente à 

importância do Latim: “As considerações didácticas e metodológicas ligadas à acção 

intelectiva do Latim iam no sentido do fortalecimento simultâneo da memória e do 

raciocínio” (2003: 240). 

 Mas, esta superioridade do Latim, pelo que lemos nos artigos do Jornal Educação 

Nacional, não era vista com agrado. Era excessiva a primazia no currículo, uma vez que 

se tratava de uma língua morta, sem utilidade prática.   

 Na sessão nº 63 (10 Maio de 1898) da Câmara dos Deputados, encontramos um 

testemunho importante de um dos Deputados:  

 

“ Sou eclesiástico e amo a língua latina; mas quando examino o plano da actual lei do ensino 

secundário e se me deparam sete anos de latim, com aulas quase diárias, não posso ocultar que reputo esta 

exigência um dislate com pretensões dignas de outras eras. Sete anos de latim é latim demais.” 
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 Artur de Seabra, colaborador permanente do jornal Educação Nacional, defendia 

um decréscimo dos estudos clássicos. O Latim deveria ser estudado, mas sem exageros, 

defendendo antes, que fosse apenas aprofundado nos cursos Humanistas: “Nós não 

condenamos o estudo do Latim para o Filosofo, para o Teólogo, para o Advogado”(EN,  

nº75(suplem):196). 

 Apontado também como erro curricular, era o facto de o Inglês ser preterido para 

o Latim e para o Alemão. A língua latina, não era falada, não era lida, nem escrita, e 

estudava-se nos sete anos do curso liceal, enquanto a língua inglesa falada e escrita, uma 

língua utilitária do comércio, estava banida dos estabelecimentos secundários (EN; nº 

75(Suplem): 195) . 

 Em comparação com planos curriculares de legislações anteriores comprovámos 

que o peso desta disciplina no plano curricular de Jaime Moniz era menos significativo.  

 

Quadro nº 5 - Taxa Percentual das Línguas Modernas (Inglês e Francês) 

Reformas Línguas Modernas 

1868 27,1% 

1873 24,4% 

1880 18,6%(Letras) 

18%(Ciências) 

1886 21,8%(Letras) 

21,3%(Ciências) 

1888 25%(Letras) 

24,1%(Ciências) 

1895 18% 

Fonte: Maria Cândida Proença, “ A Reforma de Jaime Moniz”, 1997: 239 e  241 

 

 Podemos concluir que, excepção para a legislação de 1880, para a área de 

ciências, a taxa percentual das Línguas Modernas, no cômputo geral, foi sempre mais 

elevada nas outras reformas.  

 Estaria subjacente, na elaboração da legislação um certo sentimento anti- Inglês,  

explicado pelos acontecimentos que se seguiram à questão do Ultimato? Talvez. O facto 

de o Inglês ser leccionado apenas na 3ª, 4ª e 5ª classe, e obrigatório apenas para os 

alunos que não seguissem para o curso complementar, enquanto o Alemão, iniciado 

também na 3ª classe, se prolongava até ao fim do curso complementar e era obrigatório 

para os alunos que pretendessem frequentar o ensino superior, punha a claro a 
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preferência de Jaime Moniz pelo Alemão, como língua escolhida. O que na prática se 

traduziu na desvalorização da língua inglesa no currículo liceal. 

 O ensino do Alemão foi uma circunstância singular. A opção por uma língua sem 

qualquer tipo de proximidade à realidade portuguesa provocou enorme 

descontentamento a professores e alunos. A falta de tradição do ensino do Alemão no 

nosso País traduziu-se, imediatamente, na falta de professores qualificados para o 

leccionar. Encontramos notícias que dão conta da dificuldade em arranjar estes 

professores (EN; º 49: 402). A partir do 3º ano seriam necessários 20 professores de 

Alemão: “Onde estão eles? Improvisam-se? Importam-se? Onde irá o governo buscá-

los? Ao concurso? Já não há tempo. Eis a demonstração da inexequibilidade da lei […]” 

(EN, nº 31: 257). No nº 43 do jornal (353) foi noticiado que o Alemão deixaria de ser 

ministrado, por essa mesma razão, mas esse facto não se concretizou. Existia ainda a 

convicção de que para além da dificuldade maior do estudo desta língua, da deficiência 

de professores habilitados, revelar-se-ia tempo perdido, pois era um idioma que teria 

pouca aplicabilidade (EN, nº 6: 47). 

 Existiu alguma polémica à volta da exigência da aprovação a esta disciplina para a 

matrícula nos estudos superiores. 

 A escola do exército dispensou no ano lectivo de 1895/96 e até à plena vigência da 

reforma, a aprovação no exame de Alemão para a matrícula no curso de estado-maior 

(Sessão nº 22, Câmara dos Pares, 27 de Agosto de 1897).  

 Encontramos no jornal informação que o exame de Inglês ainda era o exigido 

como preparatório indispensável para a matrícula do curso de infantaria e cavalaria (EN, 

nº 100: 399).  

 Uma proposta de Lei, apresentada na sessão nocturna nº 37 (Câmara dos 

Deputados, 15 Março 1901) propunha que alunos que fossem frequentar as escolas do 

exército e naval, pudessem efectuar a matrícula no curso complementar tendo aprovação 

no curso geral a Inglês, não sendo exigida a frequência do Alemão no curso 

complementar. A razão prendia-se com o facto de estes alunos irem, posteriormente, 

prestar serviço nas nossas províncias ultramarinas, limítrofes das Britânicas. A estes 

alunos seria-lhes ainda permitido a matrícula na Universidade de Coimbra, Escola 

Politécnica de Lisboa ou Academia Politécnica do Porto, para frequentarem as 

disciplinas preparatórias para a matrícula nas escolas do exército e naval, apesar de as 

habilitações adquiridas não poderem ser tidas em conta para outro curso.  
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 Também os alunos da Escola Médica do Porto apresentaram uma representação 

para a substituição, nos preparatórios exigidos, do exame de Alemão pelo de Inglês, 

para aqueles alunos que tivessem sido aprovados nesta disciplina nos liceus. (EN, 

nº16:134). Mas, o Ministro do Reino negou-se a dispensar do exame de Alemão os 

alunos das Escolas Superiores que já tinham o exame de Inglês quando se matricularam 

e que se julgaram livres do exame de uma disciplina que não se ensinava a altura em 

que se matricularam. Este efeito retroactivo da lei foi considerado desproporcional (EN, 

nº 38: 315).  

 Gostaríamos ainda de chamar a atenção para um facto: apesar de os professores 

acreditarem na importância do ensino das línguas no currículo liceal, alguns defendiam 

que estas deviam estar incluídas apenas nos dos primeiros anos do curso para […] 

facilitar as consultas de textos estrangeiros aos alunos. Para além disso nessa altura é 

mais fácil para os alunos reter os sons, as palavras, associá-las, combiná-las […] (EN, nº 

9: 75). 

 Por último, apenas uma breve referência a noticias que encontramos a relembrar a 

importância da existência, conforme previsto no Regulamento, de cursos anexos, de 

línguas africanas, de forma a preparar funcionários para o exercício de cargos 

administrativos e judiciais de nomeação do governo (EN, nº 7:56). 

 

 

2.1.3.2 - A Ginástica, a Música, a Moral 

 

 Na pesquisa efectuada ao jornal relativamente a estas três disciplinas, encontramos 

um ponto em comum: a sua ausência do plano de estudos de Jaime Moniz. Deparamo-

nos com referências a cada uma delas reflectindo a convicção de que, deveriam estar 

incluídas nesse plano, mas que, pelo contrário, na nova legislação não existia uma 

simples referência ao ensino da Moral, da Ginástica e da Religião e finalmente da 

Música (nº75(suplem):194). 

 A ausência do ensino religioso na reforma de 1895/96 surpreendeu alunos, pais e 

professores, conforme lemos num artigo do jornal: “Em Portugal dá-se o fenómeno 

mais curioso que é possível imaginar-se: Os estabelecimentos de ensino público não 

têm culto, não têm ensino religioso, nem os governos o toleram, como se viu com a 

reforma dos liceus” (EN, nº 126: 173). Calculamos que na sociedade eminentemente 
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religiosa da segunda metade de oitocentos o carácter essencial da escola era ser a 

continuação do lar doméstico, pelo que, esta lacuna terá sido despontadora de algum 

antagonismo por parte dos protagonistas do ensino. Se a família era religiosa, a escola 

deveria também sê-lo, e ambas deveriam contribuir para a educação da criança (EN, nº 

126: 173). 

 Pensamos que a ausência de Religião no currículo seria um factor válido de 

desagrado, pois encontramos registo do facto na sessão nocturna nº 68 (Câmara dos 

Deputados, 10 de Maio de 1898) onde um Deputado expôs que: “[…] alardeando os 

autores e defensores da reforma de 1894/1895 largos conhecimentos dos métodos e 

planos de estudo estrangeiros, e especialmente alemães, não introduziram contudo na 

reforma uma cadeira de religião, nem a educação moral os preocupou”. No entanto, no 

art.22º, ponto12º, do RGES, podemos encontrar referência à educação moral: “O 

desenvolvimento moral dos alunos deve ser um dos efeitos do ensino dos liceus”. O 

mesmo seria conseguido através do estudo, da pontualidade e cumprimento dos deveres 

escolares e com a ética das lições transmitidas.  

 A explicação para a ausência do ensino da Religião seria a convicção do Governo 

de que a escola neutra era o meio que permitiria ao aluno adquirir na idade madura as 

convicções sólidas (EN, nº 126: 174). 

 Por outro lado e, por oposição, os colégios continuavam a ministrar o ensino 

religioso (EN, nº 126: 173), pormenor utilizado como factor de vantagem: “Há no país 

colégios muito bem organizados e admiravelmente instalados, onde, a par da instrução 

primária e secundária, se proporciona uma sólida e sã educação moral” (sessão nocturna 

nº 68, Câmara dos Deputados, 10 de Maio de 1898). 

 A ausência da Ginástica é também abordada (EN, nº 35:286), nomeadamente 

porque se considerava tratar-se de uma questão de saúde e higiene. O ensino português 

não reconhecia a importância desta disciplina no currículo escolar (EN, nº 13: 110). As 

condições físicas dos liceus eram deploráveis. A ginástica era encarada pelos pedagogos 

como uma forma de facilitar a existência nos edifícios degradados, húmidos, onde os 

alunos passavam muitas horas. Realizaram-se uma série de conferências, na Sociedade 

União Médica, com a participação de alguns médicos, onde foi debatida a legislação, 

sob o ponto de vista médico, chamando a atenção para a importância que o exercício 

físico tinha na saúde física e mental do aluno (EN, nº130 e 131: 211-215). 
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 Uma reforma baseada em tantos pormenores de índole germânica, neste aspecto 

curricular, não o fazia pois nos liceus alemães, a Ginástica fazia parte do currículo: 

 

 “Na Alemanha […]o governo exige que nos estabelecimentos escolares, duas horas por dia sejam 

consagradas aos exercícios físicos sob a direcção dum professor especial. [Em Portugal] as crianças 

perdem a personalidade. Não exercem a mentalidade e pensam por si mesmas, não têm a iniciativa que é 

a base de todo o pensamento pessoal. A reforma produz enciclopédicos cretinos, mas não homens 

realmente úteis ao corpo social […] Não forma espíritos vivos, progressivos com energia vital. ” (EN, nº 

189: 250). 

 

 Num plano de estudos tão elaborado e pormenorizado como o que aqui 

analisamos, questionamos o porquê destas lacunas. Concordamos com Maria Cândida 

Proença, quando esta sugere que a omissão de Música, Ginástica ou Trabalhos Manuais, 

reflectiria, uma percepção de que a ausência de condições materiais e recursos, nos 

liceus portugueses, inviabilizava essa possibilidade (Fernandes e Magalhães, 1999: 50). 

 A acrescer às dificuldades já mencionadas, as deficiências de estruturas e de 

material de ensino também eram um entrave ao sucesso escolar.   

 Era indispensável que o ensino se ministrasse em edifícios apropriados, o que não 

acontecia. E o material que algumas disciplinas requeriam para demonstrações mais 

práticas, não chegava aos liceus.  

      Na sessão nº 34 de 12 Março de 1901, é sugerido pelo Deputado Sousa Tavares, a 

inscrição de uma verba no orçamento para a aquisição de material de ensino para os 

Gabinetes de Física, Química e Ciências Naturais e para as aulas de Geografia e 

Desenho. 

 

 

2.1.4- Duração do Curso/Horários 

 

 O novo regime de classe dividia-se em dois cursos: o geral, com 5 anos e o 

complementar que incluía os dois últimos anos. Conforme é possível verificar no 

quadro nº 6, o plano de estudo dividia-se ainda em três secções, as duas primeiras 

incluídas no curso geral e a secção superior no curso complementar, sendo ainda que 

este apenas se ministrava nos liceus nacionais centrais. 

 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

38 

 

Quadro nº 6 – Plano Curricular 

 
 Fonte: Maria Cândida Proença, “A Reforma de Jaime Moniz”, 1997: 239 

 

 Não existia concordância à volta da duração do curso. Nunca um curso liceal se 

estendera por sete anos lectivos, conforme podemos analisar no quadro nº 7. Mais um 

ano lectivo implicaria mais disciplinas, mais dificuldade, mais tempo para a conclusão 

do ensino liceal. 

 

Quadro nº 7 – Duração do curso liceal 

 

Ano da Reforma 

 

Duração do curso liceal (ANOS) 

1836 s/duração 

1844 s/duração 

1860 e 1863 5 

Liceus 1ªordem: 6 1868 

Liceus 2ª ordem: 3 

Liceus 1ª classe: 6 1872 

Liceus 2ª classe: 4 

1880, 1886, 1888 6 

1894 7 

Fonte: Maria Cândida Proença, “A Reforma de Jaime Moniz”, 164 e 165 
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 A duração considerada ideal era os seis anos, conforme previsto nas legislações 

anteriores.  

 A par do número de anos, também o número de disciplinas previsto na nova 

legislação foi censurado, frisando-se a dificuldade de atenção por parte de crianças tão 

novas para tanta abrangência de matérias, tantas disciplinas: “Sete, oito e nove 

disciplinas estudadas simultaneamente por crianças de 10,11 e 12 anos, além da natural 

confusão lançada os seus cérebros, tenros ainda, obriga-as a uma actividade intelectual, 

que necessariamente lhes há-de prejudicar a vida física” (EN, nº 31: 255). 

 Dizia Ribeiro Coelho, na sessão nocturna de 10 de Maio de 1898, referindo-se ao 

ensino secundário: “A multiplicidade de disciplinas em cada ano ou classe, e o número 

de horas de aulas conjugam-se na reforma admiravelmente para que os alunos pouco ou 

nada possam aprender […]” 

 É reveladora a forma exacta e inflexível como a questão tempo é tratada na 

legislação. Tudo era pré-determinado: o tempo de aulas, o tempo de intervalos, o tempo 

de estudo! Em relação ao 1º, as disposições legais do RGES determinavam maior carga 

lectiva semanal. As legislações de 1868 e 1880 também o impunham, mas apareceram 

movimentos de contestação, o que conduziu à revogação das mesmas. Já noutras, 

nomeadamente na de 1860, a carga semanal era mais leve. Previa quatro horas lectivas 

diárias, uma média de leccionação de duas disciplinas/dia, uma vez que cada aula tinha 

duas horas (Proença, 1997: 109). Analisemos agora o RGES. O dia de aulas era dividido 

em dois períodos: antes e depois do meio-dia, cada um com um máximo de três horas, 

sem contar com o Desenho, que era leccionado da parte da tarde. Era assim de Segunda 

a Sábado, uma vez que tinha terminado a tradicional Quinta-feira livre (EN, nº 35:286). 

Esta determinação não foi bem recebida: “Dantes a apetecida quinta-feira era livre como 

o domingo e os rapazes, até os colegiais internados, aproveitavam-nos, indo para o 

campo, e aí corriam, saltavam […] Mas, hoje, quando se poderá conseguir isso? No 

domingo apenas; porque as semanas são todas [manchas] de 6 dias tapados […]“(EN, 

nº35: 286). 

 Cada lição durava 1 hora, excepto o Desenho, que, pela sua especificidade se 

prolongava por 2 horas. Procedendo a uma comparação com legislações antecessoras, a 

de 1860 previa aulas de duas horas; a de 1872 assentava nos setenta e cinco minutos; a 
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de 1888, distinguia duas situações, conforme as disciplinas: uma hora e quinze minutos 

e duas horas e meia. 

  Como não existia nos liceus semi-internato os alunos gastavam muito tempo em 

idas e voltas, em entradas e saídas das aulas e nos intervalos das aulas (sessão nº 63, 

Câmara dos Deputados, 10 Maio 1896). 

 O legislador teve em atenção a determinação do tempo de trabalho de casa, de 

forma a não permitir uma sobrecarga ao aluno, o que parecia impossível aos 

professores, uma vez que acreditavam ser complicado para o aluno conseguir organizar 

o tempo de estudo com 7 a 9 disciplinas por ano.  

 O artigo 14º do RGES determinava o máximo de tempo semanal destinado ao 

trabalho em casa da seguinte forma: 

 

Quadro nº 8 – Tempo semanal para trabalho de casa 

Classe Tempo semanal/Horas 

1ª 10 

2ª 12 

3ª, 4ª e 5ª 15 

6ª e 7ª 18 

 

 

Gráfico nº 2 – Horas semanais de trabalho de casa 
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 No entanto, alguns pais impunham aos filhos um período de estudo superior ao 

determinado: “ Os rapazinhos estão enclausurados nos liceus quase todo o dia e à noite 

em casa têm explicadores, professores, até que tombam dominados pelo cansaço e pelo 

sono” (EN, nº 135: 24). 
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 Os limites do ano escolar já tinham sido alterados, em diferentes legislações. A 

título de exemplo, mencionamos a legislação de 1888, de Luciano de Castro, que 

determinava o início a 1 Novembro e o fim a 31 de Maio. Relativamente à legislação 

aqui em análise, o ano escolar iniciava-se no primeiro dia de Outubro e terminava a 31 

de Julho. O ano lectivo terminava antes, a 30 de Junho. Ao longo do ano, existiam 245 

possíveis dias de aulas, contra os 97 da legislação anterior (Proença, 1997: 248). 

 

 

2.1.5 - Os pais e os alunos 

 

 Os próprios alunos manifestavam preocupação com a forma como o ensino lhes 

era ministrado e mostravam-se discordantes da legislação. À redacção do jornal foi uma 

comissão de alunos de diferentes classes dos liceus do Porto, para uma reunião onde foi 

lida uma representação contra a reforma, que iam enviar ao parlamento. Falava no 

excesso de disciplinas de horas de aulas, que conduziam a um cansaço impossível de 

evitar (EN, nº 131: 217). 

 O mesmo se passava com os pais que demonstravam também inquietação com a 

exigência exagerada e com o facto de os filhos passarem 5 e 6 horas encurralados nos 

liceus, em aglomeração inaceitável, onde numa pequena sala se acumulavam até 70 

alunos, todos os dias da semana (EN, nº 142: 306). 

  Uma comissão de pais, do liceu de Lisboa apresentou-se ao Reitor, de forma a 

expor que a falta do exame de Inglês impedia os filhos de se matricularem nos cursos 

onde era este o exame exigido. Apesar de a lei obrigar ao Alemão, o Inglês continuava a 

ter exigência prática (EN, nº 214: 31). 
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2.2 - Frequência e Avaliação 

 

 

 

  

 

 É importante uma análise quantitativa à evolução na frequência do ensino liceal e 

aos resultados dos exames que os alunos tinham de realizar, para concluirmos de que 

forma a reforma de Jaime Moniz interferiu no sucesso do ensino secundário.  

 

2.2.1 - Matrículas 

 

 Num período inferior a cinquenta anos (1849-1895), assistiu-se a um crescimento 

de quase 79% no número de alunos internos nos liceus (Proença, 1997: 111) 

 

Quadro nº 9 – Alunos internos nos liceus 

 

ANOS ALUNOS 

1849 2046 

1856 2980 

1868 3121 

1874 2642 

1876 2558 

1888 2372 

1894 3630 

1895 3658 

 

 Como podemos verificar no gráfico abaixo, até 1868 o aumento de alunos foi 

contínuo e muito significativo. A partir de 1874 assistimos a um decréscimo. Maria 

Cândida Proença afirma que esta situação se verificou porque a lei de 1872 permitia que 

os alunos extraordinários ou externos continuassem a poder fazer exames de qualquer 

disciplina sem respeitar as precedências, como acontecia com os internos. Isto provocou 

uma debandada de alunos do ensino oficial para o particular, onde completavam o curso 

  

“ […] se o exame do 5º ano for uma coisa 

séria, e não uma comédia, nenhum aluno poderá ficar 

aprovado” (EN, nº 82: 254) 

 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

43 
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mais rapidamente, pois bastava a aprovação no número total de exames finais (1997: 

112 e 113). 

 

                             Gráfico nº 3 – Nº Alunos nos liceus 

 

 No ano de 1894 observou-se um aumento considerável dos alunos no ensino 

oficial.  

 No entanto no ano lectivo de 1895/96, o primeiro da aplicação da reforma, o 

número de alunos matriculados na 1ª classe (no continente) foi muito superior no ensino 

particular (ver quadro 10). Podemos concluir que as novidades pedagógicas desta 

legislação não foram bem recepcionadas. Como comprovamos na leitura dos artigos do 

jornal Educação Nacional, esta redução foi atribuída às dificuldades do novo regime de 

classe e ao sistema de avaliação.  

 

Quadro nº 10 - Alunos matriculados na 1ª classe – Estabelecimentos do continente 

Liceus Institutos particulares 

1895/96 1900/1901 1895/96 1900/1901 

383 901 1065 678 

Fonte: sessão nº 34, Câmara dos Deputados, 12 de Março de 1901 

 

Quadro nº 11 - Percentagem de alunos matriculados na 1ª classe – Estabelecimentos do continente 

1895/96    1900/1901 

Liceus Institutos particulares    Liceus Institutos particulares    

26,45% 73,55% 57,06% 42,94% 

 

  No 1º ano da reforma a percentagem de alunos matriculados na 1ª classe nos 

liceus era apenas 26,45% do total, enquanto no ensino particular estavam matriculados 

73,55%, uma percentagem muito superior. Os colégios ainda mantinham a 
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superioridade. Mas daqui em diante a situação alterou-se e cinco anos depois podemos 

observar que o número de alunos que optava pelos liceus duplicou e que os institutos 

particulares receberam apenas 42,94% do total dos alunos. O facto dos alunos do ensino 

particular não realizarem exames de passagem e ficarem apenas dependentes da 

passagem do exame de saída do 5º ano, assustou muitos dos pais, que começaram a 

perceber que o ensino oficial oferecia mais garantias de sucesso. 

 

Gráficos nº 4 e 5 – Alunos matriculados na 1ª classe em 1895/96 e 1900/1901 

  

 Foi uma quebra brutal na frequência do ensino livre, e muitos colégios fecharam 

as portas, com consequências graves para aos seus profissionais, que ficaram sem 

emprego. Analisaremos mais profundamente este tema num capítulo próprio. 

Sublinhamos apenas o aumento considerável de alunos nos liceus portugueses.  

 No entanto, chamamos a atenção para o facto de em alguns liceus de localidades 

mais pequenas, o número de alunos inscritos ser muito reduzido ou mesmo inexistente.  

Quadro nº 12 - Alunos matriculados na 3ª classe –ano lectivo 1897/1898 

Liceu Nº alunos matriculados na 3ºclasse 

Angra 5 

Beja 5 

Bragança 3 

Faro 3 

Funchal 2 

Guimarães 0 

Lamego 0 

Leiria 5 

Vila Real 1 

Fonte: sessão nocturna nº 63, de 10 de Maio de 1898 

1900/ 1901

Liceus

Insti tutos

par ticular es   

1896/ 96

Liceus

Insti tutos

par ti cular es   
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  A diminuição dos alunos no ensino livre e consequente aumento da frequência 

liceal, foi-se reflectindo, no seguimento dos anos lectivos, na aglomeração excessiva de 

alunos nos principais liceus, os centrais especialmente no liceu de Lisboa. Tal situação 

era perigosa para a saúde e prejudicial para o desempenho dos alunos. Trinta anos antes 

a cidade tinha 3 secções de ensino secundário: orienta, ocidental e central e a área era 

metade. Na altura que analisamos, com uma população de quase 400 mil habitantes 

possuía um único liceu e muitos alunos residiam em zonas muito distantes (EN, nº 4: 

26). O Director Geral da Instrução Pública (à época), José de Azevedo Castelo Branco, 

defendeu que devia ser criado um liceu por cada grupo de 400 alunos (EN, nº 189: 255). 

 Em 1898 foram votados dois projectos de instrução pública, um a criar mais 

quatro liceus centrais, outro a autorizar um empréstimo de 400 contos para melhorias 

nos edifícios escolares. Propunha-se também a transformação de quatro liceus nacionais 

em centrais (EN; nº 90: 314). Foi ainda noticiada uma conferência entre o Ministro do 

Reino, o Director Geral da Instrução Pública e o Reitor do liceu do Porto acerca de um 

novo edifício, com melhores condições, projectado para instalação do liceu central 

daquela cidade. 

 Na sessão nº 34, da Câmara dos Deputados, de 12 de Março de 1901 foi proposto 

e aprovado a criação de um novo liceu em Lisboa, uma vez que o existente já era 

insuficiente para receber 1200 alunos. E a previsão era que a população escolar poderia 

aumentar para 1600 a 2000 alunos. Este novo liceu teria a categoria de nacional e seria 

superintendido pelo Reitor do liceu central que seria ajudado por um Vice-Reitor. 

 Situação similar acontecia com os desdobramentos. A lei determinava no artº 15 

do RGES que uma classe não podia ter mais de 50 alunos nos três primeiros anos. Se tal 

acontecesse essa classe dividia-se em turmas ou cursos paralelos. O liceu de Lisboa 

tinha, no ano lectivo 1898/99, numa das classes mais de 60 alunos, sem que se tivesse 

procedido ao desdobramento (EN, nº 125: 170). No liceu do Porto a situação era mais 

critica, com mais de 80 alunos numa das classes. A 2ª classe não foi desdobrada, apesar 

do número excessivo de alunos. A 1ª foi, mas ainda assim tinha alunos a mais (EN, nº 

107: 23). 

  Mas, se por um lado se falava em liceus a menos, outros falavam de liceus a mais, 

em localidades que não o justificavam nem o reclamavam, como em Amarante e 

Guimarães. Na Câmara dos Deputados, Carneiro de Moura, apresentou um projecto 
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para suprimir alguns liceus nacionais, como os de Aveiro, Amarante, Angra, Bragança, 

Beja, Guimarães, Guarda, Setúbal... Esse projecto foi apoiado, por outros Deputados, 

pois o nº de alunos não os justificava (EN, nº 18: 149).    

 

 

2.2.2 -As propinas 

 

 Este foi um tema referenciado no jornal, considerado de importância, pois 

demonstrava a diminuição do valor arrecadado pelo Estado em propinas. Recolhemos 

dados referentes aos liceus de Lisboa e Porto. 

 

Quadro nº 13 – Valor das Propinas (contos) 

 

Propinas Liceu Lisboa 

 

 

Propinas Liceu Porto 

Ano Valor (contos) Ano Valor (contos) 

1894 32 1894 18 

1895 37 1895 16 

1896 21 1896 11 

Fonte: EN, nº 11: 92 e 93 

 

Em 1896 a diferença de valor era considerável. Para além da diminuição de alunos 

a que se assistiu no início da aplicação da nova lei, a explicação para esta quebra de 

valores estaria nos alunos externos. Estes podiam pagar as propinas por uma só vez, no 

exame de saída do curso geral, ou em prestações anuais. A maioria optava pela 1ª 

forma, daí o deficit dos anos anteriores na receita. Mas em 1899/1900, o ano de 

realização do exame de saída, o Estado não terá conseguido recuperar toda a verba, pois 

a maior parte dos alunos externos não requereu exame de saída (sessão nº 34, Câmara 

dos Deputados, 12 de Março de 1901: 3) 

Em relação ao valor pago pelos alunos por essas propinas e estabelecendo um 

paralelo com o antigo regime, o aluno concluía o curso despendendo apenas 71$775 

réis; pelo novo o aluno que nunca reprovasse pagava 77$160 réis, isto é 54$160 réis 

pelo exame do 5ºano e de 23$000 réis do exame complementar (EN, nº 92: 333). Pelo 

antigo regime, o aluno externo que não aproveitasse o ano, perdia propinas no valor de 

11$165 reis; no novo, se ficasse reprovado em alguma das nove disciplinas, que 
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constituíam o 5º ano, perdia o valor completo. A reprovação numa disciplina implicava 

a reprovação em todas (EN, nº 92: 333). 

Referenciamos ainda o aumento da despesa no orçamento, relacionada com a 

nova legislação. No ano de 1898, o deficit traduziu-se nos valores reunidos no quadro. 

 

Quadro nº 14 – Acréscimo da despesa no orçamento (Educação) - 1898 

Medida Valor desembolsado 

Aumento resultante da reforma 18.000$000 

Pagamento de gratificações pelo serviço 

extraordinário da regência das turmas ou cursos 

paralelos e para pagamento de substituições 

provisórias 

 

 

3.000$000 

Pagamento de vencimentos dos professores 

provisórios de Alemão 

 

6.000$000 

Pagamento de gratificações e indemnizações do 

júri dos concursos do magistério secundário e 

vogais da comissão de exame dos livros 

 

3.000$000 

Perda anual do tesouro da diminuição de 

matriculas 

 

89.000$000 

Total prejuízo anual 119.000$000 

Fonte: EN, nº 131: 216 e 217 

 

 

2.2.3 - Avaliação e Exames 

 

 A importância da avaliação já era tema na reforma de Costa Cabral, que advogava 

a necessidade dos alunos prestarem provas, de forma a comprovar a sua aptidão. Por 

outro lado a Carta de Lei de 1880 determinava que a aprovação nas matérias de um ano, 

de qualquer dos cursos, era condição indispensável para a matrícula no ano 

imediatamente seguinte do mesmo curso.  

 A exigência de exames de passagem de ano e exames finais para todos os alunos 

era a realidade antes da nova reforma. Mas, os alunos dos estabelecimentos particulares 

faziam os exames por disciplinas, sem precedências. Por isso, eram em número superior 

aos que frequentavam os liceus.  

 A reforma de Jaime Moniz veio impor regras de avaliação aos estabelecimentos de 

ensino públicos mas também aos particulares. Pela primeira vez, ambos os sistemas de 
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ensino estavam submetidos aos mesmos programas, manuais, metodologia de ensino e 

um regime de classe que implicava um ensino graduado, submetido à existência de 

precedências. A forma de avaliação implicava diferenças que iremos analisar. 

 A lei determinada que os alunos que à data de entrada em vigor só tivessem o 

exame de Desenho, ficavam obrigados a seguir o novo plano. Os que tivessem outro 

exame realizado poderiam efectuar as provas, em conformidade com a anterior 

legislação.  

 No que respeitava à avaliação, determinava-se a existência de seis tipos de 

exames:  

� De passagem;  

� De saída do curso geral;  

� De saída do curso complementar;  

� De admissão à classe;  

� De admissão à disciplina;  

� Singulares. 

 

 Vamos analisar cada um deles e debruçar-nos sobre a forma como influenciaram o 

ensino. 

 

2.2.4 - Exames de passagem 

 

 A finalidade dos exames de passagem era verificar se os alunos tinham adquirido 

os conhecimentos necessários para transitarem para a classe seguinte. Exceptuava-se a 

transição do 1º para o 2º ano, em que não eram realizados exames. Os alunos que 

durante os últimos quatro meses do ano lectivo obtivessem maioria de notas de 

suficiente em cada disciplina e em procedimento tinham direito a transitar para 2ª 

classe. Senão, não (EN, nº 2: 14 e EN, nº 135: 250 e RGES, art. 74º). Alguns 

professores acreditavam ter existido algum facilitismo na forma como foram avaliados 

os alunos do 1º ano da reforma: “Não é verdade que se uma selecção rigorosa e bem 

justa fosse feita, nem a quarta parte dos alunos seriam salvos? (EN, nº 12: 98) 

 Apenas os alunos internos realizavam exames de passagem. Os externos não, 

conforme analisaremos em mais profundidade no capítulo 3. Estes últimos não tinham 

pois, a possibilidade de serem avaliados anualmente, mas apenas ao fim de 5 anos, no 
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exame de saída do curso geral. A impossibilidade de estes alunos realizarem os exames 

de passagem foi contestado por professores e alunos. Na sessão nocturna nº 76, de 3 de 

Junho de 1898 foi apresentado um projecto de lei que sugeria exames de passagem para 

todos os alunos. Uma comissão de pais dos alunos do Liceu de Lisboa e dos colégios foi 

apresentar uma exposição às redacções de alguns jornais da capital, a exigir o mesmo. 

(EN, nº 82: 254) 

 Os alunos que durante os primeiros 5 meses do ano lectivo tivessem obtido nota 

positiva em mais de metade das disciplinas (incluindo Português, Latim e Matemática), 

podiam continuar a frequência e ser admitidos ao exame de passagem. Um número 

muito baixo de alunos perderam o direito a essa frequência no ano lectivo de 1896/97. 

Os professores não contribuíram para que os alunos não fossem admitidos a exame. 

“Não foram pois carrascos os liceus” (EN, nº 30: 250/ RGES, art. 41º).  

 

Quadro nº 15 - Alunos aprovados na 1ª e 2ª classe com nota de frequência 

Ano lectivo 1896/97 

 

Amarante 26 

Aveiro 28 

Beja 21 

Braga 34 

Bragança 20 

Castelo branco 18 

Coimbra 67 

Évora 22 

Faro 19 

Guarda 27 

Lamego 3 

Leiria 24 

Lisboa 217 

Portalegre 35 

Porto 77 

Santarém 24 

Viana 16 

Vila real 13 

Viseu 34 

TOTAL 725 
Fonte: EN, nº 30: 249 e 250 
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 Para serem admitidos a exame, para além das condições mencionados no art. 41º, 

os alunos também tinham de nos últimos quatro meses do ano lectivo obterem a maioria 

das notas de suficiente (RGES, art. 74º).  

 Nos anos subsequentes ao 1º, os alunos dos liceus também poderiam obter 

dispensa destes exames de passagem. Bastaria para isso obter, 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 (EN, nº 135: 250).  

  O exame de passagem consistia em provas escritas e provas orais. Para serem 

admitidos às provas orais os alunos tinham que obter a maioria de notas de suficiente 

nas provas escritas, incluindo a Português, Latim e Matemática e não obter mau a 

nenhuma das restantes. Por outro lado, podia ser dispensado destas provas, se tivesse 

muito bom na prova escrita e no livro de classe tivesse suficiente em cada disciplina. 

(RGES, art. 78§1º) 

  

 Analisemos agora o quadro abaixo, com dados relativos ao ano lectivo de 

1898/99, no liceu de Lisboa.  

 

Quadro nº 16 - Liceu Central de Lisboa – Alunos internos 1898/99 

 Situação 

 

Classe 

 

Matriculados 

Inabilitados na 

1ª época por 

falta de média 

Inabilitados 

na 2ª época 

por falta de 

média 

Perderam o 

ano por 

faltas 

 

Transferiram 

matrícula 

 

Desistiram de 

frequência 

Passaram 

por média 

 

Aprovados 

em Exame 

 

Reprovados 

em Exame 

1ª 245 26 53 3 4 2 152 a) a) 

2º 184 11 38 9 - - 125 1 - 

3ª 107 2 26 2 1 4 52 8 11 

4ª 46 - 5 4 - - 23 7 7 

Fonte: EN, nº 155: 411 

 

Quadro nº 17 – Aprovações no Liceu Central de Lisboa – Alunos internos 1898/99 

Classe Alunos matriculados Alunos aprovados Taxa de alunos que transitam a) 

1ª 245 152 62,04% 

2º 184 126 68,48% 

3ª 107 60 56,07% 

4ª 46 30 65,22% 

a) Tendo em conta o número inicial de alunos matriculados 
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 A taxa de alunos que transitaram para o ano seguinte manteve-se mais ou menos 

estável em valores que não podemos considerar muito favoráveis, pois implicam 

percentagens de reprovações muito elevadas (quadro nº 17). No entanto, a maioria dos 

alunos do liceu de Lisboa, neste ano lectivo, não transitaram por falta de média na 

frequência, ao contrário do que verificamos no ano lectivo 1896/97, o que nos leva a 

concluir que o nível de exigência dos docentes aumentou.   

 

 

2.2.5 - Exames de saída do curso geral 

 

 O curso liceal compunha-se de 2 exames de saída para 7 anos: o de saída do curso 

geral e o de saída do complementar, para acesso aos cursos superiores (EN, nº 194: 290, 

291).  

 Em relação ao primeiro, estipulava o art 83º o RGES: “O exame de saída do curso 

geral destina-se ao duplo fim de averiguar se os alunos adquiriram os conhecimentos e o 

grau de desenvolvimento que o curso geral de instrução secundária tem por objecto”. Só 

podiam realizar este exame os alunos que nos últimos quatro meses da 5ª classe 

tivessem obtido, no mínimo, a maioria de notas de suficiente em cada disciplina e em 

procedimento.  

         As provas escritas do exame de saída duravam 11 horas. Nas provas orais cada 

interrogatório durava, pelo menos, quinze minutos. As matérias avaliadas referiam-se 

aos 5 anos (EN, nº191: 266). 

 Apesar da existência dos exames de passagem, para alguns alunos dos liceus, que 

tivessem ao longo dos anos obtido dispensa destes exames, de acordo com o art.75º do 

RGES, o exame de saída da 5ª classe, era o 1º exame                                                                                                            

com que se deparavam. 

Não havia confiança nos saberes adquiridos pelos alunos: “Estamos no 5º ano da 

reforma e os rapazes nada sabem, alem de um palavreado papagueado, sem 

consciência” (EN, nº 184: 213). As dúvidas continuavam a relacionar-se com a falta de 

organização e harmonização dos programas, o excesso de disciplinas e de horas de 

aulas.   
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Já mostramos que nem todos os alunos conseguiam chegar a esta meta final. Uns 

não tinham conseguido nota de frequência, outros reprovavam nos exames de passagem 

e alguns desistiam ou eram excluídos por faltas.  

 

 

Quadro nº 18 - Alunos habilitados para os exames de saída – ano lectivo 1899/1900 

(continente e ilhas) 

Liceu Internos 

Amarante 3 

Aveiro 12 

Beja 0 

Braga 1 

Bragança 2 

Castelo branco 4 

Coimbra 14 

Évora 3 

Faro 1 

Guarda 7 

Lamego 9 

Leiria 1 

Lisboa 35 

Portalegre 5 

Porto 17 

Santarém 1 

Viana 3 

Vila real 0 

Viseu 7 

Angra 3 

Funchal 2 

Horta 6 

Ponta delgada 6 

Fonte: EN, nº 194: 291 

 

Um total de 142 alunos do continente e ilhas estava em condições para realizar os 

exames de saída. Tinham-se matriculado, em todos os liceus do país, na 1ª classe, 465 

alunos. 
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No quadro a seguir podemos analisar as percentagens de alunos submetidos a 

exame de saída e aprovados. Os valores referem-se apenas aos liceus do continente.  

 

Quadro nº 19 - Alunos submetidos a exame 5ª classe (liceus e Inst. Particulares do continente) -   

Ano lectivo 1899/1900 

Liceus Institutos particulares 

Matriculados 

na 1ª classe 

1895/96 

Submetidos 

a exame 5ª 

classe 

1899/1900 

Tx 

submetidos 

a exame a) 

Aprovados 

exame 5ª 

classe 

Tx 

aprovados 

b) 

Matriculados 

na 1ª classe 

1895/96 

Submetidos 

a exame 5ª 

classe 

1899/1900 

Tx 

submetidos 

a exame a) 

Aprovados 

exame 5ª 

classe 

Tx 

aprovados 

383 108 28,20% 92 85,19% 1065 95 8,92% 61 64,21% 

Fonte: sessão nº 34 , Câmara dos Deputados de 12 de Março de 1901 

a) Em comparação com o número de alunos que se matricularam  

b) Tendo em conta o número de alunos submetidos a exame 

 

 

Dos 383 alunos matriculados nos liceus apenas foram submetidos ao exame de 

saída 28,20%, uma percentagem muito baixa. No entanto, dos alunos que realizaram o 

exame, mais de 85% ficaram aprovados. Podemos pois concluir que apenas os alunos 

mais preparados chegaram ao exame de saída. Os restantes ficaram pelo caminho. A 

taxa de reprovações foi elevada comparativamente ao número de alunos que ingressou 

na 1ª classe, mas não tão dramática se tivermos em conta apenas o número de alunos 

que efectivamente realizou o exame. Relativamente aos alunos dos colégios, para além 

do total de alunos que chegou ao exame de saída ter sido extremamente baixo, desses 

apenas 64,21% foram aprovados. Confirmou-se assim que efectivamente a ausência de 

exames de passagem para estes alunos foi-lhes prejudicial. Tinham para avaliar as 

capacidades apenas os dois exames finais, que eram uma “[…]espécie de exames 

enciclopédicos[…] de longa duração, com diferentes provas escrita e orais[…]”(EN, nº 

198: 324) 

Ainda relativamente a estes exames, acrescente-se que a reprovação em uma 

disciplina, implicava a reprovação em todas, o que representava muitas vezes 

consequências que se reflectiam em toda a vida do aluno (EN, nº 40: 330). A propósito 

desta regra referenciamos uma notícia que dava conta que o Ministro do Reino 

determinou que um aluno do liceu do Porto podia fazer exame de Francês em que tinha 

chumbado, para depois poder transitar para a 5ª classe, bem como 10 outros colegas. Foi 

um precedente. Não foi indicado o motivo para esta decisão (EN, nº 158: 434). 
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E ainda assim, passaram muitos alunos devido à benevolência dos professores: 

“Se os alunos que fizeram exame dos cinco anos em Julho de 1900, no liceu de Lisboa, 

tivessem sido examinados por professores de outros liceus ou de escolas superiores, e 

sem prévia recomendação de benevolência, teriam sido quase todos reprovados e não 

teriam ficado alguns aprovados com bons e muito bons” (EN, nº 158: 434). 

Efectivamente, o próprio governo devia recear os resultados dos 1os exames de saída do 

5º ano, pois dirigiu uma Circular aos Reitores, onde se recomendava que nos exames de 

saída “ao aluno não se exigirá o conhecimento profundo de todas as disciplinas dos 

cinco anos, mas o seu conhecimento geral e que os examinadores procederão 

livremente, sem qualquer preocupação favorável ou desfavorável ao ensino particular” 

(EN, nº 198: 324).  

 

 

2.2.6 - Exame de saída do curso complementar 

 

 O objectivo era determinar se o aluno tinha adquirido os conhecimentos do ensino 

liceal e se estava apto para prosseguir estudos superiores.  

 As cláusulas de acesso e avaliação eram as mesmas do exame de saída do 5º ano. 

 Não iremos analisar dados relativos a estes exames realizados pela 1ª vez no ano 

lectivo 1901/1902, uma vez que a nossa análise do jornal Educação Nacional só nos 

acompanhou até Setembro de 1901, altura em que deixamos de encontrar notícias 

referentes ao ensino secundário.  

 

 

2.2.7 - Exame de admissão à classe   

 

 A lei determinava que qualquer aluno que se quisesse matricular em qualquer uma 

das classes, depois da primeira era obrigado a realizar um exame de admissão, que 

incluía provas escritas e orais. 

 Não iremos analisar em profundidade este tipo de exames, pois quase não 

encontramos dados que o justifiquem. Apresentamos apenas um quadro com os 

números de exames de admissão ao liceu do Porto, para o ano lectivo de 1899/1900. 
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Quadro nº 20 - Exames de admissão do liceu do Porto (1899/1900) 

À 2ª classe 13 

À 3 classe 21 

À 4 classe 18 

À 5 classe 5 

Total 57 

Fonte: EN, nº 144: 322) 

 

 

2.2.8 - Exames de admissão à disciplina e Exames por disciplina ou 

singular 

 

 RGES admitia a admissão ao estudo de uma disciplina. Para tal era necessária a 

realização de um exame que avaliava a capacidade de frequência nessa disciplina, e 

observava as mesmas regras dos exames de passagem. O aluno tinha depois de seguir a 

divisão em classes dessa mesma disciplina. E estava sujeito aos mesmos exercícios 

escolares dos restantes colegas, excepto os exames de passagem. Bastava a maioria de 

notas de suficiente no livro de classe. Só então poderia o aluno realizar o exame singular 

para obter aprovação à disciplina. Este tipo de exames não era aplaudido. Era um erro 

dar a estes exames o mesmo valor de outros, uma vez que os próprios membros de júri 

de exames não os consideram da mesma forma. O exame singular, e a frequência 

singular nos liceus era inteiramente incompatível com a actual organização (EN, nº 45: 

367).          

 O regime de classe sobrepôs-se ao ensino por disciplina. No ensino individual de 

disciplinas isoladas não era possível um saber graduado e articulado.  

 

“A lei que estabeleceu a frequência por anos e agrupou as disciplinas num conjunto a que 

chamou curso geral ou complementar, não admite disciplinas isoladas, sem dependência umas das outras, 

e portanto não pode reconhecer como validas para todos os efeitos as aprovações obtidas em exames que 

nos termos da lei só podem ter efeitos restritos […] Organizados os estudos por anos ou classes, em 

agrupamentos de disciplinas ou partes de disciplinas, desapareceu a disciplina singular e com ela o 

respectivo exame “ (EN, nº 45: 367).           

 

 Apesar da ausência de utilidade prática, o número destes exames pedido no ano de 

1897 foi elevado. Mantinham-se nos liceus com as mesmas formalidades dos outros 
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exames, com os mesmos programas e exigências legais, quando afinal de contas a 

mesma lei não lhes reconhecia valor. Aplicar aos exames singulares os programas dos 

exames de classe das mesmas disciplinas, era visto como um exagero. Foi antes 

sugerido organizar programas especiais para estes exames, desligando-os do curso de 

liceu e fazendo-os apenas em época especial (EN, nº 44: 358).  

 No ano lectivo 1900/1901 ainda foram realizados exames singulares. O 

requerimento deveria acusar para que fim era autorizado o exame. Exemplo: Exame de 

Português para praticantes dos quadros da inspecção-geral de bibliotecas e do real 

arquivo da torre do tombo; Francês para farmacêuticos de 2ª classe; Inglês para 

dentistas, contínuos do liceu, cursos superiores do Real Conservatório de Lisboa, entre 

outros (EN, nº242: 255). 

 Alguns liceus abriram a matrícula e depois declararam não haver exames. Uma 

portaria foi enviada aos liceus a reafirmar que “ […] só podem ser admitidos a exame 

singular os alunos que tenham qualquer exame de instrução secundária, com excepção 

de Desenho, feito anteriormente à vigência da actual lei de instrução secundária”  (EN, 

nº242: 255). 

 

 

2.2.9 - O caso dos alunos do período transitório 

 

 O nº. 2º do art. 136 do Regulamento dizia que os alunos não sujeitos à nova 

reforma, os do período transitório, poderiam no prazo de 7 anos efectuar as suas provas, 

concluindo o seu curso da forma que o tinham começado, com as garantias da lei que os 

regia à data da publicação do novo regime. E essas disposições, da anterior legislação, 

concediam-lhes duas épocas de exame (EN, º 38: 313 e 46; 373). Já o RGES 

determinava que em cada ano havia apenas um período de exames. Esta incongruência 

suscitou controvérsia e protestos. O decreto de 26 de Março de 1896 acabou com a 

segunda época. Foi considerado ilegal porque o Governo não podia acabar com uma 

garantia que o regulamento tinha concedido aos alunos do período transitório: “O 

Decreto de 26 de Março é um rasgão no regulamento geral, e não nos parece que tenha a 

força legal que se lhe atribui” (EN, nº43: 355 e 46: 373). De quase todos os liceus foram 

enviadas ao Governo representações fundamentadas em que os alunos do período 

transitário pediam o reconhecimento ao direito de exames em Outubro (EN, nº 35: 282). 
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Deferir estes requerimentos dos que pediam exames em Outubro equivaleria a cumprir o 

regulamento geral que ressalvou essas situações para os alunos do período transitório. 

Caso contrário seria aceitar dar força de lei ao decreto de 26 de Março e não permitir a 

realização de exames em Outubro (EN, nº43: 373).  

 As solicitações foram atendidas e foi publicado, em Diário do Governo, o Decreto 

que determinava a segunda época de exames para os alunos do período transitório a 

quem não faltasse mais de duas disciplinas para terminar o curso dos liceus. Ressalvou-

se que os exames que se fizessem em virtude desta concessão somente teriam efeitos 

para matrícula nos cursos superiores que os alunos tivessem indicado. Ainda assim, 

lamentou-se que não fosse mais alargado o número de exames que se poderiam realizar 

(EN, 46: 375). 

 Mas as disciplinas do período transitório não foram facultadas em todos os liceus. 

Faltavam as aulas de Português, Francês, Geografia e Inglês do período transitório e 

estes alunos tinham de recorrer ao ensino livre, onde ministravam essas aulas (EN, nº 8: 

69). 

 

 Podemos concluir que, apesar das controvérsias, da oposição, o número de alunos 

que frequentavam os liceus portugueses acabou por elevar consideravelmente. E se nos 

primeiros anos as taxas de desistências e de reprovações se mostraram elevada, nestes 

estabelecimentos, nos institutos particulares os números revelaram-se muito mais 

soturnos.  
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2.3 - Manual único 

 

 

 

 

 

 

 

 A questão do manual único terá sido, na nossa opinião, um dos pontos mais 

polémicos e discutido da nova reforma educativa. Neste capítulo tentaremos pôr a claro 

as razões desta realidade. 

 O decreto nº2 (22 de Dezembro de 1894), da presidência do Conselho de 

Ministros, nos seus art. 26º e 27º determinava a obrigatoriedade da uniformidade de 

livros em todos os liceus, escolas, colégios e institutos, mediante concurso geral, de 

cinco em cinco anos. A regulamentação desta determinação legal efectivou-se com o 

Decreto de 20 de Abril de 1895, que decretava a abertura de concurso para adopção das 

obras que iriam servir o ensino secundário (art. 1º).  

 Não era a primeira vez que o Estado regulamentava o uso dos manuais nos liceus. 

Já antes em 1860, o Governo, determinara que seria o Conselho Geral de Instrução a 

elaborar uma lista de manuais aprovados para os liceus. Esta regra não se aplicava ao 

ensino particular, que só não podia optar por livros que fossem considerados proibidos 

pelo mesmo Conselho.  

 Posteriormente, a legislação de 1880, de Luciano de Castro, decretou que “[…] 

cada liceu e os professores de ensino livre de Lisboa, Porto e Coimbra se fizessem 

representar todos os anos para com os membros do Conselho Superior de Instrução 

Pública, escolherem os livros que podiam servir de texto nas aulas do ensino primário e 

secundário”(EN, nº25: 205). Estes aprovavam os livros que reuniam as condições, 

podendo seleccionar mais que um livro. Os professores podiam depois escolher entre os 

aprovados, aqueles que achassem mais adequados. Este sistema foi revogado e a escolha 

ficou só a cargo do Conselho Superior de Instrução Pública. Mais tarde, essa escolha 

dos livros passou, unicamente, a depender da decisão dos professores privados e 

públicos, o que conduziu a uma situação de abusos e falta de exigência traduzida num 

  

 “ O monopólio dos livros de texto que é um 

gravíssimo ataque à liberdade de consciência, à 

liberdade de indústria e um estorvo ruidoso ao 

melhoramento de métodos” (EN, nº 11: 96) 
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elevado nº de livros, muitos com pouca qualidade e numerosas vezes elaborados pelos 

professores que no liceu leccionavam a disciplina (EN, nº 25: 205).  

 Esta situação para além de comprometer a qualidade dos manuais, conduzia na 

nossa opinião, a uma diversidade pouco pedagógica dos ensinamentos nos diversos 

liceus, pois na ausência de disposições legais que determinassem e inspeccionassem os 

conteúdos dos manuais, não existiria uniformidade e regularidade das matérias, 

dificultando a mudança de liceus por parte dos alunos, assim como a realização de 

exames noutros. É possível concluir que, conforme foi dito na sessão nocturna nº 63, da 

Câmara Deputados,  10 de Maio de 1898, o intuito do legislador ao decretar o manual 

único seria “[…]imprimir ao ensino secundário o cunho da unidade, gradua-lo 

praticamente, e dissipar suspeitas e insinuações sobre adopção e fornecimentos de livros 

para o ensino secundário”.No entanto, na mesma sessão é sugerido que esta 

uniformização e graduação do ensino se obteriam pela elaboração e imposição de bons 

programas e não pela prescrição do livro único. Foram apresentados vários projectos de 

lei e representações que sugeriam a anulação desta política. Nesta mesma sessão foi 

anunciado um, da autoria do clero da diocese de Braga. 

 Apesar da nova medida do Governo ter recolhido opiniões positivas par parte de 

alguma imprensa (EN, nº 3:20), o jornal Educação Nacional”, revelou-se sempre 

contrário, embora considerasse que o processo adoptado antes de 95 para a escolha dos 

compêndios, era defeituoso. No entanto, o que o tinha substituído era considerado ainda 

pior (EN, nº 38: 312). 

 Num artigo do Jornal encontramos um excerto revelador dos diversos problemas 

relacionados com a imposição do manual único: 

 

 “Livros aprovados por um ano têm servido para dois anos; outros aprovados pelas comissões 

técnicas são rejeitados pelo Conselho Superior; muitas aulas funcionam sem livros; os preços são 

elevadíssimos, e com as aprovações provisórias os alunos são obrigados a comprar para um ano livros que 

têm no ano seguinte de inutilizar porque os obrigam á compra de outros”(EN, nº 55: 18). 

 

 Iremos dar atenção a cada um deles neste subcapítulo. 
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2.3.1 - O manual único e a autonomia do professor 

 

 “O Professor é o livro, o método é o livro, o processo é o livro. Sempre o livro e 

só o livro”(EN, nº 5: 40). Esta frase que encontramos num dos primeiros artigos do 

jornal Educação Nacional é demonstrativa da forma como esta medida foi recepcionada 

pelos professores. 

 A imposição do manual no ensino limitava a liberdade de consciência, reduzia a 

autonomia do professor que era obrigado a seguir o manual e que via suprimida a sua 

iniciativa pessoal na sala de aula. O RGES decretava expressamente a imposição do 

professor “Não obrigar os alunos à compra ou à lição de livros não adoptados pelo 

governo, nem promover directa ou indirectamente a venda aos mesmos alunos de lições 

ou explicações impressas ou litografadas”(art. 50º-nº 17). Os professores estavam assim 

obrigados a ensinar apenas a matéria presente no manual aprovado para cada disciplina, 

em paralelo com o descrito nos programas aprovados. Nas palavras de Ramos do Ó: “A 

sua formação científica ficava totalmente submetida à realidade que o próprio manual 

instaurava” (Ó, 2003: 265). 

 Além disso, a lei não se limitava a impor, mas determinava também sanções legais 

para os responsáveis que não ensinassem pelo livro ou que interrogassem sobre o que 

não constava neste, ameaçando-os com penalidades, como a demissão, prevista no artº 

50,- 20º-2º, do RGES. 

 Se por um lado a nova legislação atribuía mais responsabilidade e importância à 

actuação do professor dentro da sala de aula, por outro lado “[…]manieta-o 

completamente impedindo as suas iniciativas, tolhendo-lhe inteiramente a acção, pois o 

reduz a mero leitor do texto[…]” (Sessão nocturna nº 68, de 10 de Maio de 1898). 

 O monopólio do livro era a negação de duas fontes de progresso na instrução: a 

concorrência e a descentralização (EN, nº 48: 389). A primeira via-se ameaçada porque 

todos os professores ministravam o mesmo saber, sem autonomia ou inovação. A 

segunda porque se retirava aos liceus e colégios a possibilidade de escolherem os 

manuais que consideravam melhores e mais adequados.   
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2.3.2 - A publicação e a distribuição dos manuais 

 

 Cabia ao Estado imprimir os manuais e fixar seu preço. Eram vendidos pelo preço 

de custo. Durante o período de vigência, não se podiam introduzir alterações (Decreto 

de 27 de Dezembro de 1894, nº 29º) o que fazia presumir que, por 5 anos, a Ciência e a 

Pedagogia estavam estacionadas (EN; nº75 suplem: 199). 

 No dia 1 de Outubro de 1896 iniciaram-se as aulas sem conhecimento dos livros 

aprovados. Mas, ainda nesse mês, foi publicada uma Portaria com a listagem dos livros 

aprovados e respectivos preços. Chama-se a atenção para as seguintes situações: (EN, nº 

3: 21).  

� Foram adoptados manuais por 5 anos; 

� Foram adoptados outros, provisoriamente, por 1 ano; 

� Continuavam a vigorar para o ensino das disciplinas transitórias, os livros 

adoptados provisoriamente; 

� Não foram adoptados livros para todas as disciplinas; 

� Para alguns dos livros adoptados não era indicado o preço; 

� Algumas disciplinas continuavam sem livros aprovados (EN, nº 3: 21).  

 

 Neste seguimento e na ausência de livro aprovado para a disciplina de Latim, foi 

enviada para os liceus uma Circular que determinava que os professores ocupassem o 

tempo de aulas a escrever nos quadros os trechos ou lições de tradução, o que constituía 

um processo moroso (EN, nº 10:87).  

 No ano lectivo seguinte, 1897/98 as aulas começaram, novamente, sem que todos 

os manuais aprovados fossem conhecidos (EN, nº 53: 6). A Comissão Superior da 

Instrução Pública decidiu que os alunos da 2ª e 3ª classe fossem ocupados, durante o 

mês de Outubro, em exercícios das disciplinas do ano anterior. Já os alunos da 1ª classe 

seriam ensinados nas disciplinas do respectivo ano, sem livros. No entanto, iniciadas as 

aulas, sem se saber quais eram os livros, os alunos estudavam por outros livros, que 

depois tinham de substituir pelos aprovados (EN, nº 55: 18). Isto apesar de o 

Regulamento determinar que se ensinasse apenas pelos livros aprovados (EN, nº 55: 

19). Este atraso dos livros reflectia-se nos liceus, mas também no ensino particular, uma 

vez que este adoptava os mesmos livros (EN, nº 54:18).  
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 A Portaria publicada durante o mês de Outubro especificava 3 situações 

diferentes: 

 

� Foram aprovados livros, por um período de 5 anos para o ensino 

secundário, segundo o plano anterior aos decretos de 22 de Dezembro de 

1894 e 14 de Agosto de 1895; 

� Foram aprovados livros para servirem apenas aquele ano lectivo, para o 

ensino secundário, segundo o plano anterior aos decretos de 22 de 

Dezembro de 1894 e 14 de Agosto de 1895; 

� Foram aprovados livros para o estudo das disciplinas da 1ª, 2ª e 3ª classes 

no actual ano lectivo, conforme o plano de decreto de 14 de Agosto de 

1895. 

 

 É reafirmado o facto de nenhum aluno poder ser obrigado à compra de outro livro 

e de ser interdito aos proprietários ou editores das obras adoptadas introduzirem 

alterações, sem autorização do Governo ou vender exemplares a preço superior ao 

taxado (EN; nº 56:32). 

 Apesar da lei ordenar que os editores vendessem os livros aprovados em todas as 

localidades, esta disposição não se cumpriu e muitos pais foram obrigados a mandar vir 

de Lisboa, Porto ou Coimbra (EN, nº 78: 221). 

 Parece-nos que a utilização de outros manuais que não os aprovados era uma 

realidade. Primeiro, por causa dos atrasos na divulgação dos livros adoptados, que só 

acontecia depois de iniciadas as aulas. Era natural que os pais preocupados recorressem 

a esse expediente para assegurar o estudo dos filhos. Por outro lado, conforme 

analisaremos a seguir, o preço dos manuais anteriores à lei era mais acessível. Talvez 

por isso, uma Portaria de 16 de Março 1898 vinculou a importância da uniformização 

do livro único e a obrigatoriedade do ensino ministrado nos livros oficialmente 

aprovados (EN, nº 79: 230). 

 Iniciado o ano lectivo de 1898/99, a situação repete-se e foi indicado aos 

professores que deviam recapitular as matérias dadas no ano anterior (EN, nº 105: 6 e nº 

106: 14). 
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 Por fim, acrescentamos ainda que em Dezembro de 1900 quando foi publicada a 

lista de livros aprovados para o ensino secundário, já não foram aprovados livros para o 

período transitório (EN, nº 220: 79). 

 

 

2.3.3 - O preço dos manuais 

 

 O preço dos manuais foi duramente criticado, com acusações de que os pais teriam 

de pagar, com o novo regime, o triplo e até mais, do que pagavam anteriormente,  por 

livros que consideravam piores (EN, nº 3: 20). Esta ideia foi reforçada na sessão 

nocturna nº 63, da Câmara Deputados, 10 de Maio de 1898. 

 Foram apresentados, no jornal, diversos exemplos das diferenças de preços nos 

manuais do regime actual e do anterior: (EN, nº 3: 21) 

� Português – 1º ano- na nova reforma foram adoptados dois manuais, que 

custavam 760 reis. A disciplina estava dividida em 7 anos, pelo que o preço 

final era 5$320 reis, isto é 2$980 réis a mais que o antigo regime; 

� Geografia – 1º e 2º ano, os manuais custavam 1$050 reis. Ao fim de 7 anos 

somaria, pelo menos, 5$050 reis quando anteriormente, não ultrapassava 

1$000 réis; 

� Francês: Um só livro custava 710 reis, quando anteriormente, se pagava pela 

Gramática 600 reis e pela Selecta 900 réis.  

 

 

 A par das críticas, foram também apontadas sugestões, no sentido de amenizar os 

preços dos manuais: cada disciplina devia ter um livro, esse seria dividido em partes, 

para os diferentes anos do curso dos liceus (EN, nº 4: 29). Aliás, era considerado um 

erro o desdobramento em tantos livros quantos os anos, uma vez que o autor do livro da 

1ª classe não era o mesmo do da 2ª ou 3ª classe, o que iria interromper a linha de 

pensamento (EN, nº 55: 19 e EN, nº 115: 86).  

 Mais adiante encontramos informação relativa ao valor gasto em livros, pelos pais, 

até ao 3º ano de funcionamento da nova reforma: (EN, nº 85: 279) 
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Quadro nº 21 – Valor gasto pelas famílias em livros 

Ano Valor 

1º ano 6$490 réis 

2º ano 5$910 réis 

3º ano 7$000 réis 

TOTAL ---------19$400 réis 

 

 Em 3 anos os pais gastavam 19$400. Na anterior legislação o valor gasto situava-

se entre os 15$000 a 18$000, para o curso completo (EN, nº 92:333). No regime actual, 

previa-se que esse total ascenderia a 50$000 réis (EN, nº 92:333). 

 Um outro problema premente era o facto de nas províncias os livros estarem a ser 

vendidos por um preço superior ao estabelecido por lei (EN, nº 78: 221). A causa seria a 

inclusão do transporte no custo total.  

 

 

2.3.4 - A Comissão  

 

 As obras adoptadas eram escolhidas por uma comissão nomeada pelo Governo. Os 

membros dessa comissão dividiam-se em duas secções, que por sua vez, se dividiam em 

duas subsecções, para melhor poderem examinar os livros. Seria escolhido um livro 

para cada disciplina e fundamentada a escolha. Este parecer era submetido à comissão 

principal, que depois de o aprovar o enviava para o Conselho Superior de Instrução 

Pública, de cujo voto dependia a aprovação ou rejeição do livro escolhido pela comissão 

(EN, nº 25: 205). 

 A existência legal da comissão foi estabelecida por Decreto de 18 de Abril de 

1895 (EN, nº 38: 312). 

 A composição da Comissão para escolha dos manuais para o ano lectivo 1897/98 

foi revelada no nº 38 do Jornal (EN: 316). O Presidente era o Conselheiro Dr. António 

dos Santos Viegas, Lente de Prima, Decano e Director da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Coimbra. Foram ainda nomeados 9 Professores do Ensino Superior e 9 

Professores de Liceus Centrais. Salienta-se o facto de nesta ocasião, nenhum professor 

ser do liceu do Porto. O local de funcionamento dos trabalhos da comissão era Lisboa.  

 Esta Comissão dos compêndios foi objecto de duras criticas. Desde logo os 

honorários atribuídos aos seus membros, todos lentes ou professores em efectividade de 
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funções, conforme o previsto no art. 22 do decreto de 18 de Abril de 1895, que 

estipulava que os vogais da comissão recebiam, durante o tempo que ela funcionava, a 

gratificação mensal de 90$000 réis, se residissem fora de Lisboa e de 60$000 réis se 

tivessem residência nesta cidade (EN, nº 87:293 e 294). Analisemos o quadro com os 

custos para o ano lectivo 1898/99: 

 

Quadro nº 22 – Custos com comissão de avaliação dos manuais 

 

Gratificação 

 

 

 

Cidade de origem 

 

 

Nº de membros 

Individual Total 

Coimbra 7 90$000 630$000 

Porto  2 90$000 180$000 

Braga 1 90$000 90$000 

Aveiro 1 90$000 90$000 

Guarda 1 90$000 90$000 

Portalegre 1 90$000 90$000 

Vila Real 1 90$000 90$000 

Lisboa 5 60$000 300$000 

Total 19                                         1.560$000 

Fonte: EN, nº 87:293 e 294 

 

 A este valor acrescia ainda a indemnização de viagem (ida e volta):  

 

Quadro nº 23 – Custos com comissão de avaliação dos manuais 

 

Jornada ida/volta 

 

 

 

Cidade de origem 

 

 

Nº de membros 

Individual Total 

Coimbra 7 9$000 63$000 

Porto  2 13$640 27$280 

Braga 1 15$720 15$720 

Aveiro 1 11$150 11$150 

Guarda 1 14$150 14$150 

Portalegre 1 8$930 8$930 

Vila Real 1 17$630 17$630 

Total 14 157$860 

Fonte: EN, nº 87: 294 
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 O total importava em 1. 717$860 réis ao fim de um mês. Pelos padrões monetários 

actuais é difícil analisar a importância deste valor. Mas talvez ajude relembrarmos que o 

ordenado mensal de um professor de um liceu central era 600$000 réis. 

 De acordo com dados apresentados na Câmara dos Deputados, com a comissão de 

exames dos livros gastaram-se nos três primeiros anos da reforma: 9:147$175 réis 

(sessão nocturna nº 68, de 10 de Maio de 1898). 

       Em relação aos membros da comissão não teriam, em certas situações, sido 

escolhidos os profissionais mais adequados. Os livros de Desenho foram seleccionados 

sem que um professor de Belas Artes ou um professor de Desenho de liceu fizessem 

parte da comissão (EN, nº 5: 39) 

 Deviam ser escolhidos professores que se evidenciassem pela competência, 

adquirida na prática do ensino, o que nem sempre acontecia. Foi referenciado um caso 

concreto de dois professores que fizeram exame no liceu de Coimbra e que um ou dois 

meses depois foram convidados para juízes dos compêndios que iam ser adoptados (EN, 

nº 38: 312). 

Pelo que analisamos concluímos que estes processos de selecção não seriam fáceis 

nem incontestáveis. No ano lectivo 1897/98, a comissão rejeitou muitos dos 

compêndios que lhe foram apresentados, à excepção de dois ou três, a que concederam 

aprovação temporária (EN, nº 49: 402). Por outro lado, alguns livros enviados nem 

foram abertos e foram devolvidos aos autores (EN, nº25: 205). Outra acusação era que 

os trabalhos das comissões eram tardios e como tal, os decretos que os referendavam 

eram também tardios. 

 Apesar de a lei garantir a possibilidade de reclamação, no concreto, pensamos que 

dificilmente o processo teria sucesso. O autor ou editor tinha oito dias para protestar. 

Dois eram perdidos na chegada da notícia e na remessa do protesto. Mas como reclamar 

sem saber a razão da exclusão? (EN, nº 26: 213). A decisão de recusa revelava-se, pois, 

unilateral e infundamentada. A lei devia ter um artigo, no qual indicasse que os 

pareceres deviam ser publicados e um outro no qual marcasse pelo menos 30 dias 

depois da sua publicação, para que os candidatos não escolhidos pudessem consultar os 

documentos e elaborar um protesto fundamentado (EN, nº 26: 212). A publicação dos 

pareceres seria um “[…] ensinamento para os autores dos livros excluídos, porque 

aprenderiam com a sua leitura a corrigir os defeitos encontrados nos seus livros, e 
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seriam para a comissão um diploma honroso, se eles fossem elaborados com ciência e 

consciência”(EN, nº 26 213). 

 Em última analise, a actividade desta comissão revelava-se controversa, pois, a 

decisão final cabia ao Conselho Superior de Instrução Pública, que mandava adoptar 

livros que a comissão tinha rejeitado por unanimidade e, que por outro lado, rejeitava 

outros aprovados pela comissão (sessão nocturna nº 68, de 10 de Maio de 1898). 

Encontramos um exemplo, num artigo de Pedro Monteiro, onde este fez referência ao 

facto de o seu manual de Filosofia, o único aprovado pela comissão, ter sido depois 

excluído pelo Conselho Superior de Instrução Publica, que admitiu um outro que a 

comissão tinha rejeitado (EN, nº 45: 369). 

 Ainda base para protesto e indignação foi a aprovação por parte do Conselho de 

sete livros pertencentes à livraria estrangeira “Guillard & Aillaud”(EN, nº54: 14):“ No 

actual regime não há professores em Portugal capazes de fazerem livros que satisfaçam 

uma sapientíssima comissão” (EN, nº 53: 6). 

 Pelo que lemos nos artigos do jornal, pela análise que realizamos, podemos 

concluir das razões para a defesa do fim da política do manual único: 

 

� Liberdade e autonomia do professor limitada. Este era obrigado a ensinar 

literalmente apenas o que estava no manual; 

� Atrasos na aprovação dos manuais e na sua distribuição; 

� Preços dos manuais mais elevados; 

� A actividade da Comissão revelou-se tardia, dispendiosa e parcial. 

  

 Este tema nunca deixou de ser tratado nas páginas do jornal Educação Nacional. 

Era uma questão educativa que os professores sempre acompanharam com atenção e 

preocupação. A luta que desenvolveram para a combater assentava na premissa que os 

liceus e colégios deviam ter a autonomia para escolher os livros que usavam para 

ensinar, embora reconhecessem a necessidade de o Governo indicar um conjunto deles 

que reunissem condições (EN, nº12: 161) Foi precisamente essa uma das sugestões da 

comissão revisora da reforma8: a rejeição do manual único. O Conselho de cada liceu, 

passaria a escolher, sob proposta dos professores do respectivo grupo, qualquer livro, 

aprovado superiormente (EN, nº12: 161). Sistema este que já nem era novidade. 

                                                 
8 Analisaremos a actividade desta Comissão no capítulo 4 
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2. 4 - Recrutamento e carreira dos professores de liceus 

 

 

 

 

 

 

 

 Em retrospectiva a formação e a forma de recrutamento dos professores de liceu, 

já tinham sido objecto de atenção de pedagogos ou governos, mas o cenário anterior à 

reforma não era comparável ao de outros países europeus, nomeadamente ao da 

Alemanha, país onde o próprio Jaime Moniz foi buscar tantas influências e onde as 

questões educativas estavam perfeitamente definidas e regulamentadas. 

 Na fase inicial do ensino liceal o ingresso fazia-se por meio de um exame de 

admissão. A autorização para o exercício da função era concedida por diploma em que 

ficava registada a classificação atribuída naquele exame. Podiam candidatar-se 

professores primários, pessoas com estudos secundários ou religiosos, formação 

universitária e outros. Não se exigia formação específica (Fernandes e Magalhães, 1999: 

15). 

 Uma lei de 1869 suspendeu o provimento de cadeiras que vagassem, enquanto não 

fosse aprovada uma nova legislação. Mas aquilo que se apresentava como uma medida 

temporária acabou por se prolongar no tempo, o que levou a um aumento nos liceus de 

professores provisórios, situação tolerada pelos governos, pois aqueles auferiam metade 

do vencimento. Posteriormente, através de legislação específica, foram promovidos a 

definitivos, sem existência de concurso público.  

 Em 1889 tornou-se obrigatório a prestação de provas de concurso mas continuava 

a não se exigir habilitação científica. A Lei “[…] prescindia de quaisquer habilitações 

documentais, e apenas dispunha que os candidatos que possuíssem cursos superiores, 

teriam a preferência em igualdade de mérito nas provas (EN, nº 3: 18).  

 A realidade nos liceus portugueses no período que antecedeu a reforma não era 

muito dignificante. A grande parte dos alunos preferiam frequentar os estabelecimentos 

particulares e a função docente dos liceus 

 A lei manda abrir concursos logo que ocorra 

vacatura em qualquer liceu […] apenas se abriram 

duas vezes concursos para o liceu, não sendo 

mencionadas em concurso muitas cadeiras, 

preenchidas pela afilhadagem politica (EN, ,nº57: 42) 
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“… deixou de ser tomada a sério por aqueles mesmos que tinham de exercê-la; o tempo que se 

lhe dedicava era pouco; o interesse nenhum; e o professorado liceal passou a ser em regra uma indústria 

subsidiária, em que advogados, médicos e padres ou militares, procuravam arredondar os seus 

orçamentos, dedicando-se principalmente às suas outras ocupações”  

(Agostinho Campos, Ensaios sobre educação: 163, citado em Proença, 1997: 328) 

 

 A nova legislação trouxe alterações significativas a este capítulo. Pela primeira 

vez, eram definidas, claramente, habilitações e provas de acesso, assim como os 

conteúdos das mesmas e o seu processo de realização. Muitas das medidas não tiveram 

a aprovação dos docentes. Vamos analisá-las em pormenor, de forma a tentar 

descortinar porque se opuseram às alterações.  

 

 

2.4.1 - O recrutamento 

 

 Os professores dos liceus eram de nomeação régia, precedida de concurso público. 

Quando surgisse vaga num liceu, abria-se concurso, num prazo não superior a trinta 

dias. Enquanto essa vaga não fosse preenchida, o Reitor nomeava uma pessoa com 

habilitação legal, que exercia uma regência interina (RGES, art 47º e 191º). 

 A lei previa assim 2 formas diferentes de recrutamento para o exercício das 

funções docentes:  

 

1.A titulo definitivo por professores com competência para exercer a actividade 

docente, aferida pela prestação de provas de dois tipos: uma parte geral, que era 

comum a todo o exercício do ensino secundário, em que se procurava verificar o 

domínio de um conjunto de conhecimentos indispensáveis para o exercício da 

profissão, e uma parte especial nas disciplinas em que o candidato pretendia 

exercer, onde este demonstrava o seu saber e as suas aptidões pedagógicas. Para 

além disso, o candidato deveria apresentar como habilitação o curso liceal 

complementar, segundo a legislação em vigor ou a frequência no ensino superior 

das disciplinas que desejava ensinar (EN, nº 3: 18). 
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2.A titulo provisório por indivíduos com habilitação para a regência interina, que 

tinham de possuir: 

� Para o ensino de Línguas, História, Geografia e Filosofia: aprovação na 

frequência do Curso Superior de Letras, ou aprovação no antigo Curso de 

Letras ou no actual curso complementar do liceu (art. 46º§2º a.) 

� Outras disciplinas: aprovação na frequência de quaisquer estudos superiores 

ou de qualquer curso secundário, em que se compreendessem as disciplinas 

da nomeação (art. 46º§2º b.) 

 

  

 Em Outubro de 1896, 64 cadeiras foram postas a concurso nos diferentes liceus. 

No entanto, não apareceram publicadas no Diário do Governo todas as cadeiras que 

estavam sem provimento definitivo. A hipótese apontada era que algumas vagas seriam 

retiradas das listas para, posteriormente, serem providas interinamente, através de 

apadrinhamento (EN, nº 3: 21 e nº 100: 399). As provas foram realizadas nos liceus 

centrais de Lisboa, Coimbra e Porto, conforme a circunscrição do liceu onde existiam 

vagas. Os candidatos à cadeira de Alemão podiam substituir a habilitação por um curso 

correspondente estrangeiro. Apesar de os candidatos pertencentes ao quadro efectivo 

estarem dispensados da apresentação da documentação, se tivessem entrado no quadro 

sem precedência de exames ficavam sujeitos a todas as provas do grupo a que 

concorriam. Cada candidato tinha de identificar o lugar, o grupo e o liceu ou liceus a 

que se propunha concorrer (EN, nº3:22). Os Reitores elaboravam uma lista, com os 

candidatos, que enviavam depois ao Governo com os respectivos requerimentos e 

documentos. Os concorrentes habilitados eram publicados no Diário do Governo, na 

mesma altura em que fossem publicados os nomes dos júris de exames. A nomeação 

destes júris para julgamento dos candidatos pertencia ao Governo, que escolhia entre 

professores do ensino superior e dos liceus centrais (EN, nº 3: 22). 

 Da nossa análise concluímos que estes concursos realizaram-se poucas vezes. Até 

ao início do 3º ano de aplicação da lei, apenas duas vezes se abriu concurso para vagas 

dos lugares de quadro.  

 No mapa abaixo apuramos a taxa de aprovação num dos concursos realizados na 

2ª circunscrição, a de Coimbra: 
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Quadro nº 24 - Resultados do concurso dos liceus realizado em Coimbra (1897) 

Total requerentes Faltaram Desistiram Reprovados Aprovados 
Taxa 

aprovação a) 

23 4 2 13 4 23,53% 

a)Apenas tendo em conta os candidatos que realizaram exame (17 candidatos) 

Fonte: (EN, nº 24: 197) 

 

 Vemos neste exemplo, e aconteceu o mesmo noutros, que a taxa de aprovação era 

muito baixa, o que nas palavras de Maria Cândida Proença demonstrava “[…] a má 

preparação daqueles que pretendiam ingressar na carreira docente”(1997: 329). Situação 

no mínimo reveladora, uma vez que, a própria lei exigia um mínimo de habilitações 

considerável. Os candidatos que se propunham a exame teriam de ser indivíduos com, 

pelo menos, o curso liceal complementar- de acordo com a legislação em vigor- ou a 

frequência do ensino superior das disciplinas que iriam ensinar. A grande maioria dos 

concorrentes às cadeiras dos liceus eram médicos, engenheiros civis e bacharéis em 

direito (EN, nº 10: 87). Mas ainda assim o art. 193º, § 2º do RGES determinava que, 

cinco anos após a entrada em vigor nenhum candidato poderia ser admitido ao concurso, 

sem ter frequentado, com aproveitamento, cursos específicos de habilitação. Este foi um 

processo demorado e que só em 1901 se deu o primeiro passo nesse sentido, com a 

criação do Curso de Habilitação para o Magistério Secundário, no Curso Superior de 

Letras, para a leccionação das disciplinas de letras. No ano seguinte foi a vez de cursos 

semelhantes para o ensino das disciplinas de ciências. Eram cursos específicos, 

pedagogicamente adaptados às reais características do currículo liceal. Para além disso, 

como bem concluiu Maria Cândida Proença (1997: 335) “[…] os novos cursos, pela sua 

especificidade, atraíam para a docência aqueles que sentiam de antemão interesse pela 

profissão e concedia aos professores uma independência politica de que até então nunca 

tinham gozado”. 

 No entanto, um número tão elevado de reprovações nos concursos não poderia ser 

bem aceite pelos docentes. A exigência das provas era considerada excessiva e 

desnecessária, pois vedava a entrada daqueles que embora tivessem competência 

profissional provada, não estavam oficialmente habilitados. Exemplo apontado era 

Alexandre Herculano (EN, nº 8: 69). A falta de preparação científica e pedagógica dos 

professores, revelada nos resultados das provas, seria compensada pela entrega aos 

alunos, nos termos do exemplo que apresentamos:  
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O professor português, alias cientificamente elucidado, não brilha pela profundidade do saber, 

nem pela tenacidade epiléptica das investigações contínuas e pacientes, no campo da ciência que lhe é 

própria. Muito feliz se julga, e a opinião publica muito o louva e respeita, quando ele consegue versar 

correntemente a ciência que lá de fora lhe chega…Observações pessoais, descobertas de novos 

fenómenos, de novos factos, de novas leis que dêem matéria original à conferencia, ao folhetim, ao 

relatório, ao livro, é coisa raríssima entre nós, e não sem razão, pois que demonstrado está ser 

lastimosamente mesquinha e limitada a faculdade inventiva do génio português. Mas se a característica do 

nosso professor não é, certamente, como a do alemão ou francês …[tem] em compensação, uma 

dedicação tal pelos seus discípulos, manifesta uma simpatia tão viva e um interesse tão profundo por 

aqueles que, em seu trabalho o acompanham, durante o ano, que de cada um deles faz, a principio, um 

servo obediente e respeitoso, e mais tarde, um amigo sincero e agradecido (EN, nº6:46). 

 

 Relativamente aos indivíduos nomeados para a regência interina, a lei 

determinava, expressamente, que só podiam ser nomeados em caso de urgente 

necessidade (RGES, artº 47º) : 

� Quando ocorria vaga nos quadros e enquanto esta não fosse preenchida 

por concurso, ou  

� Quando acontecesse um número de turmas inesperado ou cursos 

paralelos, no caso do desdobramento de turmas.  

 

 Esta regência devia ser efectuada por qualquer professor do liceu com a 

habilitação exigida, mas caso não fosse possível, poderia ser nomeado, 

temporariamente, um professor externo, com habilitação para tal ( idem, artº 47º § 

único). Na nossa análise desta categoria de professores, encontramos nos artigos do 

jornal Educação Nacional e nos debates parlamentares, diferentes designações para os 

professores extra-quadro: interinos, agregados ou auxiliares. Tendo em conta a análise 

de diversos debates9 e a comparação de dados do jornal, concluímos que se trata sempre 

da mesma categoria de profissionais: os professores previstos no artº 46º, e 47º 

(regência interina), nomeados para diferentes situações, conforme já mencionamos.  

 Encontramos informações que, para a execução da nova reforma já tinham sido 

precisos até ao 2º ano, 8 professores interinos no liceu de Lisboa (EN, nº 31: 257). Na 

maior parte dos liceus, foram nomeados professores interinos para a regência de turmas 

para o desdobramento dos cursos paralelos em que se dividiam as classes (EN, nº 58: 51 

                                                 
9 Sessão nº 63, de 01/05/1903; sessão nº 45, de 24/04/1903; sessão nº 4, de 08/01/1904; sessão nº 5, de 09/01/1904; sessão nº 6, de 
12/01/1904; sessão nº 25, de 07/11/1906; sessão nº 63, de 01/05/1903 e sessão nº 45, de 24/04/1903 
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e sessão nº 4, Câmara dos Deputados, 8 de Janeiro de 1904). Até ao ano lectivo 

1897/98, acumulavam-se já 14 professores no liceu de Lisboa (EN, nº 75: 189). Foram 

também nomeados 20 para o ensino do Alemão nos diversos liceus.  

 O ensino do Alemão foi um caso muito específico. Efectivamente concordamos 

que, muitos destes lugares seriam providos interinamente, por indivíduos sem 

preparação e sem concurso (EN, nº 57: 42 e nº 176: 147). O ensino desta língua não 

tinha tradição no nosso país. Teria sido muito difícil encontrar docentes habilitados, de 

acordo com o exigido para o preenchimento de lugares definitivos. Por isso, os lugares 

seriam, muitas vezes, providos interinamente.  

 Foram apontadas irregularidades no processo de recrutamento. Se vagasse um 

lugar de professor interino nos liceus, apareciam 20, 30, 50 pretendentes. Punha-se o 

lugar a concurso e não apareciam candidatos. (sessão nº 45, Câmara dos Deputados de 

24 de Abril de 1903). Isto leva-nos a supor que não existiam candidatos habilitados 

conforme o exigido para o recrutamento de vagas do quadro e que a nomeação interina, 

da competência do Reitor, seria mais propícia ao recrutamento de candidatos, por 

favoritismo pessoal ou político. E apesar do artigo 10º do Decreto nº 2, de 22 de 

Dezembro de 1894 determinar a intervenção do Conselho Escolar, que devia ser ouvido 

pelo Reitor na nomeação dos professores interinas, tal não estava a acontecer (EN, nº 

125: 169). Por outro lado, os detentores do antigo curso dos liceus podiam ser 

nomeados para lugares interinos, para leccionarem disciplinas da área de ciências. 

Significaria isso que recorreriam a influências políticas ou pessoais para obterem estes 

lugares, visto que não podiam concorrer às vagas do quadro? Encontramos mesmo 

informação que muitos seriam nomeados sem exigências de habilitação (EN, nº 

75:189).  

 Aquando a criação do novo liceu nacional de Lisboa, com o objectivo de se 

diminuir a concentração de alunos no liceu central, os professores interinos, nomeados 

neste último continuaram a existir (sessão nº 5, Câmara dos Deputados, de 9 de Janeiro 

de 1904). Uma vez que parte dos alunos foram transferidos e que o liceu nacional teria 

direito a 9 professores do quadro, parece-nos estranho a necessidade de manter os 

mesmos professores interinos no liceu central. Chegou mesmo a ser sugerido que se 

deveria a transformar o liceu nacional em liceu central, de forma a poder aumentar o 

número de professores efectivos e a diminuir os outros (sessão nº 6, Câmara dos 

Deputados, de 12 de Janeiro de 1904). 
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 A crítica à nomeação destes professores interinos prolonga-se nas páginas do 

jornal Educação Nacional. A lei determinava que os professores dos liceus centrais 

eram em número de 14, incluindo os de Desenho. Mas pela investigação que 

efectuamos, concluímos que em grande parte do país esse número era excedido (EN, nº 

58:51). A justificação estava exactamente no número de professores interinos, 

chamados de milhafres, a exercer funções nos liceus do país e em número considerado 

exagerado. Todos os professores eram compelidos a dar 24 horas de lição por semana. 

Essa obrigação não estava a ser cumprida em Lisboa, onde abundavam os professores 

interinos. Gastava-se uma verba desnecessária com estes professores que estavam a 

fazer o trabalho que devia ser desempenhado pelos do quadro (EN, nº 58: 51, nº 92: 

334). Até os professores dos liceus de província emigravam para os centrais, onde 

leccionam como interinos (EN, nº 265: 21). 

 Por fim, chamamos a atenção para um último pormenor, considerado contraditório 

no jornal. A alteração nos requisitos de acesso à carreira docente, afastou dos lugares de 

quadro os candidatos que possuíam o anterior curso dos liceus. Mas, estes candidatos 

podiam ensinar no ensino livre, com iguais garantias do ponto de vista do valor de 

avaliação. 

 

 

2.4.2 - A carreira 

 

 Expomos aqui algumas das regras gerais da função docente nos liceus. Existiam 

catorze professores nos liceus centrais e nove nos liceus nacionais, incluindo o professor 

de Desenho (Decreto de 22 de Dezembro de 1894 art. 7). Conforme já analisamos este 

número era sempre superior devido à nomeação de muitos professores interinos, mas 

achamos que este número de refere apenas aos professores do quadro. 

 A nova legislação procedeu a uma distribuição de grupos diferente da anterior, 

conforme abaixo demonstramos: 

Quadro nº 25 - Legislação anterior - Grupos 

1º Português, Latim, Literatura 

2º Matemática, Física, História Natural 

3º Geografia, História, Filosofia 

4º Francês, Inglês, Alemão 

     Fonte: EN, nº 5:34) 
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Quadro nº 26 - Legislação 1894/95 - Grupos 

1º Português e Latim 

2º Francês e Português 

3º Inglês e Alemão 

4º Geografia e História 

5º Matemática e Física e acessoriamente Química e História Natural 

6º Química e História Natural e acessoriamente Matemática e Física 

7º Filosofia e Latim 

     Fonte: EN, nº 5:34 

 

 Esta distribuição não foi considerada eficaz Os grupos estavam “[…] 

desastradamente organizados, sem ordem, sem ciência, sem critério […] (EN, nº 5:34). 

 Os professores dos liceus eram obrigados a reger duas disciplinas ou duas partes 

de uma disciplina ou a ensinar a mesma disciplina a duas turmas de alunos Não 

poderiam exceder as 24h de lições semanais. 

 Nas palavras do próprio Jaime Moniz era recomendável que “[…] o mesmo 

professor acompanhe os mesmos alunos na sequência do seu curso, em razoável nº de 

classes e determinado número e qualidade de disciplinas: reunir disciplinas […] como 

geografia e a história, ou o português e latim, de modo a que o ensino de ambas seja 

ministrado por um só professor […]” (Jaime Moniz, 1919: 472 e 473, citado em Ó, 

2003: 232) 

 O serviço de exames do secundário era obrigatório para todos os docentes, mas 

também para os de instrução superior (RGES, art. 51º).  

 Em Outubro de 1900 foi publicado um decreto que clarificava algumas questões: 

(EN, nº 265:20) 

� Cada professor devia ter o mínimo de 14h de serviço semanal; 

� Quando uma classe fosse dividida em turmas ou cursos paralelos, 

deviam ser regidos por professores do liceu, preferencialmente efectivos; 

� Este professor recebia além do vencimento, uma gratificação de 1$000 

por cada hora de serviço semanal que excedesse as 15 a que ficava 

obrigado; 

� Os professores provisórios venciam metade do ordenado de um efectivo 

e o exercício por inteiro. 
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2.4.3 - Vencimentos e gratificações 

 

 Os vencimentos dos professores de liceus incluíam duas partes: 

1. a permanente, ou de categoria e 

2. a Eventual ou de exercício. 

 

 O vencimento eventual ou de exercício era pago apenas aos professores que 

exerciam o serviço efectivo de exames ou a regência de disciplinas. O seu valor era 1/3 

do vencimento fixo. 

 

Quadro nº 27 - Vencimentos de professores (categoria) 

Categoria do professor Vencimento 

Professor liceu central 

Vencimento categoria 
600$000 

Professor liceu nacional 

Vencimento categoria 
400$000 

Professor Desenho - liceu central 

Gratificação 
400$000 

Professor Desenho - liceu nacional 

Gratificação 
300$000 

       Fonte: Decreto nº 2, de 22 de Dezembro de 1894 (tabela 1) 

 

 Os professores interinos tinham direito ao vencimento de exercício e a metade do 

ordenado dos professores. Mas, queixavam-se alguns, no início do ano lectivo 1896/97, 

que ainda não tinham recebido, desde a entrada em vigor da nova reforma, a 

gratificação de exercício que lhes era devida (EN, nº2: 13). 

 A tabela de vencimentos era fixada de acordo com a categoria dos liceus e 

implicitamente, com a sua localização geográfica. O mesmo tinha acontecido com a 

legislação de Passos Manuel, que determinava que os professores dos liceus de Lisboa, 

Porto, Coimbra e Funchal recebiam 400$00 reis anuais, os outros 350$00. Eram 

ordenados baixos, por isso acumulavam outras actividades. Eram políticos, 

eclesiásticos, médicos e professores do ensino livre. Apesar de a lei ter proibido a 

acumulação em 1854, na prática, esta imposição legal não era cumprida.  
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 A nova legislação vinculou esta proibição. Os professores não podiam exercer ou 

dirigir o ensino particular. Num artigo, o próprio Director do jornal, António 

Figueirinhas, mostrou concordância com este princípio. Mas discordou que a 

acumulação fosse permitida aos professores universitários, que tinham ordenados 

superiores e o tempo de aulas mais limitado (EN, nº 24, 193). 

 Os baixos ordenados dos professores portugueses foram muitas vezes 

mencionados e censurados, considerados indignos do lugar que ocupavam e da 

responsabilidade das suas funções (EN, nº 24, 193). O argumento apresentado pelas 

entidades governamentais, de falta de verba do erário público não convencia, uma vez 

que, se tinha aumentado o ordenado dos Reitores para 500$000 e 400$00 réis, quando 

anteriormente estavam nos 200$000 e 150$000 réis. Além disso, criavam-se cadeiras 

inúteis e aumentava-se o número de professores interinos nos liceus (EN, nº 24, 193). 

Era também expectável que os professores fizessem comparações com os vencimentos 

auferidos pelos congéneres europeus, nomeadamente em Espanha, onde alguns 

professores ganhavam 1.600$000 (EN, nº 117: 101). 

 Analisemos agora um outro assunto que foi motivo de diversos artigos de protesto: 

os vencimentos dos professores de Desenho dos liceus. Estes docentes ganhavam, a 

título de gratificação, 400$000 nos liceus centrais e 300$00 nos nacionais (EN, nº 24, 

193 e 214: 28). Os professores do liceu tinham direito a vencimento de categoria e de 

exercício. O mesmo decreto dizia que aqueles professores eram do quadro dos liceus, de 

nomeação régia em virtude de concurso publico, como acontecia com os demais 

professores dos liceus. Então, porque não eram equiparados a estes, uma vez que o eram 

em trabalho e deveres? (EN, nº24: 195). Para os diferenciar chamaram gratificação à 

retribuição que recebiam, de forma a pagar-lhes menos que aos restantes professores. 

Para além disso, um professor que recebia apenas a gratificação não tinha direito à 

aposentação. Quando o ensino de Desenho era constituído por 4 anos, (1880) os 

professores recebiam o mesmo ordenado que os restantes colegas. Na legislação de 

1886, ficou reduzido a 2 anos e baixaram a gratificação para 400$000 nos liceus 

centrais e 300$000 nos nacionais. No actual regime o desenho leccionava-se em 5 anos 

e a gratificação era a mesma. A comissão de avaliação de execução da reforma (que 

analisamos no capitulo 4), no seu relatório incluiu um ponto que sugeria que estes 

professores deviam ter ordenado de categoria e gratificação de exercício (EN, nº 214: 

28). É perceptível que a situação desigual dos professores de Desenho incomodava os 
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colegas. Sinal disso, foi uma representação dos professores do liceu de Bragança, 

enviada ao Governo, a solicitar a inclusão do professor de Desenho daquele liceu no 

mesmo quadro remuneratório dos colegas (EN, nº 181: 186, 187). 

 Conforme já mencionamos, os professores de liceu estavam obrigados ao serviço 

de exames, assim como os professores do ensino superior. Estes recebiam, no liceu da 

sua sede, uma gratificação de exercício igual á que tinham na faculdade (acumulável 

com esta) e 75$00 reis por mês, se fossem examinar noutro liceu. No caso dos 

professores dos liceus, estes não acumulavam a gratificação de exercício. Recebiam 

apenas uma gratificação de 60$000 se fossem prestar serviço noutro liceu (EN, nº 24, 

193). 
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2.4.4 - Um caso concreto: O Clero e a Reforma 
 

 

 

 

 

 

 

 A ligação Clero/Ensino é uma realidade histórica. Por um lado, o ensino de 

religião nas Escolas públicas e privadas era um facto incontestável, reflexo de uma 

sociedade onde a Igreja Católica detinha um lugar convergente aos interesses sociais, 

económicos e políticos. Por outro lado, o clero detinha um lugar assinalável como 

educador nos diferentes níveis de ensino. O secundário não era excepção. No entanto, o 

Liberalismo trouxe transformações aos diferentes sectores do Portugal oitocentista. No 

campo da educação, a Igreja perdeu a sua posição de destaque no ensino, abrindo 

espaço à intervenção do Estado.  

 Os sucessivos governos liberais continuaram a alargar o campo de intervenção na 

educação, apoiados num anticlericalismo de muitos dos liberais da época, que apesar de 

desajustado à composição da sociedade portuguesa de então (Proença, 1997:27), 

conduziu a um crescente processo de laicização da escola e de centralização do ensino 

no domínio estatal.  

 A reforma de Jaime Moniz acentuou esse monopólio estatal do ensino e colocou 

perante os seus intervenientes um conjunto de modificações nos programas, na 

metodologia de ensino e também nos processos de recrutamento dos professores dos 

liceus. Conforme as palavras de Maria Cândida Proença (1997: 329): “Com o 

regulamento de 14 de Agosto de 1895, pela primeira vez eram exigidas habilitações 

mínimas para o magistério dos liceus, além de se definirem, com precisão, o tipo de 

provas, científicas e pedagógicas, a que os candidatos a professores ficavam sujeitos”. 

Face a este panorama, iremos analisar os factos subjacentes ao afastamento dos 

membros do clero, detentores do Curso Teológico dos Seminários, do ensino liceal.  

 

 

 

 

  

“Vai despertar enfim o clero do Porto, para 

lavrar um enérgico protesto contra a vil reforma de 

instrução secundária.”(ENº79:229) 
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2.4.4.1 - O despertar da classe 

 

 Ao longo da análise do jornal Educação Nacional deparáramo-nos, repetidas 

vezes, com artigos de protesto, que fazem referência a horários, conteúdos 

programáticos, metodologias, manuais, recrutamento de professores ou organização dos 

próprios liceus e colégios, denunciadores das alterações que a reforma de Jaime Moniz 

trouxe a cada um desses domínios. Mas, apenas ao analisar no semanário os artigos 

referentes ao congresso do ensino secundário, promovido por um grupo de professores 

do ensino livre, em 1898, se nos deparou, pela primeira vez, esta problemática 

envolvendo o clero e a nova legislação. Entre os temas debatidos, pelos congressistas, 

esteve o afastamento de alguns dos seus membros dos concursos aos liceus.  

 Até à entrada em vigor da nova legislação não era exigida uma habilitação 

específica para o ensino secundário, nem qualquer experiencia pedagógica reconhecida. 

Os professores liceais, muitas vezes, acumulavam essas funções com outras: professores 

universitários, políticos, e obviamente, também, padres, uma vez que estes constituíam 

um dos segmentos instruídos da sociedade da época.  

 Como já mencionamos, o novo regulamento geral do ensino secundário 

determinou, como exigência para o exercício de funções docentes nos liceus, a título 

definitivo, a prestação de provas gerais e especiais e a titularidade de determinadas 

habilitações, conforme o art. 193º-6º e 7º, a saber: 

 

- “Curso Complementar dos liceus centrais, conforme a nova legislação, ou 

- Frequência na instrução superior das disciplinas do seu curso, quando as 

mesmas disciplinas façam parte de alguma escola desta instrução. “  

 

 Era pois excluído o curso teológico dos seminários, como habilitação, facto 

conducente ao afastamento do clero do ensino oficial e até mesmo do particular, pois 

conforme o art. 147º e 148º do citado regulamento, não possuíam habilitações para se 

candidatarem às funções de Director ou de professor particular do ensino secundário.  

 No decorrer do congresso acima referido, o padre Aníbal Passos, na sua 

intervenção, defendeu a alteração da legislação, de forma a que os mesmos fossem 

admitidos nos concursos aos liceus, através da realização de provas públicas, que eram, 

já de si, um elemento seleccionador de candidatos (ENº74: 181,182). Talvez o 
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congresso tenha sido o ponto de partida para um despertar deste grupo, pois logo a 

seguir encontramos um artigo a noticiar o início da reacção e da defesa dos interesses do 

clero, enquanto profissionais do ensino: “A reforma dos liceus foi a mais viva 

punhalada desferida no brio de uma classe respeitável, como a do clero português” (ENº 

100:398).  

 Já antes, na sessão nº 46 da Câmara dos Pares do Reino10, de 8 de Maio de 1896, 

este tema foi discutido aquando da apresentação do projecto de lei nº 92, referente à 

reforma da instrução primária. Numa intervenção do Arcebispo de Évora é analisada a 

questão das habilitações para o exercício do magistério, que não previa o curso de 

teologia dos seminários diocesanos. Antecipando a discussão do projecto nº 93, 

referente à reforma do ensino secundário, o Arcebispo alargou a discussão, uma vez 

que, da mesma forma a reforma deste grau de ensino afastava o clero do grupo dos 

docentes. Esta circunstância era considerada discriminatória e injustificada, visto que, as 

disciplinas que constituíam o curso dos seminário, eram quase todas as mesmas do 

curso dos liceus, e qualquer deficiência ficaria suprimida por outras disciplinas daquele 

e pela prestação de provas públicas, ao contrário do que se passava com o ensino 

primário, em que o concurso era apenas documental. A proposta do Arcebispo foi 

admitida à discussão, conjuntamente com o projecto nº 92. Durante a sessão, o 

Deputado Jerónimo Pimentel mencionou que ele próprio defendera, antes, que os 

Estudos Teológicos fossem considerados Estudos Superiores, constituindo assim 

habilitação para o exercício do magistério primário complementar e para o exercício de 

funções de professor particular de ensino secundário. Acabou, no entanto, por 

abandonar esta pretensão, uma vez que isto seria equiparar o curso teológico à 

Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, hipótese inviável, pois na última 

os estudos eram de outra extensão e desenvolvimento. A interpolação do Bispo de 

                                                 
10 Os Pares do Reino foram criados pela Carta Constitucional de 1826 que estabelecia a bipartição do poder legislativo entre duas 

câmaras: a dos Deputados, eleita por sufrágio indirecto restrito e de tipo censitário e a Câmara dos Pares, aristocrática, composta de 

membros vitalícios e hereditários, de nomeação régia. A Constituição de 1838 aboliu a Câmara dos Pares e criou a Câmara dos 

Senadores, electiva e temporária. N entanto, a Carta Constitucional, em 1842, restaurou a Câmara dos Pares. Em 1885, o 2º Acto 

Adicional à carta estabeleceu: “os pares e deputados são representantes da nação e não do rei que os nomeia ou dos colégios e 

círculos que os elegem.”. A Câmara dos Pares passou a ser composta por 100 membros vitalícios, nomeados pelo rei, 50 membros 

electivos e por pares por direito próprio. Faziam parte ainda do pariato como pares vitalícios, o patriarca de Lisboa e os arcebispos e 

bispos do continente do Reino. Em 1896 foi abolido o pariato electivo, voltando-se a forma de pura hereditariedade e nomeação 

régia. O número e forma de constituição dos membros da Câmara dos Pares foi variando ao longo dos tempos, mas o pariato 

eclesiástico foi sempre uma constante. 
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Évora não atingiu os seus objectivos, uma vez que o projecto nº93 sobre a reforma do 

ensino secundário acabou por ser aprovado pela Câmara dos Pares, sem que qualquer 

alteração fosse introduzida. 

 Apesar desta tomada de posição do prelado, os Bispos foram considerados, no 

jornal, responsáveis pela aprovação da nova legislação: “Os Bispos de Portugal 

aprovaram, sem discrepâncias, na Câmara alta, a reforma dos liceus, uma reforma vil e 

ateísta […] que colocava todo o clero português fora do ensino oficial a até 

particular”(ENº100: 398). Em última análise, o voto dos Bispos, terá assim contribuído 

para a exclusão dos padres do ensino oficial (EN, nº 79: 229), uma vez que aqueles, 

assim como os Arcebispos, eram Pares permanentes desta Câmara. Mas foi noticiada a 

defesa dos interesses do clero, na mesma Câmara, por parte do Arcebispo do Algarve. 

Não encontramos referência a este facto ao analisar as actas da Câmara dos Pares do 

Reino, para o período indicado. Concluímos que, a hipótese viável, é que tenha existido 

um engano ou equívoco do autor do artigo, e que o prelado em questão seria o de Évora 

e não o do Algarve, conforme já aprofundamos (EN, nº 79: 229). 

 Se é um facto que notamos o despertar deste grupo para a defesa dos seus 

interesses, registamos nas opiniões manifestadas no jornal um certo tom de acusação, 

pela demora da reacção:” Há muito que deveria ter cumprido esse dever, se a classe 

sacerdotal fosse ciosa dos seus brios” (EN, nº 79: 229). Só depois do início do 3º ano de 

aplicação da reforma, surgem na imprensa os primeiros artigos a destacar o assunto. E 

nem mesmo a imprensa religiosa se tinha manifestado contrária à reforma, até ao 

momento em que o jornal a “ Palavra” o fez (EN, nº 79: 229). 

 Mas, o movimento de protesto terá tido alguma repercussão, pois 5 dioceses 

enviaram representações aos poderes públicos: Porto, Évora, Braga, Viseu e Coimbra, 

prevendo-se que as restantes seguiriam o mesmo exemplo (EN, nº 88:302 e nº90:316). 

Relativamente á primeira foi entregue por uma comissão ao Governador Civil do Porto, 

para ser enviada para os poderes superiores. Foi assinada por 564 eclesiásticos.  

 A representação do clero de Braga foi apresentada pelo Deputado Ribeiro Coelho, 

na sessão nocturna nº 76, da Câmara dos Deputados, de 3 de Junho de 1898. Esta 

representação serviu de base a um projecto de lei apresentado na mesma sessão. Apesar 

de se debruçar sobre outros “[…] graves inconvenientes do actual regime de instrução 

secundária”, dava atenção a este tema. Novamente, conforme já tinha acontecido na 

sessão de nº 46 (da Câmara dos Pares), que já analisamos, foi sugerido que para permitir 
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o acesso ao ensino por parte do clero bastaria considerar como superior o curso de 

teologia dos seminários, à semelhança do que acontecia com o curso trienal superior de 

letras ou o curso do comércio do Instituto Comercial de Lisboa e do Porto.  

 O mesmo Deputado apresentou na mesma Câmara uma representação elaborada, 

na sequência do comício do ensino livre, realizado em 27 de Fevereiro de 1898, em 

Lisboa. Um dos pontos apresentados foi, novamente, o afastamento do clero nacional, 

da candidatura ao magistério secundário público e privado (EN, nº 85: 278). 

 

 

2.4.4.2 - A Comissão de avaliação da reforma e o Clero 

 

 Por Portaria de 20 de Setembro de 189711, foi solicitado aos reitores dos liceus que 

elaborassem relatórios, sobre a forma como o novo regime de ensino estava a ser 

executado nas suas escolas e os principais problemas decorrentes dessa execução, 

indicando as modificações a que se deveria proceder no sistema em vigor. Nos liceus 

nomearam-se grupos para cumprir as determinações legais (Proença, 1997: 323). O 

parecer do conselho do liceu de Lisboa, sobre as modificações que deveriam ser 

introduzidas no actual regime de instrução secundária, no nº 14 dizia:”[…] que para o 

concurso ao magistério se exija ao candidato a habilitação de um curso superior, 

secundário ou do curso teológico dos seminários diocesanos”(EN, nº 83: 260).  Não 

incluir estes cursos seria excluir do magistério indivíduos que tinham longa preparação 

e que podiam estar muito aptos para o ensino. O relatório do liceu de Lisboa propunha 

ainda que se ministrasse religião nos liceus, como acontecia com os institutos 

secundários da Alemanha (EN, nº 83: 260). A proposta de introdução da disciplina de 

religião no currículo liceal foi também corroborada pelo liceu central do Porto, no seu 

relatório (Proença, 1997: 325). 

 A comissão de avaliação nomeada para analisar os relatórios dos conselhos 

escolares dos vários liceus do reino, era presidida pelo Dr. António Cândido12, vogal do 

Conselho Superior de Instrução Pública (Proença, 1997:325). Uma vez que António 

Cândido era um eclesiástico, era esperado que defendesse os interesses do clero, 

                                                 
11 Será analisada em mais profundidade no capítulo 4 
12 Clérigo, orador e político, António Cândido Ribeiro da Costa nasceu a 30 de Março de 1852 e morreu a 9 de Novembro de 1922. 
Doutorou-se em Direito e Teologia na Universidade de Coimbra onde foi Professor Catedrático. 
Par do reino, Procurador-geral da Coroa, Parlamentar, sócio efectivo da Academia das Ciências de Lisboa e Ministro da Instrução 
Pública, António Cândido foi considerado o maior orador do seu tempo, para o que certamente terá contribuído a sua formação 
eclesiástica. 
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indicando no seu parecer final a sugestão de incluir o curso teológico como habilitação 

válida para o ensino secundário (EN, nº 117: 101).  

 Mas, a referida comissão perante as representações apresentadas pelas diferentes 

dioceses, tomou uma posição: o curso teológico dos seminários não era habilitação 

suficiente parra concorrer aos liceus, porque esses candidatos não haviam estudado pelo 

novo regime (EN, nº 121: 135). Esta justificação foi considerada absurda, uma vez que 

nenhum dos professores poderia ser titular de tal habilitação, já que a legislação estava 

em vigor há tão pouco tempo (EN, nº 124: 161). 

 A revolta e o desagrado entre o clero, aumentou quando se soube que a 

subcomissão, composta por leigos, que apoiava a comissão tinha proposto que o curso 

fosse aceite como habilitação suficiente (EN, nº 122: 144). 

 Esta resolução da Comissão foi objecto de nova representação, entreposta pelo 

clero do Porto, protestando contra a atitude de António Cândido, Presidente da 

comissão que rejeitou o ensino religioso nos liceus e que aprovou o afastamento do 

clero dos liceus (EN, nº125: 170). No entanto, concluímos que esta interpolação não 

terá tido resultados concretos, pois, mais adiante no nº 100 (EN: 398), o jornal 

Educação Nacional, revelava que o movimento parecia estar a declinar e que até mesmo 

a imprensa católica que entretanto se comprometera com o tema, estava de novo 

silenciosa.  

 A título de remate final concluímos que, este protesto movido pelo clero, apesar 

de um entusiasmo inicial-“O clero do Porto, graças ao generoso movimento de um 

núcleo de crentes e lutadores, vai conseguir um triunfo”(EN, nº 126: 186) -não alterou o 

estabelecido na legislação. O governo manteve as disposições da lei, apesar das 

reclamações (EN, nº 133: 233). 

 A posição de alguns membros do clero durante esta contenda, tanto na Câmara dos 

Pares como na comissão de avaliação afigura-se algo inesperada e difícil de entender. 

Talvez se torne mais claro se soubermos que, apesar deste segmento da classe ficar 

afastada do ensino, o mesmo não acontecia com os Licenciados em Teologia. Já 

mencionamos acima que este curso era de outra dimensão, muito mais completo que o 

curso teológico dos seminários, pelo que seria pedagogicamente incorrecto, equipará-

los. António Cândido era Doutorado em Direito e Teologia, compreenderia esta 

realidade. Por outro lado, a lei estabelecia como habilitação suficiente para os lugares 

dos quadros dos liceus, para além da frequência universitária, a titularidade do curso 
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complementar da nova reforma. E apesar de, conforme já mencionado, algumas das 

disciplinas do curso teológico dos seminários serem semelhantes às do novo regime, 

António Cândido, como conhecedor da lei saberia que os dois cursos não poderiam ser 

considerados equivalentes.  

 Relativamente ao papel do semanário Educação Nacional” nesta problemática, 

concluímos que a sua posição de defesa dos interesses do clero era espectável, uma vez 

que se tratava de uma publicação apoiada em ideais religiosos. Este aspecto reflectia-se 

não só nos artigos que defendiam a permanência do clero no ensino, mas também 

noutros que apelavam à necessidade do ensino da religião nos liceus. De salientar ainda 

o facto de alguns dos colaboradores, autores de vários artigos, serem padres. 

 Mas, o apoio do jornal à causa foi declarado e assumido, apelando-se à luta: “Eles, 

os Bispos portugueses não o fizeram nem o fazem. Faça-o o clero com força, com 

ânimo e com energia. O nosso apoio será incondicional” (EN, nº 79: 229).  
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2.5 - O Reitor e a dicotomia centralização/descentralização 
 

 

 

 

 

 

 A figura de Reitor acompanhou os liceus desde a sua criação em 1836, no entanto 

o processo de nomeação não foi sempre o mesmo. Cada reforma do ensino liceal 

estabeleceu processos próprios para a designação destes “chefes do liceu”, assim como a 

definição das competências que lhes eram atribuídas. Estas opções reflectiam uma 

posição mais ou menos centralizadora em relação à administração dos liceus. Propomo-

nos aqui analisar, em pormenor, a forma como a reforma de Jaime Moniz regulamentou 

a actividade dos Reitores. Mas antes, iremos proceder a uma rápida análise das 

alterações legislativas anteriores, com o auxílio do quadro abaixo. 

 

Quadro nº 28- Processo de nomeação do Reitor (1836 a 1895) 

1836-Decreto de 17 Novembro (artº63§1) 
“O Conselho do liceu será presidido pelo professor Decano com o título de 

Reitor” 

1844-Decreto de 20 Setembro (artº78§1,2 e 3) 

“§1 Os Comissários dos Estudos, quando os houver, senão os Reitores dos 

liceus. 

§2 Exceptua-se o Liceu de Coimbra, que será presidido pelo Reitor da 

Universidade. 

§3 Na falta da Comissário de Estudos, será Reitor um dos Professores do 

Liceu, nomeado pelo Governo (…). Em quando não baixar a Nomeação Régia, 

ou achando-se impedido a Reitor nomeado, servirá o mais antigo dos 

Professores presentes.” 

1860-Decreto de 10 de Abril 

1863-Decreto de 9 de Setembro 

1873-Decreto de 31 de Março 

 
 
Não alteram a situação e não definem explicitamente o processo de nomeação 

1880-Carta e Lei de 14 de Junho (artº 49§1) 

“O reitor é nomeado de entre os professores do ensino secundário ou superior, 

ou de entre indivíduos estranhos ao professorado que tenham um curso de 

instrução secundária ou superior. “ 

1886-Decreto de 29 de Julho (artº 14) 

“Os reitores são nomeados pelo governo, sob proposta de lista tríplice 

organizada pelo respectivo conselho escolar, de entre professores de ensino 

secundário ou superior, ou de entre indivíduos estranhos ao professorado que 

tenham um curso de instrução superior.” 

1895-Regulamento de 14 e Agosto (artº 128, 1º) 

“Nomeado pelo governo de entre os professores de instrução superior, ou 

secundária, estranhos ao respectivo corpo docente, ou de entre pessoas 

habilitadas com um curso superior.” 

Fonte: Barroso, 1995: 247 e 261 

  

 A centralização do ensino é uma afronta à 

instrução e um travão aos progressos da escola. Com a 

centralização retrogradamos 50 anos (EN, nº 37: 304) 
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 O Diploma de Passos Manuel permitia mais autonomia/descentralização através 

da possibilidade de cada liceu elaborar os seus próprios regulamentos. Era o Conselho 

que decidia no domínio pedagógico, financeiro, administrativo e institucional. Desta 

forma, eram os professores que detinham um poder real e directo das decisões, que eram 

tomadas em reuniões, através do voto de todos. O Reitor presidia ao Conselho do liceu, 

dava execução às suas deliberações e fiscalizava a sua aplicação. Tinha direito a uma 

gratificação de 50$000 réis, mas o Conselho é que era o órgão de topo da administração 

(Barroso, 1999: 233).  

 A legislação de Costa Cabral iniciou um processo de limitação da autonomia dos 

liceus. Permitia regulamentos especiais mas uniformes para os liceus. Manteve-se o 

Conselho mas o cargo de Reitor passou a ser atribuído ao Comissário dos Estudos 

(representante da administração central), ou na falta deste a um professor do próprio 

liceu, mas de nomeação governamental. Se o Comissário fosse também o Reitor, podia 

não ser um professor (Barroso, 1999: 235).  

 O Regulamento de 1860 determinou que o Conselho, órgão colegial representativo 

dos docentes, deixasse de ser um órgão próprio com competências e atribuições 

específicas. Continuava a desempenhar um papel importante, mas menos interventivo. 

Passava a ser presidido pelo Reitor e a data das suas sessões estabelecidas na lei. O 

processo de nomeação do Reitor manteve-se (Barroso, 1999: 236 e 237). 

 A legislação de 1880 passou a consagrar a partilha de poder e de responsabilidades 

entre o Conselho e o Reitor, permitindo até, de certo modo, alguma dianteira ao último. 

A nomeação para este cargo abre um novo caminho: a possibilidade de o Reitor ser um 

elemento estranho aos professores. Evidenciava que este cargo se tornava de influência 

política. A inspecção do liceu, que começou por ser da competência do liceu, passou 

para o âmbito do Reitor em 1860, passava agora a ser exercida pela administração 

central, através de um inspector, que exercia o controlo pedagógico, legislativo e 

disciplinar (Barroso, 1999: 238 e 239). 

 A reforma de 1886 restitui alguma autonomia aos liceus, ao permitir a 

apresentação de propostas de listas tríplices organizadas pelo Conselho Escolar. Estas 

listas podiam incluir professores do ensino secundário, superior ou estranhos com um 

curso superior. A remuneração do Reitor era 200$000 réis para liceus centrais e 

150$000 réis para os nacionais. Mas se o Reitor fosse professor do ensino secundário e 
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superior, a gratificação era só 60$00. No entanto, estas disposições não foram postas em 

prática (EN, nº 83: 257).  

 Vamos agora analisar o que estabelecia o RGES para o cargo de Reitor. 

 João Barroso disse que o regime de classes está “[…]na origem do 

desenvolvimento de uma organização administrativa especifica para o liceu que se 

caracteriza, do ponto de vista formal-legal, por: regulamentação minuciosa das tarefas e 

dos deveres dos professores e responsáveis pelos diferentes cargos; criação de uma 

estrutura hierárquica para exercício do poder de decisão e controlo assente no reitor e 

nos seus “auxiliares”, […] diminuição da autonomia dos professores subordinados às 

decisões dos conselhos e à fiscalização das autoridades do liceu” (Barroso, 2001:73). 

Peça fundamental neste esboço era o Reitor, a quem a lei conferia funções amplas e 

diversificadas na estrutura liceal. 

 O art 128ª determinava inicialmente: “O reitor é o chefe do liceu.”A nomeação era 

régia de entre os professores de instrução superior ou secundária não pertencentes ao 

liceu ou entre pessoas estranhas ao liceu que possuíssem um curso superior. Apesar de 

já anteriormente a legislação de 1880 ter previsto a possibilidade de estranhos chefiarem 

os liceus, esta nova legislação obrigava mesmo a que fosse um elemento estranho à 

comunidade escolar de cada liceu, a exercer as funções de Reitor. Foi fixada uma 

gratificação para os Reitores de liceu central de 500$000 e para os dos nacionais 

400$000. Eram valores consideravelmente superiores aos da legislação anterior. A 

diferença de remunerações não era vista como uma melhoria: “Dantes os Reitores dos 

liceus que eram professores, tinham uma insignificante remuneração, mas nem por isso 

prestaram menores serviços que os que actualmente recebem ordenados espaventosos” 

(EN, nº 23: 186). Por isso exigiam que a autoridade a que se deviam submeter os 

docentes dos liceus, fosse atribuída a um professor e não a um estranho. Os interesses 

da classe seriam melhor defendidos por um dos próprios (EN, nº 83: 257). Tentemos 

perceber melhor esta ideia através do excerto abaixo, que expressa a opinião acerca dos 

novos Reitores, nomeados de acordo com o RGES: 

 

Um reitor dum liceu devia, primeiro que tudo, ser um pedagogo […] quando não seja um 

pedagogo na rigorosa e pura extensão do termo, deve ser, pelo menos, um profissional. Nenhum dos 

reitores existentes escreveu um livro, um artigo, uma conferência, uma lição de instrução secundária que 

o revelasse. A competência destas pessoas nas suas especialidades não implica saber na educação (EN, nº 

239: 227). 
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 Além disso, a gratificação a abonar seria menor se o Reitor fosse um professor do 

liceu do que se fosse um membro estranho ao liceu (EN, nº 83: 257). 

 As funções do Reitor eram muitas e de índole variável e ampla, conforme algumas 

que mencionamos no seguinte quadro: 

 

Quadro nº 29 – Funções do Reitor (RGES) 

 

Funções 

 

Descrição 

 

Fiscalizar o cumprimento dos deveres do pessoal do liceu 

Resolver questões entre o Director de Classe e os professores 

Vigiar a observância do plano de ensino 

 

Fiscalizadoras e de supervisão 

Manter a disciplina entre os alunos 

Propor ao governo os directores de classe 

Nomear professores interinos 

 

Pedagógicas 

Proceder à distribuição das lições, nas diversas disciplinas, pelos 

dias da semana, em cada classe ou ano, e o horário para cada útil. 

Reunir o conselho 

Julgar as faltas dos professores 

Assinar atestados de frequência, Diplomas, títulos e papéis oficiais 

 

Administrativas e de funcionamento 

Dar execução às ordens do governo e às resoluções do conselho 

Fonte: RGES, art.  129º 

 

 É notório que o Reitor se tornou no representante do governo, detentor de poderes 

alargados, e que existia a intenção legislativa de aumentar a dependência deste em 

relação ao poder central e, por outro lado, a independência em relação aos professores. 

Se compararmos com a legislação de 1844, em que o poder estava nas mãos de um 

órgão colegial, que reunia os professores -o conselho- verificamos que a situação se 

inverteu e que a organização se tornou mais centralizada, o que não agradou aos 

professores: “ O sistema centralista domina todo o plano em vigor. O estado é tudo; cria 

escolas, nomeia professores, fiscaliza o ensino, fixa as despesas, aplica as penas, move 

sua vontade todo o maquinismo escolar […]” (EN, nº 39: 319). E embora o Conselho 

mantivesse algumas competências, o Reitor era realmente o chefe do liceu. Apesar das 

semelhanças ao sistema alemão de ensino, nos ginásios alemães o Director era um 

professor do estabelecimento ou da escola superior, mas em exercício de funções, nunca 

um estranho ao ensino (EN, nº 83: 257). 
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 Mas se por um lado, conforme analisamos, existiam razões para reconhecer uma 

política educativa centralista, por outro, parece-nos que o cargo de Reitor nunca tinha 

beneficiado de tanta independência, visto que conjugava um conjunto de atribuições em 

número muito superior às anteriores legislações. Fiscalizava a acção dos intervenientes 

educativos, distribuía as lições e ordenava os horários, nomeava os professores 

interinos, dava execução às ordens do governo e às resoluções do Conselho. O Estado 

permitia ao Reitor uma acção extensiva e complexa, mas ao mesmo tempo, garantia 

através da nomeação directa e dependente do poder central, a “fidelidade” de um 

indivíduo que, sendo externo ao liceu, por um lado, mais facilmente punha em prática as 

determinações da lei e por outro, resistia às influências e contestação dos professores. 

 Assim se justificariam as acusações de politização do cargo de Reitor: “Desde que 

a politica do ministério do reino compreendeu que as reitorias também podiam servir 

para recompensar de serviços eleitorais, ai começou logo a demissão dos professores e a 

imediata substituição por intrusos “ (EN, nº 83: 257). Os Reitores eram vistos como 

peões propositadamente nomeados para sustentar a nova reforma. 

 Este detalhe da lei nunca foi assimilado pelos professores e continuou a gerar 

protestos. E a insistência acabou por produzir efeitos. Na legislação de 1905, alterou-se 

a lei e proibiu-se que o cargo de Reitor fosse exercido por elementos estranhos à classe.  
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Capitulo 3 - Ensino livre e a reforma 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 - Nova realidade 

 

 O primeiro artigo do Jornal Educação Nacional fala do ensino livre e da tentativa 

de centralização do ensino, por parte do Estado. Diz o parágrafo inicial “ Quem tivesse 

lido com atenção o regulamento de 14 de Agosto de 1895, especialmente na parte 

relativa ao ensino particular, compreenderia desde logo que o propósito do legislador 

fora acabar de vez com o ramo de ensino até então chamado livre13” (EN, nº 1:1). O 

autor do artigo defendia a impossibilidade da coexistência do ensino secundário 

particular e o público. Este desalento agravava-se quando o próprio José de Azevedo 

Castelo Branco, Director Geral da Instrução Pública, num artigo do Diário da Manhã, 

citado no Jornal Educação Nacional (EN, nº 76: 202), dizia: “Há uma visível tendência 

para a remodelação e desaparecimento dos colégios particulares”. 

 Para entendermos este estado de espírito é necessário compreender o que mudou 

para o ensino livre com a nova legislação14. Esta estabeleceu uma completa 

reestruturação do ensino secundário, com alterações estruturais quer a nível de 

organização pedagógica, com inovações no currículo, na distribuição das actividades 

lectivas, na organização de horários e nas metodologias de ensino, quer a nível de 

funcionamento dos próprios estabelecimentos de ensino oficiais e particulares15. Apesar 

do art. 139º do Regulamento Geral do Ensino Secundário determinar que- “Todo o 

indivíduo, corporação ou associação, pode, com autorização legal, estabelecer cursos, 

colégios ou escolas de ensino particular de instrução secundária”- a lei passou a permitir 

uma interferência e supervisão, por parte do Estado, nestes estabelecimentos, nunca 

antes posta em prática de forma tão efectiva.  
                                                 
13 Entenda-se por ensino livre os colégios e os cursos particulares. 
14 Incluía Decreto Nº2, da Presidência do Conselho de Ministros, de 22/12/1894/ Decreto da Direcção Geral da 
Instrução Pública, de 20/04/1895/ Decreto da Direcção Geral da Instrução Pública, de 14/08/1895. Será sobre este 
último que nos debruçaremos neste capítulo. 
15 Cada um destes pontos é objecto de análise mais aprofundada noutros capítulos. 

 

 

  

          O ensino livre já não existe de facto” (EN, nº 

170: 99)… “Todos perderam e reduziram à miséria 

uma classe numerosa de trabalhadores honrados, que 

autenticavam o seu valor na concorrência leal que 

faziam aos liceus.” (EN, nº 176: 147) 
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 Procedemos a uma breve análise dos principais pontos que o RGES regulava nos 

institutos particulares, para que este tipo de ensino fosse reconhecido e validado, perante 

um estado liberal que ia assumindo a responsabilidade do ensino generalizado. 

 

Quadro nº 30 – Regulamentação dos institutos particulares 

 

Medidas 

 

Regulamentação 

 

 

Autorização de funcionamento 

Estava dependente da comprovação, perante o Estado 

das habilitações dos Directores e professores dos 

colégios, das condições físicas do espaço, de um plano 

de estudos ajustado ao dos liceus (art. 140-148); 

Inspecção e superintendência por parte do 

Estado, às actividades dos colégios  

Por meio de visitas ordinárias efectuadas pelos reitores 

dos liceus ou extraordinárias feitas por pessoas de 

nomeação do governo (arts. 151-154); 

Obrigação dos estabelecimentos particulares 

prestarem, ao Estado ou ao Reitor do Distrito, 

esclarecimentos. 

Referentes a: estatísticas, livros de frequência, relações 

de alunos, provas de frequência (art. 155-159); 

 

Paralelismo Pedagógico 

Obrigatoriedade do uso do manual único  

Ensino graduado, por classes 

Realização de exames de saída da 5ª e 7ª classe nos 

liceus (art 160 e 169); 

 

Imposição legal 

Penalidades impostas aos directores e professores de 

colégios que não cumprissem com as determinações 

legais (art.163). 

 

 A lei não se limitava a fiscalizar, intervinha directamente em aspectos concretos, 

pondo sob a sua dependência toda a vida interna e doméstica do ensino particular: da 

moral e higiene dos colégios, à escolha da casa e dos professores obrigando-os aos 

métodos e livros do ensino oficial, até à exigência de mapas com as notas de alunos e 

listas nominais dos professores (EN, Supl.nº75:200). 

 Na organização pedagógica, as alterações foram significativas. A reforma de 

Jaime Moniz ”[…]estabelece, pela primeira vez, uma unidade orgânica e funcional para 

os estudos Secundários[…]”(Barroso, 1995: 164). Era instituído o regime de classe, 

uniformizador do ensino, que substituía o regime por disciplinas. Era essa a anterior 

realidade, o que explicava a existência de tantos colégios e cursos particulares, 

espalhados pelo país, com uma frequência considerável de alunos que apenas 
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realizavam os exames nos liceus, para obterem uma certificação final. Nas palavras de 

Maria Cândida Proença (1997: 226): “[…]os liceus, transformados em fábricas de 

diplomas, praticamente apenas funcionavam na época de exames, pois o escandaloso 

aumento do ensino particular deixava as escolas públicas quase desertas durante o 

ano[…].” 

 Relativamente à obrigatoriedade do manual único, António Guerreiro, autor de um 

artigo do jornal (EN, nº 63:86) acusa a falta de liberdade do professor”[…]porque não 

ensina o que quer dentro dos limites do programa; não é livre, porque não pode adoptar 

os livros que julgue mais metódicos e com que melhor possa alcançar o seu fim, que é 

instruir o aluno”. 

 A aplicação prática das exigências da legislação revelou-se restritiva para o ensino 

livre. Era complicado preencher as exigências de funcionamento e conviver com este 

emergente paralelismo pedagógico, que obrigava a que as regras do ensino particular se 

identificassem com as do oficial. No entanto, as realidades de cada um eram diferentes. 

Enquanto o ensino oficial tinha pessoal numeroso, funcionava em edifícios próprios 

para a acomodação de classes numerosas, distribuídas pelos 7 anos do curso, para a 

iniciativa particular a exigência de um ensino graduado, por classes limitava, 

claramente, a sua acção. As dificuldades destes agentes do ensino seriam justificadas 

pela limitação de recursos: um corpo docente mais reduzido, instalações desadequadas e 

recursos económicos directamente dependentes dos estímulos e frequência (EN, nº1:1). 

Existiam muitos colégios em que o número reduzido de alunos matriculados não 

justificava o número de professores necessário para leccionar as 7 ou 8 disciplinas/ano 

previstas no Regulamento. Por isso, muitas vezes, nos colégios, se davam as aulas de 

classe acumuladas e se encontravam nas mesmas aulas os alunos do novo regime e os 

do período transitório (EN, nº 12: 97). Para os cursos particulares, espalhados pelo país 

a situação era mesmo inviável. Muitos representantes do ensino livre fechavam as 

portas devido à diminuição do número de alunos, pois os pais começavam a optar por 

enviar os filhos para o ensino oficial que oferecia mais condições e garantias de sucesso 

e reconhecimento. 

 É apontado o exemplo do Seminário de Coimbra, instituição próspera, que logo no 

principio de execução da nova legislação, não abriu os cursos, mandando os alunos para 

o liceu, pondo a claro que as exigências e o rigor impostas a este segmento de ensino, 

conduziria ao seu fim (EN, nº77: 210). Os profissionais do ensino livre estavam 
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convictos que a lei “[…] obrigando os institutos de ensino particular a conformarem o 

seu plano de ensino com o plano dos liceus, não só [tornava] impossível a vida dos 

colégios […] mas também aniquilou, e desde logo, as escolas, cursos, externatos que, 

pela limitação das disciplinas neles professadas, não podiam conformar-se com esse 

plano […]” ( Nº 76: 202). 

 Era pois expectável o antagonismo por parte do ensino livre em relação à reforma 

de Jaime Moniz, uma vez que a mesma lhes retirava a independência pedagógica e a 

autonomia funcional, de que até então tinham usufruído, impondo-lhes um conjunto 

de exigências, que tinham dificuldades em cumprir.  

 Nasceu assim um sentimento de insatisfação, uma necessidade de combater a 

reforma. Era convicção destes professores que monopolizar o ensino era um erro 

terrível e um atentado à liberdade, uma vez que colocava nas mãos do governo a 

educação da mocidade, o que se afigurava como um plano bem pensado, que através da 

submissão do ensino, do aluno e do professor, exerceria, uma influência decisiva no 

país inteiro, ao fim de duas gerações (Nº 74: 178).  

 A redução do número de alunos do ensino livre, consequentemente, conduziu a 

uma diminuição do número de professores. Um artigo no nº 77 (EN: 210) avança com 

uma estatística: Dos 500 professores inscritos no liceu de Lisboa, nem 200 exerciam já 

o ensino, enquanto dos 300 inscritos no Porto, menos de metade continuava na profissão 

do ensino extra-oficial. Os professores do ensino livre acreditavam que se deveria ” […] 

descentralizar o ensino, abolir-lhe todos os obstáculos, promover a livre concorrência 

dos professores, colocar frente a frente o ensino oficial e o particular para que da luta 

resultasse o aperfeiçoamento de ambos ou a selecção de um”(Nº 76: 204). O Estado ao 

impedir o livre exercício ao ensino particular, roubava à instrução um importante 

estímulo de progresso, que era a concorrência dos professores, promotora do 

aperfeiçoamento do ensino. O cidadão tinha o direito de se instruir onde, como e com 

quem quisesse.  

 
 
3.2 - Exames 

 

 As alterações efectuadas neste sector do ensino foram determinantes. Até ao 

momento o ensino particular estava dependente do regime de exames, ao contrário dos 

liceus que impunham a frequência e as precedências.   
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 Apesar da conformidade entre os dois tipos de ensino, a nova legislação 

determinava algumas diferenças entre o sistema de avaliação do ensino livre e o do 

ensino oficial. Começamos com uma breve análise do que se passava neste último. Nos 

liceus, no final da 1ª classe, não existia qualquer exame, sendo aprovados os alunos que, 

“[…]durante os últimos quatro meses do ano lectivo, obtiveram pelo menos maioria de 

nota de suficiente, em cada disciplina e em procedimento[…]” (RGES, art.74º). 

Estavam depois sujeitos a exames de passagem no final das 2ª,3ª, 4ª e 6ª classes, 

podendo obter dispensa destes (RGES, artº 75º). Realizavam ainda os exames de saída 

da 5ª e 7ª classe (RGES, arts 83º e 89º). 

 Os alunos dos colégios estavam legalmente dispensados de todos os exames de 

passagem. Para substituir estes exames, existiam as notas de frequência (suficiente em 

habilitações e comportamento) passadas pelos colégios e professores particulares, para 

serem arquivadas no final do ano lectivo na secretaria do respectivo liceu do distrito 

(EN, nº2: 9), o que dificultava um comportamento isento, por parte dos professores, 

que, facilmente, se submetiam à benevolência das notas, representativas de “[…]um 

mérito problemático e fictício [que] serviam para iludir o Estado, os alunos e os pais de 

família […]”(EN, nº2:9). Como para se matricular em qualquer classe do ensino 

particular, com excepção da 6ª, bastava apresentar documento comprovativo da 

dispensa legal de exame de passagem, era fácil aos colégios dispensarem os seus alunos 

de exame, com excepção do exame de saída (Proença, 1997: 316). Tal como os colegas 

do ensino oficial tinham de realizar os exames de saída da 5ª e 7ª classe (RGES, art 

169º). 

 A análise do quadro que se segue permite-nos chegar a algumas conclusões. 

 

Quadro nº 31 - Alunos submetidos a exame 5ª classe  

Ano lectivo 1899/1900 
 

Institutos particulares 
 

Matriculados na 1ª 

classe 1895/96 

Submetidos a exame 

5ª classe 1899/1900 

% submetidos a 

exame da 5º classe 

a) 

Aprovados exame 5ª 

classe 
% aprovados a) 

 

1065 

 

95 8,92% 61 64,21% 

a) Tendo em conta o número de alunos submetidos a exame (95 alunos) 
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 A percentagem de alunos que se matricularam na 1ª classe e que 5 anos depois 

realizaram o exame de saída foi muito baixa. Apenas 8,92%. Não nos parece que tal 

fosse revelador de que os professores reprovavam muitos alunos entre a 1ª e a 4ª classe. 

Não seria coerente, uma vez que estes precisavam dos alunos para garantirem as portas 

dos colégios abertas, e consequentemente, o seu emprego. Pelo contrário, defendemos 

que estas taxas de reprovação seriam muito inferiores no ensino particular, facto 

explicado pela, já mencionada, tentação de os professores aplicarem com facilidade as 

notas de suficiente em habilitações. Já no ensino oficial, o exame de passagem 

funcionava como um filtro antecipado dos exames de saída, pelo que as taxas de 

reprovações da 1ª à 4ª classe seriam mais elevadas. Para estes alunos os exames de 

passagem eram um teste anual de aferição de conhecimentos, que os obrigava a 

responsabilizarem-se por manter a actualidade do saber, para puderem transitar para a 

classe seguinte. A justificação para tão poucos alunos do ensino livre realizarem o 

exame de saída, estava na quantidade de alunos que abandonou o ensino particular para 

frequentar o oficial e também naqueles que desistiam e abandonavam o ensino..  

 Mas entre aqueles alunos que realizaram o exame de saída, apenas 64,21% foram 

aprovados. Os alunos do ensino livre por não realizarem os exames de passagem, 

ficavam apenas dependentes dos exames de saída da 5ª classe, feitos por professores 

desconhecidos e englobando matérias de 5 anos, o que diminuía as suas hipóteses de 

sucesso: “ O mesmo era dizer que os alunos do 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” (Ó, 2003:260). Era exigido que 

todos os alunos obtivessem a maioria de notas de suficiente, pelo menos, em cada 

disciplina, caso contrário, se reprovassem a uma, já não transitavam de classe (EN, 

nº75(Suplem): 196 e 197 e nº 2: 10). Ainda por cima, o examinador que avaliava o 

saber do aluno externo pelo que diz no exame, pelos conhecimentos que revela naquele 

acto público era um desconhecido o que poderia influenciar a prestação de um aluno 

apto, inutilizando a sua prova (EN, nº 40: 329). 

 Podemos então concluir que a 5ª classe podia servir como um termo de 

comparação para os dois tipos de ensino. As elevadas taxas de reprovação no exame de 

saída da 5ª classe dos alunos do particular, podiam ser consideradas como reveladoras 

de uma má preparação dos alunos do ensino livre. O ensino particular sempre suplantara 

o oficial em número de alunos (EN, nº73: 169). Mas, o regime de exames que a lei 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

97 

previa para este ensino ditou uma evolução da frequência destes estabelecimentos. Se 

no primeiro ano de aplicação da legislação, as matrículas nos institutos particulares (no 

continente) excediam (73,55%) largamente as do ensino oficial (26,45%), a partir de 

1895, começamos a assistir a uma constante elevação dos números de alunos que 

frequentam o ensino oficial, conduzindo a uma crescente inversão dos dados. No ano 

lectivo 1900/1901 os alunos dos liceus já superaram os do particular. 

 
Quadro nº 32 - Alunos matriculados na 1ª classe – Estabelecimentos do continente 

 
 

Inst. Particulares 
 

Liceus  
 

Nº alunos 
 

% 
 

Nº alunos 
 

% 
 

1896/1997 
 

1065 
 

73,55% 
 

383 
 

26,45% 
 

1900/1901 
 

678 
 

42,94% 
 

901 
 

57,06% 
Fonte: sessão nº 34, Câmara dos Deputados, 12 de Março de 1901 

 

 As percentagens revelam a evolução positiva do número de alunos no ensino 

oficial, a par do decréscimo dos alunos do ensino livre, pois aos pais facilmente 

pareceria um erro optar por um colégio ou pelo ensino doméstico, quando os liceus 

ofereciam mais garantias de aproveitamento escolar. Esta evolução era reconhecida no 

jornal: “ Os colégios perdem o nome, os professores a fama. Os alunos lá debandam 

todos para os liceus centrais, implorando a misericórdia que a bondade lhes possa 

facultar” (EN, nº 50: 410). Existia ainda a noção de que havia favorecimento nos 

colégios, e falta de isenção desses professores (EN, nº 2:9). Passavam os alunos e 

levavam-nos ao exame de saída sem estarem preparados. Os pais apercebiam-se do 

facto (EN, nº 2: 10).  

 Num artigo de J. Simões Dias (EN, nº 49:398) é colocado um caso concreto: 

Alguns alunos habilitados na leccionação particular realizaram exames de admissão à 

terceira classe perante um liceu e ficaram reprovados. Perante a lei qual a situação 

destes alunos? Obviamente, não poderiam frequentar o liceu, não poderiam realizar a 

matrícula, pois não passaram no exame. Mas, o que acontecia em relação aos colégios? 

Podiam permitir que um aluno reprovado nas matérias da segunda classe frequentasse 

apesar disso, as matérias da terceira? Ou seria obrigado a, tal como os alunos dos liceus, 

a repetir a classe em que não obteve aprovação? A resposta era, aparentemente, óbvia. 

Um aluno que nas provas de exame não se mostrou habilitado para passar de classe, 
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devia repetir a classe, mas, por outro lado, a legislação determinava que os alunos 

estranhos, não precisam de exame para passar de classe, bastando-lhes que o colégio 

lhes desse a media de suficiente, pelo que então estes alunos poderiam transitar de 

classe. Pergunta J. Simões Dias: “Com que direito se vão sentar na classe, ao lado dos 

companheiros que passaram por media, os alunos que, embora tivessem media no 

colégio, foram reprovados no liceu? É salientada a injustiça do estado permitir que se 

matriculem nas classes os alunos que em provas publicas demonstraram não estarem 

habilitados nas classes inferiores. Daí o apelo do ensino particular para se obrigar a 

exames anuais de passagem tanto os alunos internos dos liceus como os externos (EN, 

nº 49:398). 

 Os alunos externos podiam ser admitidos aos exames de saída (do curso geral ou 

complementar) mas também aos exames singulares (RES, art 169º). Este tipo de exames 

justificavam-se antes da legislação de Jaime Moniz, quando os alunos frequentavam 

disciplinas sem precedências, isoladas e que lhes permitia o acesso ao ensino superior. 

No entanto, o novo Regulamento continuava a permitir estes exames, num 

enquadramento curricular que ditava um ensino organizado por classes, e não a 

frequência singular, a pensar nos alunos do período transitório (EN, nº 45: 367). 

 Encontramos referências ao número de exames singulares realizados por alunos 

dos liceus e do ensino livre no ano de 1897: 

� No liceu de Lisboa: 323(EN, nº 38: 315). 

� No Liceu do Porto: 292(EN, nº39: 323) 

 
 
 
3.3 - A carreira: habilitações e concursos 

 

 Uma outra determinação da legislação que motivava a contestação dos professores 

do ensino livre, assim como o do ensino oficial, estava relacionada com as habilitações. 

O RGES estabelecia, pela primeira vez, as habilitações mínimas para magistério dos 

liceus e definia ainda o tipo de provas, científicas e pedagógicas, a que os candidatos 

eram sujeitos (Proença, 1997: 329). Regulava também no art.148º, as habilitações para o 

exercício do ensino particular: 

“a)Diploma de um curso de instrução superior; 
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 b) Certidão de aprovação de um curso dos liceus, ou do colégio militar, segundo 

a legislação vigente até à data do presente Decreto; ou no curso complementar dos 

liceus, instituído pelo decreto de 22 de Dezembro de 1894 e organizado por este 

regulamento; ou no curso complementar do colégio militar, se ali se adoptar a presente 

organização do ensino secundário” (RGES). 

 Muitos dos profissionais do ensino particular, alguns de mérito reconhecido, não 

possuíam essas habilitações, pelo que, se viram afastados do ensino.  

 Apesar das exigências de habilitações, os candidatos do ensino livre podiam 

exercer sem serem submetidos a concursos, ao contrário de que acontecia com os seus 

colegas dos quadros do ensino oficial. Os professores dos liceus eram de nomeação 

régia, mediante concurso público. O concurso abrangia duas partes, uma referente a 

instrução geral, comum a todo o exercício e outra referente à instrução especial nas 

disciplinas em que o candidato pretendia exercer o ensino (EN, nº 3: 22).  

 A situação era contraditória: Aos professores do ensino particular não se exigiam 

provas do seu saber e capacidades, enquanto os do ensino oficial estavam dependentes 

destas provas para poderem leccionar. No entanto, os alunos de ambos poderiam 

terminar o ensino secundário (EN, nº 8: 69). E por outro lado, os liceus nacionais não 

podiam ministrar o curso complementar e os colégios podiam. No entanto, é importante 

salientar que, em última análise, existia uma outra forma destes profissionais serem 

avaliados: o verdadeiro teste ao ensino particular e seus professores verificava-se na 

hora dos exames de saída, efectuados aos seus alunos. A percentagem de aprovações era 

o comprovativo da boa ou má preparação destes alunos. O estado avaliava os alunos do 

ensino particular, sujeitando-os a exames em que só intervinham professores oficiais, 

pelo que seriam aprovados os alunos habilitados. Os pais escolhiam os professores que 

nos resultados finais tivessem conseguido bons resultados, pelo que a concorrência 

estaria naturalmente assegurada (EN, nº 76: 205). 

 Acrescentamos ainda que a legislação proibia, expressamente a acumulação de 

funções docentes no ensino particular aos professores do oficial. Esta proibição já fora 

anteriormente estabelecida, apesar de não se concretizar, assente no pressuposto que 

seria impossível que os mesmos professores que ensinavam os alunos nos colégios, 

mantivessem a parcialidade na hora de avaliar os mesmos alunos nos exames dos liceus.  
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3.4 - Formas de oposição 

 

3.4.1 - Associações de Classe 

 

 Acusações de indiferença do professorado do ensino livre chegaram a público: “ A 

situação para ao ensino livre está evidente. Os colégios hão-de fechar as suas portas, por 

carência de alunos, e os professores livres hão-de tratar de outra vida, pelo mesmo 

motivo”(EN, nº 17: 139). O Governo retirava o meio de sobrevivência a muitos 

professores do ensino e era pedida uma manifestação de força, pois notava-se uma falta 

de organização e coordenação por parte destes profissionais.  

 A esperada reacção à reforma do ensino secundário surgiu com as associações de 

classe do ensino livre que foram o reflexo do descontentamento de um segmento do 

ensino que assistiu a uma diminuição significativa do número de alunos, nos anos 

seguintes à entrada em vigor do novo RGES, conforme já analisamos. Os professores do 

ensino livre esperavam que esta forma de organização lhes permitisse consubstanciar 

uma oposição mais eficaz, mobilizando os profissionais deste sector. 

 Foi noticiado no Jornal Educação Nacional, a criação, em Lisboa, de uma nova 

associação, o Grémio do Professorado Livre Português16. A comissão instaladora 

convocou reuniões, foram efectuados os trabalhos preparatórios e anunciadas muitas 

adesões, adiantando-se um número de 100 sócios, inscritos no prazo de um mês (EN, 

nº2:13). Podiam inscrever-se professores e Directores de colégios de ensino livre de 

Lisboa e das Províncias (EN, nº13:111) Foi eleito Presidente da associação, Joaquim 

Sequeira que defendia a ideia de uma nova associação que estudasse e defendesse os 

interesses do ensino livre ao “defrontar o inimigo, que é a reforma do ensino 

secundário”(EN, nº 13: 111). 

 Esta associação acabou por assumir algum protagonismo ao nomear uma 

comissão, com o objectivo de redigir uma representação contestando a reforma de 

instrução secundária (EN, nº31:255). Esta foi entregue, pela comissão de sócios, ao 

Presidente do Conselho de Ministros e Ministro do Reino, Conselheiro José Luciano de 

Castro, no dia 22 de Março de 1897, prometendo este estudar a proposta e consultar o 

                                                 
16 Instituído por alvará de Vossa Magestade de 3 de Dezembro de 1896, em conformidade com o decreto de 9 de 
Maio de 1891-EN, nº 31:255) 
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Grémio antes de resolver qualquer alteração à legislação (EN, nº 26:213). Expomos 

aqui, sucintamente as modificações que apresentaram: 

� Inicio do ao lectivo a 16 de Outubro, fim no término de Julho; 

� Curso liceal de 6 anos; 

� Bifurcação do ensino depois do 4º ano; 

� Estudo das línguas apenas até ao 4º ano; 

� Que apenas o Francês e o Inglês sejam línguas obrigatórias; 

� Exames anuais obrigatórios para alunos internos e externos; 

� Que os exames do curso complementar só pudessem ser feitos perante os 

liceus centrais; 

� Concessão de uma 2ª época de exames, para alunos que pretendessem fazer 

uma ou duas disciplinas; 

� Que os professores do ensino livre pudessem intervir no exame dos seus 

discípulos, para explicar perguntas com menos clareza; 

� Liberdade para os Conselhos Escolares dos liceus escolherem os manuais, de 

entre os superiormente aprovados; 

� Que em todas as escolas superiores se exija aos alunos um exame de entrada. 

(EN, nº 26: 213,214) 

 

 A ausência de actuação, por parte de José Luciano de Castro, conduziu o Grémio a 

reunir uma nova comissão que se encontrou com o Ministro do Reino uma segunda vez, 

redigindo de novo uma petição contra a reforma. Foi garantida pelo Ministro, 

novamente, uma actuação de forma a não prejudicar o ensino livre (EN, nº 44: 355). 

 Esta associação foi também promotora de um comício do ensino livre realizado 

em Lisboa, em 1898 (EN, nº 23: 190), que analisaremos a seguir. 

 Mais adiante, no nº 56 do Jornal (EN: 30), foi noticiada uma reunião da 

Assembleia Geral do Grémio para analisar a proposta de um grupo de professores, que 

solicitaram autorização para instituírem, nas instalações da associação, um curso de 

explicações do 1º, 2º e 3º ano do curso geral dos liceus. Esta proposta foi analisada, 

debatida e recusada pela assembleia. A fundamentação para a recusa foi que, o Grémio 

tinha sido fundado para ressalvar e defender os interesses do magistério livre, 

gravemente prejudicados pela reforma, pelo que apenas poderiam consentir na 

leccionação de disciplinas segundo a antiga legislação.  
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 Os Professores do Ensino Livre do Porto fundaram 2 associações de classe para 

defenderem os seus interesses (EN, nº 16:133). Nos artigos do jornal, encontramos 

opiniões de censura à falta de actuação destas associações do Porto, que não seguiam o 

exemplo das da capital. A criação deste tipo de associações não se repetiu em Coimbra, 

Braga e outros distritos (EN, nº2:13). 

 Mas, as associações foram-se reduzindo à passividade, perdendo o brio e 

dignidade. Dizia Aníbal Passos, professor do ensino livre “[…] o legislador, 

considerando o professorado livre incapaz de realizar a sua missão, fez obra de justiça, 

porque o professorado secundário livre tem dado evidentes provas de falta de 

carácter”(EN, nº 120: 121). 

 
 
3.4.2 - O Boletim Pedagógico: O Ensino Livre 

 
 

 Em 1897 surge em Lisboa o Boletim Pedagógico O Ensino Livre (EN, nº 35: 289). 

Mais adiante é noticiado a saída do 1º número deste órgão do Grémio do Professorado 

Livre Português. Foi possível reunir algumas informações acerca deste boletim17: A sua 

existência foi breve. Foi publicado de 10 de Junho de 1897 a 30 de Julho do mesmo 

ano. Apenas 4 números, publicados bimensalmente. O Editor responsável foi José 

Garcia de Lima. Este periódico surgiu numa altura de grande contestação à nova 

legislação regulamentadora do ensino secundário e defendia os interesses dos 

professores do ensino secundário e primário (EN, nº 38: 313): “Erguemos a voz neste 

jornal, em nome de uma classe numerosa, e, para reforço das nossas reclamações 

justíssimas, temos os clamores de todos os prejudicados com a reforma, que constituem 

uma numerosa legião.” 

 

3.4.3 - O Comício do Ensino Livre de Lisboa 

 

 O comício do ensino livre, realizado em Lisboa, foi promovido pelo Grémio. 

Numa reunião de 29 de Outubro de 1897, com grande concorrência de sócios, foi 

debatido a resposta do Ministro de Reino que ao receber uma nova comissão, prometeu 

                                                 
17 Informações retiradas da base de dados EPCD – CD incluído em Nóvoa, António (2005), “Evidentemente – 

Histórias da Educação, Lisboa, ASA 
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consultar o Grémio em qualquer futura reforma a fazer. Por isso, é decidida a realização 

de um comício em Lisboa, sendo nomeada uma comissão. Esta foi dividida em 

delegados pelas diferentes paróquias de Lisboa, para obter adesões e preparar os 

trabalhos do comício, que deveria ser realizado antes da abertura das câmaras, em sítio 

central e concorrido. A mesma Assembleia resolveu continuar a publicação do jornal O 

Ensino Livre, órgão do Grémio (EN, nº 58: 50). 

 O Comício realizou-se em 27 de Fevereiro de 1898, no teatro da Rua dos Condes, 

onde se leu uma representação que seria entregue ao Parlamento, pedindo a suspensão 

da lei (EN, nº 75: 189). 

 Uma comissão delegada do comício realizado em Lisboa, entregou ao Deputado 

Ribeiro Coelho a representação aprovada, contendo cerca de 4000 assinaturas e que foi 

apresentada ao Parlamento (EN, nº 77: 215 e nº 85: 278). Na sessão nº63, da Câmara 

Deputados, 10 Maio 1898, o Deputado falou a favor das pretensões dos professores do 

ensino livre, lembrando a ameaça que a nova lei representava para esse sector do ensino, 

defendendo o valor e reconhecimento merecido a esses professores. Apresentou uma 

estatística comprovativa da diminuição do número de alunos, que analisaremos noutro 

capítulo. Mencionou o facto de o clero estar afastado do magistério secundário público e 

do magistério privado. Acusou a ausência de aulas de religião, o excesso do Latim e a 

imposição do manual único (EN, nº 85: 278). A atitude deste Deputado, em defesa do 

ensino livre foi muito elogiada no Jornal Educação Nacional (EN, nº 85: 278). 

 

 

3.4.4 - O Congresso do Ensino Secundário no Porto – 1898 

 

 Foi anunciado um convite aos professores do ensino livre da cidade do Porto, para 

comparecerem na redacção da Educação Nacional e aí tratarem de assuntos da classe. 

(EN, nº 58: 50). Nas salas da redacção nasceu um projecto. Perante uma assistência 

numerosa constituída pelos Directores dos colégios mais importantes, professores de 

maior prestígio e chefes de família, o Director do Semanário, António Figueirinhas, leu 

uma comunicação do Grémio do Professorado Livre de Lisboa, solicitando aos 

professores do Porto a adesão à ideia de realização de um comício no Porto. Votou-se, e 

a possibilidade tornou-se uma certeza. Foi eleita uma comissão e para Presidente foi 
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escolhido Basílio Teles, que foi a Lisboa conferenciar com o Grémio, sobre a 

uniformidade de orientação e de trabalhos (EN, nº60: 62 e 61: 71). 

 Apesar de inicialmente estar subjacente a hipótese de se realizar um comício, 

rapidamente, a ideia foi substituída pela de um congresso, uma vez que, “[…] o comício 

é mais de molde para questões politicas do que para este caso transcendental da 

instrução, pois que do comício fica apenas uma impressão fugaz, ao passo que do 

congresso […] deve ficar mais alguma coisa”(EN, nº 74: 178). 

 O congresso de 1898, o primeiro do ensino secundário, no nosso país, foi, 

efectivamente, promovido pelo professorado do ensino livre do Porto, num repto para 

defender os interesses e regalias, que viam ameaçados. Mas não exprimiu apenas a 

opinião deste segmento do Ensino. Uma breve leitura pelas páginas do Jornal Educação 

Nacional revelou-nos que o descontentamento com a aplicação da reforma de Jaime 

Moniz se estendeu a professores do ensino oficial, pais, alunos, pedagogos e 

interessados, em educação, de uma maneira geral.  

  Uma outra razão que pensamos também terá impulsionado a realização deste 

Congresso, prende-se com o ambiente de contestação, que se viveria no momento, bem 

patente na imprensa pedagógica. O ensino primário tinha realizado, pouco antes, um 

congresso e existia um movimento de oposição à nova reforma do ensino secundário, na 

capital, onde se realizara um comício, promovido pelo Grémio do Professorado Livre 

Português de Lisboa (EN nº 71: 157 e nº 73: 169). 

 Os professores do ensino livre reclamavam a necessidade de se abandonar o 

marasmo e de se pronunciarem de forma vigorosa e unânime no congresso. “ […] já por 

ser o primeiro congresso que se efectua, já por ser a primeira vez que se vai manifestar 

enérgica e brilhantemente como classe importante e digna da consideração publica”(EN, 

nº71: 157). 

 A realização do congresso foi antecedida por 2 sessões da comissão promotora, 

realizadas no Jornal Educação Nacional”, perante o Director, António Figueirinhas, e 

uma numerosa assistência, de professores da cidade do Porto. A intervenção do Jornal 

traduziu-se, não só na cedência das instalações para as reuniões da comissão promotora, 

mas também, no facto de alguns dos membros desta comissão serem colaboradores 

frequentes deste periódico (EN, nº68:131). 

 O apelo para adesão a este movimento estendeu-se aos professores da província, 

para que estes angariassem adesões entre as pessoas suas conhecidas, em especial as de 
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maior vulto (EN, nº70:147). Foram convidados a aderir os professores da capital, 

através de um telegrama enviado ao Grémio do Professorado Livre Português de 

Lisboa, confirmando estes, posteriormente, a sua concordância às decisões tomadas no 

Congresso (EN, nº69:140). Foi ainda enviada uma Circular aos professores do ensino 

livre, no sentido de tornar perceptíveis as razões para a realização do congresso e 

lembrando a necessidade da união e da cooperação dentro da classe e pedindo uma 

demonstrativa manifestação de força de oposição à reforma (EN, nº 71:157). 

Os próprios promotores do congresso reconheciam que “[…] ao novo congresso 

não deixarão de concorrer os partidários do actual regímen para o defender e mostrar a 

todos as vantagens que lhe encontram, e os adversários para mostrar as desvantagens, as 

iniquidades, os absurdos e as consequências”. Mas acreditava-se que da discussão 

poderiam surgir soluções (EN, nº 70: 147). 

Em relação ao regulamento aprovado, pela comissão, votou-se favoravelmente a 

entrada de Directores de colégios, professores do ensino particular e oficial e todas as 

pessoas a quem interessassem as questões do ensino. Por outro lado, reservava-se às 

pessoas que exercessem o ensino, o direito a voto deliberativo e a possibilidade de fazer 

parte das comissões encarregadas de dar parecer sobre as propostas apresentadas no 

congresso (EN, nº69: 140). 

Determinou-se que fossem eleitas 3 comissões. A primeira, que desse parecer 

acerca do ponto 1 do congresso: Exposição dos erros pedagógicos, ofensas à justiça e 

atentados contra a liberdade que na actual lei orgânica do ensino secundário 

superabundam – na parte relativa ao valor pedagógico da reforma, enquanto a 2ª se 

pronunciaria acerca da parte relativa às consequências económicas, ataques à liberdade 

e à justiça que a reforma encerrava. A última comissão encarregar-se-ia do 2º ponto: 

Bases para um projecto de lei que regule o ensino oficial secundário sem ferir direitos 

adquiridos, e em ordem a estabelecer a educação nacional em bases sólidas, justas e 

conformes aos preceitos e progressos da Pedagogia. Cada uma destas comissões 

reuniria 7 membros (EN, nº 69: 140). Pela nossa análise, parece-nos que existiu da parte 

da comissão promotora, o cuidado de não limitar o papel deste congresso a uma reunião 

para apontar erros ao governo, de forma unilateral, uma vez que desde o início existiu a 

vontade de sugerir uma alternativa, através da elaboração, por parte da 3ª comissão, das 

bases de um projecto de lei que pudesse substituir o de Jaime Moniz.  
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A data estabelecida para a realização do Congresso foi entre os dias 23 a 27 de 

Fevereiro de 1898. O local escolhido foi o salão nobre do Ateneu Comercial, no Porto, 

o mesmo onde se realizara o congresso do ensino primário (EN, nº 71:157). Por razões 

que mais adiante apresentaremos, tanto o período como o local sofreram alterações.  

 A sessão inaugural foi, inicialmente, orientada pelo presidente da Comissão 

Promotora, Basílio Teles, que entregou depois a presidência do congresso ao publicista 

e homem da ciência, Dr. Júlio de Matos, uma vez que por questões políticas preferiu 

não se envolver directamente. Apesar de o artigo não indicar a razão, depreendemos 

facilmente, que estará relacionado com o facto de Basílio Teles ser membro do Partido 

Republicano.  

Nesta primeira sessão, assim como na segunda, Júlio de Matos, e outros 

congressistas, enfatizaram que a legislação limitava a iniciativa do ensino privado e do 

professor, ao impor-lhe o compêndio único e a forma da sua interpretação, facto 

promotor de uma obediência cega a que estariam sujeitos professores e alunos. Também 

ambos concordaram na pertinência de, do congresso, saírem as bases para um novo 

projecto educativo promotor de um ensino diferente, de uma nova geração (EN, nº 74: 

178-180). Na sua intervenção, António Figueirinhas, apontou a situação difícil do 

ensino e professorado livre, mas declarou acreditar que não poderia extinguir-se a classe 

(EN, nº 74: 181). 

Na 3ª sessão, António Figueirinhas apresentou o relatório da 1ª Comissão, 

publicado num suplemento ao número 75 (EN:194) e que versou sobre o 1º ponto do 

Programa: Erros pedagógicos da actual lei orgânica do ensino secundário. O Presidente 

desta comissão foi Carlos Afonso (EN, nº 75(sup):200). 

Foram expostos diversos erros pedagógicos da reforma, que desenvolveremos de 

forma mais extensiva noutros capítulos, mas que enumeramos, brevemente, a seguir 

(EN, nº75(Suplem): 195-199). 

: 

� O excesso de línguas nos currículos do ensino secundário. Para além disso, o facto 

de o Inglês ser preterido para o Alemão era considerado um grave erro, assim 

como o exagero de aulas de Latim;  

� A ausência de exames de passagem para os alunos externos, que apostavam tudo 

num exame que englobava matérias de 5 anos; 
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� Sobrecarga de disciplinas e de horas de permanência nos estabelecimentos 

escolares; 

� A ausência de bifurcação do currículo apresentava-se inviável, defendo-se o 

retorno à bifurcação entre ciências e letras, que existira na anterior legislação de 

1880; 

� Os programas eram considerados confusos, omissos e contraditórios e além disso, 

continham incorrecções. Outro grave erro apontado ao plano de estudos era a 

ausência de referência ao ensino da Moral, da Ginástica, da Religião ou da 

Música, o que afastava a ideia de uma educação completa; 

� O monopólio do livro único que impedia a liberdade do professor e supunha o 

estacionamento da ciência e da pedagogia. 

 

Aníbal Passos, relator da segunda comissão leu ainda o respectivo relatório, 

elaborado pela 2ª comissão que foi aprovado, assim como o primeiro, pela Assembleia 

(Nº 75: 190). Este relatório da 2ª comissão versava sobre 2ª parte do 1º ponto do 

Programa: atentados à liberdade, existentes na legislação.  

 Novamente se apelava à necessidade de combater a reforma, nomeadamente, em 

dois aspectos mais salientes: o monopólio do ensino e o monopólio dos compêndios. 

Neste parecer são apontadas diversas exigências, que indicamos (EN, nº 76: 205): 

� Era reclamado pelo congresso a revogação da legislação, uma vez que não se 

justificava o monopólio oficial do ensino; 

� Exigida protecção legislativa para o ensino particular, que tinha um papel 

educativo na sociedade, devendo assegurar um ensino de idêntica qualidade ao 

do oficial; 

� Garantia da existência de pequenos cursos espalhados pelo país, para assegurar a 

expansão da instrução pelo país, nomeadamente nas zonas rurais, onde não 

existiam Liceus; 

� Restabelecimento dos exames por disciplinas independentes, que permita que 

alunos do ensino de colégios e pequenos cursos particulares pudessem ser 

admitidos a escolas superiores; 

� Fim da imposição do compêndio único, solicitando-se a liberdade de escolher, 

dentro de livros julgados apropriados por uma comissão oficial; 
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� As habilitações exigidas não deviam ser consideradas prova da competência 

intelectual, devia existir liberdade de exercício do ensino particular e 

possibilidade de qualquer um se candidatar ao ensino; 

� Fim da fragmentação, do excesso de especialização das diversas disciplinas, 

distribuídas por diferentes anos, que não tinham em conta os alunos com 

diferentes capacidades de percepção; 

 

 Na quarta sessão existiram alguns desacordos entre os congressistas, acerca da 

ordem do dia. Carlos Afonso fez considerações sobre a votação das moções, alegando 

estarem na assembleia cavalheiros e senhoras que não eram professores de ensino 

secundário” (EN, nº 75: 190). Esta atitude provocou a desaprovação do Presidente, Júlio 

de Matos, que acabou por abandonar o lugar da presidência, causando agitação entre os 

congressistas. Luís Teles assumiu interinamente a presidência (Nº 75: 190). 

 Esta assembleia terminou de forma problemática, pois Luís Teles declarou que as 

subsequentes reuniões ficariam sem dias designados, por necessidade deste conferenciar 

com o Presidente e respectiva comissão executiva. Não temos mais informações acerca 

das sessões seguintes, a não ser da 9ª e última, realizada no salão do Grémio Serpa 

Pinto, onde o congresso acabou por reabrir, novamente, sob a Presidência de Júlio de 

Matos (EN, º 75: 190).  

 Assim, “[… ]o congresso teve duas fases muito distintas em que tudo se 

diferençou, desde a orientação das assembleias, até ás casas em que se realizaram, desde 

os fins a que visaram, até aos homens que nelas se puseram em evidência”(EN, nº 76: 

201 e 202). Na primeira, no Ateneu, dominou a presença de professores, que através de 

debates e da apresentação de pareceres elaborados pela 1ª e 2ª comissão evidenciaram 

os erros da legislação a nível pedagógico e social. Uma segunda fase, a chamada ”fase 

vistosa”, que aconteceu no Grémio Serpa Pinto, teve Basílio Teles como protagonista e 

uma concorrência de intelectuais, estranhos à classe, mas que de certa forma 

engrandeceram o congresso e alargaram os seus horizontes. Apesar do brilho triunfante 

de Basílio Teles, a proposta de plano de estudos que apresentou não foi aprovada (EN, 

nº 76: 201 e 202).  

 Conforme já foi mencionado, a 3ª e última comissão encarregar-se-ia de elaborar 

um relatório referente ao 2º ponto do congresso: Bases para um projecto de lei que 

regule o ensino oficial secundário. O plano de estudos de Basílio Teles não foi aprovado 
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mas, encontramos uma notícia acerca de uma reunião entre as comissões que 

elaboraram os relatórios sobre os pontos discutidos, a fim de se fazer uma representação 

ao Estado e um manifesto ao país acerca das reclamações do professorado livre (EN, nº 

76: 207). A representação, a ser entregue ao Parlamento era “[…] a síntese das 

discussões desse congresso, onde, a par dos defeitos da legislação vigente, o 

professorado apresentou bases para uma ulterior reforma[…]”(EN, nº 131: 231). Estas 

bases incluíam sugestões acerca do conteúdo dos programas das diferentes disciplinas, 

pediam o fim do manual único e o retorno aos exames feitos por disciplinas [ …] (EN, 

nº 130: 205-211). A representação para enviar à Câmara esteve na redacção da 

“Educação Nacional”, onde poderia ser assinada por todos os professores do ensino 

livre (EN, nº 131: 233). Posteriormente, foi entregue a alguns Deputados do Parlamento 

(EN, nº 143: 315). No Diário da Câmara dos Deputados, encontramos informação 

comprovativa de que o Deputado Oliveira Pacheco apresentou esta representação “[…] 

na qual esta respeitável e benemérita classe faz uma exposição larga, com relação à […] 

.legislação de ensino secundário, combatendo-a com muitos fundamentos e propondo 

algumas bases em que […] deverá assentar uma reorganização racional e justa desse 

ensino (Sessão nº 118, de 22 Julho 1899) 

 Pela leitura das páginas do jornal Educação Nacional podemos constatar que os 

professores do ensino livre consideravam ter existido um ataque pessoal e deliberado, 

por parte do Governo, que teria como objectivo limitar, ou mesmo acabar com o ensino 

livre (EN, nº72:162). A realidade sentida por estes homens era que a reforma de Jaime 

Moniz pretendia reduzir á ”[…] miséria uma classe numerosa de trabalhadores honestos 

e que tão relevantes serviços prestou á causa do ensino nacional, porque foi ela quem 

deu o maior contingente de alunos para exames, habilitando-os nos institutos 

particulares, e educando-os”(EN, n º 109: 35). 

 Para uma melhor compreensão das alterações impostas ao ensino particular, será 

necessário compreender a realidade educativa oitocentista. A implantação do 

liberalismo trouxe um novo conceito de educação universal o que conduziu a uma 

crescente centralização educativa que colocou a instrução pública nas mãos do Estado. 

O estado responsabilizava-se por uma sociedade mais instruída, reconhecendo a 

importância de cidadãos mais capazes de entenderem a nova ordem politica, económica 

e social. Nas palavras de António Nóvoa:”O Estado substituiu progressivamente as 

famílias e a igreja no seu papel de formação das crianças e dos jovens” (Nóvoa, 2005). 
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 Este monopólio estatal do ensino promoveu a emergência de diversas reformas 

educativas, de diferentes níveis de ensino, da autoria de distintos governos e 

legisladores. A que falamos aqui, a de Jaime Moniz representou uma completa 

reorganização do ensino secundário. A primeira frase do preâmbulo do Decreto nº2 de 

22/12/1894 diz:”O estado lastimoso do ensino secundário em Portugal não pode 

continuar”. Era, pois, necessário proceder a alterações estruturais no ensino oficial, mas 

também no particular. Pela leitura da legislação é imediatamente perceptível a vontade 

do legislador moralizar o ensino particular. Desde as exigências nos espaços físicos, 

passando pela imposição do regime de classe, do plano de estudos oficial, do manual 

único à exigência de habilitações mínimas, até à supervisão e inspecção por parte do 

Estado, o objectivo final era um: enquadrar o ensino livre na política educativa do 

Estado.  

 As dificuldades de adaptação do ensino livre à nova reforma eram reais: recursos 

humanos e financeiros limitados. Era previsível que para muitos colégios e cursos 

particulares seria impossível preencherem os requisitos da legislação e que acabariam 

por encerrar as portas. Na nossa opinião, a intenção do legislador seria essa: Que apenas 

as melhores casas de educação particulares, a par do ensino oficial, fizessem parte do 

novo quadro educativo português.  

 Para o ensino livre esta centralização do ensino era, uma grave tentativa para 

limitar a liberdade do ensino privado. A reacção da classe foi reveladora, nos 

movimentos que originou: O comício realizado em Lisboa, o congresso do Porto, o 

Boletim Pedagógico, as representações reivindicativas, apresentadas ao poder público, 

todos foram demonstrativos do efeito devastador que a reforma de Jaime Moniz teve 

sobre o ensino livre e os seus agentes, ameaçando a sua a sobrevivência, O número de 

alunos do ensino particular diminui drasticamente, ao mesmo tempo que no ensino 

oficial aumentava. Um artigo da autoria de A. Guerreiro (EN, nº 103: 419), mostrava-se 

revelador do descontentamento e revolta que assomava a classe: “Com que direito 

tentam espezinhar-nos, roubar-nos aquilo que adquirimos á custa do nosso trabalho?” 

 De entre as várias iniciativas e movimentos do ensino livre, a que mais artigos 

originou no Jornal, foi o congresso realizado no Porto, em 1898, promovido pelos 

professores do ensino livre do Porto, pelo que nos parece importante analisá-lo um 

pouco mais em pormenor. Apercebemo-nos pela leitura dos artigos, que os membros da 

comissão promotora, além do seu próprio entusiasmo pessoal, sentiam o apoio dos 
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leitores do Jornal, dos professores de liceu e pais: “Por todo o país e principalmente 

nesta cidade vai um grande entusiasmo pelo congresso do professorado secundário livre 

[…] são valiosíssimas, pelo numero e pela posição proeminente dos signatários, as 

cartas de adesão aqui diariamente recebidas […]”(EN, nº 71:156 e nº 72: 166).  

 O congresso revelou vários aspectos positivos. Alertou mais uma vez para a 

necessidade de um ministério próprio dos assuntos da educação (EN, nº 75(sup): 199).   

 Os dois relatórios elaborados pelas duas primeiras comissões eram documentos 

bem elaborados. Em ambos são apontados o que os congressistas consideram erros e em 

ambos os casos são sugeridas alternativas. Foi ainda mencionado que as duas comissões 

colaboraram entre si. 

Durante o congresso, estes professores revelaram preocupações reais, desejo de 

alterar o ensino, de criar novas formas de instruir gerações, para reorganizar a 

sociedade, remodela-la pela educação e pelo ensino (71: 179).  

 Salienta-se o facto, assinalável, de ter sido o primeiro congresso do Ensino 

Secundário. Foi realizado pelo ensino livre, mas debruçou-se sobre temas comuns a 

toda a classe docente. Com ele ter-se-á acentuado uma noção de associação, de união da 

classe, que se alargou a outros pontos do país (Nº 75: 189). 

 Foi proposto ao professorado livre de Coimbra, Braga, Viseu e Évora que 

promovessem comícios nessas daquelas localidades (EN, nº 60: 66), no sentido de 

alargar a todo o país esta nova onda de força associativa.  

 Resta-nos, por fim, descrever um pouco o papel de Jornal Educação Nacional 

neste congresso, que terá sido, parece-nos, o meio publicitário, transmissor das etapas 

do evento: A preparação, a realização, os resultados. Como já verificamos foi na 

redacção do jornal que se realizaram as reuniões da comissão nacional. Alguns 

membros desta comissão promotora eram autores de muitos dos artigos do Jornal, como 

o Padre Aníbal Passos, Padre António Gomes da Silva, Artur de Seabra e o próprio 

Director, António Figueirinhas. O mesmo acontece em relação às comissões que 

elaboraram os pareceres, como no caso de Carlos Afonso ou José Victorino Ribeiro, ou 

António Maria Guerreiro. A ideia do congresso nasceu nas salas do Jornal. Destacamos 

no nº 77 (EN: 210), uma tomada de posição: “A Educação Nacional acompanhará 

sempre na vanguarda todos os movimentos de protesto.” 

 Notamos o entusiasmo inicial da classe, dos inúmeros artigos a defender a 

validade deste ensino. Para além das qualidades educativas, é acentuado que a 
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importância dos colégios passava pelo facto de terem internato, pormenor valioso para 

as famílias que não residiam nas capitais de distrito, e ainda por continuarem a oferecer 

aulas de Educação Moral e Religiosa, o que não acontecia nos liceus (EN, Sup.nº 75: 

200). Por outro lado, a certa altura começamos a distinguir nos artigos, um certo 

desanimo e revolta com a atitude dos professores do ensino livre, com censuras à 

indiferença e egoísmo dos membros da classe. Às próprias associações de classe são 

feitas acusações pela falta de energia moral, de brio ( EN, nº 118: 109). A conclusão de 

um outro artigo é peremptória: “Não pode nem deve haver contemplações com o ensino 

livre porque este, embora em tese seja digno da protecção oficial, não se acha, entre nós, 

á altura da sua missão” (EN, nº 120: 121). Pensamos que nos artigos que se seguem é 

fácil detectar uma certa conformidade. Apesar dos movimentos e acções de contestação 

por parte do ensino livre, o RGES continuava em vigor, sem alterações significativas: 

 

 

“Já nos reunimos no Porto, não nos ouviram; já se fez o comício em Lisboa, foram desprezados os 

seus protestos; temo-nos defendido na imprensa, não nos lêem, ou, se o fazem, não se importam 

connosco; porque não vamos mais adiante? Unamo-nos os do Norte aos do Sul, e, em massa, vamos a 

Lisboa, apresentemo-nos ao chefe da nação, e exponhamos-lhe as nossas queixas, tão justas e tão 

razoáveis… Queremos trabalhar, queremos ensinar, queremos educar, mas aquém? Os alunos fogem para 

os liceus […] O ensino livre desapareceu, acabou a concorrência (EN, nº 103: 419 e EN, nº 265: 21) 

 

 

 Num artigo no número 189 do Seminário, de 6 de Maio de 1900 (EN: 249), foi 

noticiado que a reforma tinha sido defendida, de forma veemente, no Parlamento por 

José de Azevedo Castelo Branco. Decorria o 4º ano lectivo de aplicação da reforma de 

Jaime Moniz! 
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Quadro nº 33 – Erros e soluções apontados no congresso(1898) 

 

 

 

 

 

 

 

ERROS APONTADOS 

 

SOLUÇÕES APRESENTADAS 

O curso de liceus de 7 anos (5 anos geral+2 complementar)  Passar a 6 anos, como na legislação anterior  

1 época de exames 2 épocas de exames  

Unificação  Bifurcação  

Eliminação dos exames de passagem para alunos externos, que 
ficaram apenas com os de saída; 

Exames de passagem, à semelhança dos alunos do 
ensino oficial  

Fim dos exames por disciplina; Exames por disciplina, que permitam acesso a 
estudos superiores.  

O Latim estendia-se por 7 anos  Reduzir ao mínimo  

Imitação do sistema Alemão  Sistema próprio  

Imposição do Manual único, para liceus oficiais e colégios, por 5 
anos; 

Liberdade de escolher, dentro de livros julgados 
bons por uma comissão oficial de competentes; 

Valorização do Alemão Valorização do Inglês  

Sobrecarga de horários e disciplinas  Menos horas e menos disciplinas  

Habilitações -frequência com aprovação do curso dos liceus, do 
curso superior de letras ou quaisquer estudos superiores+ prova 
geral e prova especial  

Possibilidade de quando o candidato fosse de 
mérito excepcional, na disciplina a que 
concorresse, não carecesse de realizar prova para 
tal  

Ausência de 1 Ministério dos assuntos da educação Criação do Ministério de Instrução Pública ou do 
Fomento  

Fim dos cursos particulares Garantir a existência de pequenos cursos 
espalhados pelo país  

Sobrecarga de horários e disciplinas  Menos horas e menos disciplinas  
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Capitulo 4 - A Comissão Revisora de Avaliação da Reforma 

 

 

 

 

 

 Em 1876, o Governo de Rodrigues de Sampaio nomeou uma comissão para 

elaborar um plano geral de reformas dos liceus, os projectos para a sua execução e ainda 

definir as modalidades de direcção relativamente ao ensino livre. A comissão manteve-

se cerca de dois anos e meio e realizou 54 reuniões. Elaborou um questionário dirigido 

aos Conselhos dos liceus e aos Directores de colégios, que visava a preparação de um 

projecto de reforma alargado, que incluísse currículo, alunos, professores, ensino livre. 

O relatório veio a servir de base para a reforma de Luciano de Castro em 1880. 

(Azevedo, Rodrigo e outros, 1999: 12,13) 

 O pedido de pareceres aos liceus e a nomeação de comissões para os analisarem 

eram um procedimento comum. Constituía uma forma de avaliar os efeitos in loco das 

determinações legais e de recolher propostas de alterações. O objectivo do governo era, 

em última analise, a verificação das políticas educativas. Assim aconteceu no presente 

caso. Em 27 de Setembro de 1897 foi expedida uma Portaria aos Reitores dos liceus a 

solicitar que apontassem as dificuldades que tinham encontrado na prática da reforma e 

as modificações que os professores entendessem que deveriam ser feitas à mesma (EN, 

nº 51: 418). Os Reitores dos liceus deveriam ouvir os Conselhos Escolares que podiam 

propor alterações, mas as propostas finais eram apresentadas pelo Reitor (EN, nº 52: 

425). Estes pareceres eram encarados como um teste à capacidade dos liceus se 

manifestarem e à dos Reitores de actuarem com independência e tendo em conta o 

interesse do liceu. (EN, nº 51, 418e 419 e nº 55: 19). 

 Em Dezembro desse ano ainda não se sabia os resultados das informações 

recolhidas dos diferentes Conselhos de liceu (EN, nº 63: 91). O optimismo não era 

excessivo. Noticiou-se que os professores dos liceus iam gastar tempo a elaborar os 

pareceres, mas a Direcção Geral não ia permitir fazer alterações à lei (EN, nº 89: 312). 

 

 Nós pouco ou nada confiamos em tal comissão, 

porque não nos incute confiança, nem pelo saber, nem 

pela autoridade, a maioria dos seus membros” (EN, nº 

117: 102) 
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Um ano depois, em Dezembro de 1898, foi nomeada uma comissão pela Portaria de 

27 de Junho de 1898 para analisar os relatórios dos Conselhos Escolares dos vários 

liceus do reino. A comissão era constituída por: Dr. António Cândido, vogal do 

Conselho Superior de Instrução Pública, 4 lentes do ensino superior e 4 professores do 

ensino liceal (EN, nº 92: 336). Esta comissão nomeou depois uma subcomissão de três 

membros para reverem os relatórios (EN, nº 111: 55). O jornal mantinha a confiança 

num dos membros da comissão, o professor do liceu do Porto, Evaristo Saraiva (EN, nº 

117: 102). No decorrer do processo defendeu-se a ideia que se devia também consultar 

o professorado livre, bastando para tal que se convidassem as associações para 

integrarem a comissão e desta forma representarem os interesses deste segmento do 

ensino (EN, nº 110: 42).  

A comissão desenvolveu os seus trabalhos por um período de 3 meses (EN, nº 

125:169). 

Antes de analisarmos as conclusões da comissão vamos debruçar-nos sobre os 

pareceres elaborados, conforme o solicitado pela Portaria de 27 de Setembro de 1897, 

pelos liceus de Lisboa e o do Porto. 

 

 

4.1 - O parecer do liceu de Lisboa 
 
       

 No liceu de Lisboa a comissão nomeada para elaborar o parecer era composta por 

Morais de Almeida, Francisco Simões de Almeida, Pedro Monteiro, Ventura Faria de 

Azevedo e Ferreira Deusdado.  

 O parecer foi votado em diversas sessões do Conselho. Assistiram os professores 

efectivos, professores doutros quadros em comissão, os professores auxiliares que 

regiam interinamente algumas disciplinas.  

 Vamos analisar cada uma das propostas votadas e retirar algumas conclusões. 
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Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

1. Que os júris para o 

concurso ao 

magistério, fossem 

formados com 

professores dos liceus 

centrais e lentes das 

escolas superiores, 

sendo a maioria 

daqueles. 

-10 professores 

efectivos 

-1 auxiliar 

- 3 efectivos 

-3 comissionados 

-3 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 81: 244 

 

 O objectivo seria manter sempre a maioria do voto nas mãos dos professores dos 

liceus, mais conhecedores das necessidades do ensino secundário (EN, nº 81: 244). 

Existia algum desagrado destes professores em relação aos do ensino superior, pelo 

papel que estes últimos desempenhavam em algumas actividades avaliadoras, por 

exemplo, nas comissões de avaliação dos manuais escolares, conforme já analisamos 

noutro capítulo.  

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovado por Rejeitado por Aprovada Rejeitado 

2. Que os reitores fossem 

professores do quadro 

dos liceus 

-10 professores 

efectivos 

-1comissionado 

-3 efectivos 

-2 comissionados 

-3 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 81: 244 

 

 O facto de o Reitor ter obrigatoriamente, de ser um estranho foi um golpe na 

autonomia dos docentes dos liceus. Um estranho não poderia percepcionar as 

necessidades e as sensibilidades da comunidade escolar da mesma forma que um 

professor do próprio liceu, conhecedor desta realidade o faria. Além disso, se o Reitor 

fosse um professor do quadro do liceu, isso representaria uma poupança para o Estado, 

uma vez que a gratificação atribuída nestas circunstâncias podia ser apenas 1/3 da que 

se estava a pagar (EN, nº 81: 244). 

 Esta proposta foi aprovada pela maioria dos professores do quadro e rejeitada 

pelos professores comissionados e os auxiliares. Esta situação não era insólita, se 

considerarmos que estes professores eram nomeados pelo Reitor. Também ia de 
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encontro ao insinuado no próprio jornal, que estes professores interinos eram nomeados 

através de influências politicas. 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovado por Rejeitado por Aprovada Rejeitado 

3. Eliminar a obrigação de 

24h semanais de lições 

para os professores 

-maioria - 2 auxiliares X  

Fonte: EN, nº 81: 244 

 

 Um professor não podia ensinar 4 horas por dia com aproveitamento para os 

alunos. Leccionar 24h semanais era um exagero e comprometia a qualidade das aulas 

(EN, nº 81: 244). 

 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

4. Serviço de exames 

retribuído de forma igual para 

professores do ensino superior 

e do liceu 

-maioria 
-1 professor efectivo 

-1 professor auxiliar 
X  

Fonte: EN, nº 81: 244 

 A lei permitia que os professores universitários fossem abonados com uma 

gratificação acumulável com a que lhes pertencia no exercício das suas funções. O 

mesmo não se aplicava aos professores dos liceus. Mesmo em relação à retribuição a 

que tinham direito quando se deslocavam a outros liceus, existia diferença pois a dos 

professores universitários era superior (EN, nº 81: 244). 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

5. Que o ano lectivo 

começasse logo que 

terminasse o serviço de 

exames a 2ª época, para não 

acumular este serviço com o 

ensino 

Resolveu-se que fosse discutido com o número 13   

Fonte: EN, nº 81: 244 e 245 
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Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

6 a) Rejeição do manual único - maioria 
-1 efectivo 

-2 auxiliares 
X  

6.  b) que os manuais fossem 

escolhidos de entre um 

conjunto aprovado por uma 

comissão 

-maioria 

-3 efectivos 

-1 comissionado 

-5 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 82: 251 

 

 A comissão incluiria professores dos liceus e ensino superior. Os liceus teriam 

depois a autonomia de escolher, através dos Conselhos, os manuais que achassem mais 

convenientes, terminando assim com a imposição do manual único, limitador da 

liberdade do professor na sala de aula (EN, º 82: 251). 

 É interessante notar que apesar da proposta do manual único ter sido aprovada 

pela maioria dos professores o processo apresentado como alternativa para a escolha, 

não foi aprovado de forma tão expressiva, o que revela que não estariam 

maioritariamente de acordo com a forma de adopção dos manuais. 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

7. Que se eliminasse o ensino 

das línguas africanas 
-maioria -1 professor auxiliar X  

Fonte: EN, nº 82: 251 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

8. Que fossem eliminadas 

todas as penalidades e 

suspeições dispersas no 

regulamento  

-unanimidade ------------------------- X  

Fonte: EN, nº 82: 251 

 

 O RGES determinava a pena de demissão ao professor que promovesse a compra 

de outros livros, que não o manual único, assim como quando o professor “pratique o 

acto de elevar ou abaixar injustamente as notas de frequência dos alunos ou tente 
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cometer ou cometa qualquer facto indevido, com o fim de favorecer ou desfavorecer a 

aprovação de qualquer examinando (art. 50º, nº 20, §3). Mas a lei não determinava a 

forma de ponderar a justiça das notas atribuídas, assim como não especificava quais os 

actos que poderia cometer para favorecer ou desfavorecer os alunos (EN, nº 82: 251). 

 A inflexibilidade e a rigidez das penalidades era mal aceite pelos professores, 

facto comprovado na forma como votaram unanimemente a proposta.    

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

9. Que se procedesse à 

revisão imediata dos 

programas, 

principalmente, de 

Português, Geografia, 

História e Ciências 

Naturais 

-unanimidade  -------------------------- X  

Fonte: EN, nº 82: 251 

 Era essencial simplificar os programas e harmoniza-los uns com os outros (EN, nº 

82: 251).  

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

10. Que o ensino do Grego 

fizesse parte, pelo menos 

do curso complementar 

-9 efectivos 

-3  auxiliares 

-2 efectivos 

-2 comicionarios 

-7 auxiliares 

 

X  

Fonte: EN, nº 82: 251 

 Como complemento ao Latim “[…] tanto pelas formas literárias e alusões dos 

autores latinos que se não compreendem bem sem o conhecimento daquela língua, 

como principalmente por haver composições latinas entremeadas de palavras e frases 

gregas” (EN, nº 82: 251). 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

11. Que o Alemão fosse 

língua facultativa, 

preferindo-se o Inglês 

como obrigatória 

-8 professores 

efectivos 

 

-3 professores efectivos 

-2 comissionados 

-9 auxiliares 

 X 

Fonte: EN, nº 82: 251 
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 Esta medida foi rejeitada por um grande número de auxiliares, provavelmente 

todos, o que comprova que o Alemão seria ministrado por estes professores interinos.  

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

12. a)Que o nº de disciplinas a 

estudar em cada ano não 

exceda quatro, nos 

primeiros anos, e seis 

nos mais adiantados;  

-9 efectivos a) 

 

-3 efectivos 

-1 comissionado 

-6 auxiliares 

 X 

12 b) e que o nº de lições 

semanais nunca seja 

inferior a duas, a não ser 

nos dois  anos 

complementares que se 

admite 1 só lição 

-9 efectivos a) 

-1 auxiliar 

 

-2 efectivos 

-2 comissionados 

-5 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 82: 251 e nº 83: 259 

a. 2 Professores deixaram o voto por escrito. Esse voto foi contabilizado nas votações que se seguiram  

 

 O número de disciplinas que estava a ser leccionada era muito superior, entre as 7 

e as 9 disciplinas anuais, o que desde o início foi considerado excessivo e violento para 

os alunos, que não podiam acompanhar este ritmo, pois para além das muitas horas que 

tal os obrigava a estar nos liceus, o tempo de estudo em casa também era exagerado. 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

13. Que a votação nos exames 

se fizesse por disciplina, 

podendo o aluno repetir 

em Outubro exames a 

que não fosse aprovado, 

desde que o número de 

aprovações fosse 

superior às reprovações.  

-10 efectivos a) 

 

 

- 3 efectivos 

-1 comissionário 

-5 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 83: 259 

a. 2 Professores deixaram o voto por escrito. Esse voto foi contabilizado nas votações que se seguiram  

 

 No actual regime o aluno que reprovasse a uma disciplina, reprovava o ano. A 

possibilidade de os alunos realizarem exames numa época especial, limitava-se, 
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excepcionalmente, aos alunos do período provisório. O parecer propunha que essa 

época se alargasse aos alunos de regime normal, para que em Outubro tivessem uma 

outra possibilidade de recuperar e não perder o ano (EN, nº 83: 259). 

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

14. Que para o concurso do 

magistério se exigisse 

como habilitação curso 

superior, secundário ou o 

curso teológico dos 

seminários diocesanos  

-maioria -3 auxiliares X  

Fonte: EN, nº 83: 259 e 260 

 

 O objectivo desta proposta era a inclusão dos padres no ensino liceal. Já 

analisamos esta questão num capítulo à parte. O RGES afastou estes candidatos dos 

concursos, não considerando o curso teológico como habilitação suficiente para o 

ensino público. Para além do congresso do ensino secundário e das representações e 

intervenções nas Câmaras, também aqui, no parecer do liceu de Lisboa, foi reclamada 

uma alteração legislativa que voltasse a incluir os detentores do curso teológico dos 

seminários.  

 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

15. Aumento do nº de horas 

de Filosofia, a pelo 

menos 3h semanais no 6º 

ano e duas no 7º 

-10 efectivos a) 
-3 efectivos 

-6 auxiliares 
X  

Fonte: EN, nº 83: 260 

a. 2 Professores deixaram o voto por escrito. Esse voto foi contabilizado nas votações que se seguiram  

 

 Esta pretensão justificava-se porque a filosofia surgia como uma substituta da 

Religião, ausente dos currículos (EN, nº 83: 260).  
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Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

16. Que se exigisse para a 

nomeação de professores 

provisórios para a 

regência interina, o voto 

afirmativo do Conselho 

Escolar  

-10 efectivos a) 

-1 comissionado 

-4 auxiliares 

-3 auxiliares X  

Fonte: EN, nº 83: 260 

a. 2 Professores deixaram o voto por escrito. Esse voto foi contabilizado nas votações que se seguiram  

 

 O art. 10º do Decreto nº 2, de 22 de Dezembro de 1894, determinava que o Reitor 

ouvisse o Conselho Escolar na nomeação dos interinos. No entanto, em conformidade 

com o que já salientamos antes, isto não se estaria a verificar na prática. E de qualquer 

forma a obrigação de audição do Conselho não pressupunha a exigência de um voto 

afirmativo por parte do mesmo órgão. Esta proposta sim. Defendia uma intervenção 

decisiva do Conselho Escolar. 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

17. Que se mantivesse a 

premissa que nenhum 

aluno se pudesse 

matricular sem ter 

completado 10 anos 

Unanimidade ------------------------- X  

Fonte: EN, nº 83: 260 

Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

18. Que as relações e notas de 

frequência enviadas aos 

liceus pelo ensino 

doméstico e particular, 

sejam substituídas por 

certidões de frequência e 

de aproveitamento, 

passadas pelos 

professores ou 

Directores 

-maioria 

-2 efectivos 

-1 comissionado 

-4 auxiliares 

X  

Fonte: EN, nº 83: 260 
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Votação (professores) Resultado 
Proposta 

Aprovada por Rejeitada por Aprovada Rejeitada 

19. Que os exames fossem 

anuais para alunos 

internos e externos 

-10 efectivos a) 
-3 efectivos 

-6 restantes 
X  

Fonte: EN, nº 83: 260 

 

 Novamente, se apela ao alargamento dos exames de passagem aos alunos 

externos, de forma a que fossem avaliados de forma gradual e não apenas e forma 

definitiva nos exames de saída do 5º e 7º anos. O exame anual era tradição do país, era 

uma garantia do aproveitamento dos alunos para os pais e permitia aliviar a dificuldade 

do exame e saída (EN, nº 83: 260). 

 

 Para além das propostas da Comissão nomeada para dar o parecer, foram ainda 

postas a votação mais três propostas: (EN, nº 83: 260) 

� O professor Pedro Leite propôs a eliminação do art. 41º, o que foi aprovado 

por maioria; Este artigo estabelecia que: 

 

 “O aluno que durante os primeiros cinco meses do ano lectivo não haja obtido nota superior 

a medíocre em cada uma de metade ou mais de metade das disciplinas da classe que ele 

frequentar, compreendendo-se nestas disciplinas o português, o latim e a matemática, ou que 

durante o mesmo prazo não haja obtido em qualquer aula nota superior a mau quanto a 

procedimento, não pode continuar a frequência no resto do ano e perde o direito a ser admitido a 

exame, ainda como estranho”. 

 

� Um professor de Desenho propôs a equiparação dos professores de Desenho 

aos seus colegas, o que foi aprovado por unanimidade; 

 

� O professor Agostinho de Campos propôs um voto de louvor à actual lei. 

Aceitou no entanto, a substituição proposta pelo relator da Comissão, o Sr. 

Pedro Monteiro, nos seguintes termos: reconhecimento que a reforma 

representava um progresso notável, em relação às anteriores, somente no que 

se referia ao principio da disciplinas e a sua ligação. Nestes termos, foi 

aprovada por unanimidade.  



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

124 

 A aprovação deste ponto, por unanimidade representava o reconhecimento, por 

parte de todos os professores, da superioridade do regime de classe. 

 

Podemos concluir que: (EN, nº 83: 260) 

� Algumas das propostas pela comissão foram aprovadas unanimemente; 

� Outras foram-na pela maioria os presentes; 

� Todas (as aprovadas) o foram pela maioria dos professores efectivos. 

 Relativamente a este último item convém referir que a comissão encarregue de 

elaborar o parecer era composta apenas por professores efectivos. Seria de esperar que 

representassem as vontades dos outros colegas efectivos. 

  Os professores efectivos optaram por não apresentar um projecto completo de 

organização do ensino, mas propor alterações ao regime actual (EN, nº 83: 261) 

 

 

4.2 - O parecer do liceu do Porto 
 

 Considerou o jornal que o parecer do liceu do Porto, um documento extenso, 

valioso e notável, revelador de conhecimento profundo, também apresentava alguns 

erros e lacunas, pois a verdade aparecia constrangida (EN, nº 87: 292). 

 

� Começa por notar que o Decreto de 22 de Dezembro não indicava qual o 

objectivo do ensino secundário. Apenas o Regulamento veio preencher essa 

lacuna. Este determinava que o fim principal do ensino secundário era a 

entrada na instrução superior. Mas, a redacção do jornal defendia que entre a 

instrução primária e a secundária deveria existir uma intermédia formada por 

um conjunto de conhecimentos aplicáveis na vida prática nos ofícios e 

profissões. Assim o ensino secundário reuniria um conjunto de 

conhecimentos úteis para todos os alunos: os que quisessem seguir o ensino 

superior e os que não pudessem ou não quisessem. Essa instrução seria 

ministrada em escolas secundárias (EN, nº 87: 292); 

 

� Era opinião do Conselho Escolar que os exames singulares eram necessários 

para aqueles que não aspirassem ao ensino superior mas apenas obter 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

125 

conhecimentos de uma ou outra disciplina. Mas, a forma como a frequência 

estava regulada reuniu protestos. A redacção considerava que este tipo de 

exames eram inúteis e constituíam uma exploração aos pais, pois estes 

pagavam propinas por exames que não constituíam habilitação legal e sem 

valor caso o aluno pretendesse mais tarde seguir qualquer curso da reforma, 

aspirando a instrução superior. O dinheiro destas propinas ajudava a 

equilibrar o orçamento dos liceus, por isso eram toleradas (EN, nº 88: 299); 

 

� A lei autorizou o estabelecimento de 5 liceus centrais, categoria inapropriada 

para alguns deles. A Lei de 1880 permitia apenas a divisão em três 

circunscrições académicas, condizentes coma as três cidades onde existia 

ensino superior, cujos membros podiam mais facilmente fazer parte dos júris 

de exames finais e de júris de concursos. Além disso igualava todos os 

liceus, deixando para as escolas secundárias, a criar, a instrução secundária 

geral não preparatória para a frequência universitária. A actual divisão 

limitava os cursos complementares. A de 1880 permitia às localidades 

interessadas o direito de fazer completar o seu liceu com o ensino 

complementar, quando concorressem para o Estado com a despesa 

necessária e que estivessem sujeitos à fiscalização superior e não à das 

corporações locais. O Conselho sugeriu apenas uma diferença: que os 

exames de admissão à 6ª e 7º classe e os de saída do curso complementar 

fossem feitos no liceu de sede da circunscrição (EN, nº 88: 300); 

 

� O Conselho Escolar entendia que o Ensino Religioso, as noções de Direito 

Civil e de Economia Política deviam ser agrupados e distribuídos pelas 

diversas classes (EN, nº 89: 307 e 308); 

 

� A introdução da Ginástica no currículo liceal era uma necessidade, tal como 

o estudo obrigatório do Inglês. Relativamente a esta disciplina, o Conselho 

considerava ter existido uma interpretação errada da legislação. A Lei 

determinava que era obrigatório o estudo do Inglês para os alunos que se 

destinassem ao curso geral. Para os outros, os que pretendessem um curso 

universitário, era obrigatório o Alemão. A Direcção Geral de Instrução 
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Pública deu àquele artigo a interpretação que, segundo o curso liceal que 

pretendiam cursar os alunos podiam somente matricular-se numa ou na outra 

língua. O Conselho entendia que o artigo não proibia o estudo de ambas, 

quando aos alunos assim conviesse (EN, nº 89: 308); 

 

� Os elementos da língua grega deviam ser ministrados no curso 

complementar. A desculpa que faltaria pessoal para isso, não era viável, uma 

vez que para o ensino do Alemão também se arranjou pessoal. (EN, nº 89: 

308); 

 
 

� O Conselho manifestou-se contra a distribuição das disciplinas. Havia 

excesso de Latim e Alemão; deficiência de Filosofia, Geografia. Havia 

repetições e superabundâncias em alguns programas (EN, nº 89: 308). Em 

alguns programas da 1ª classe exigia-se conhecimentos de compreensão 

impossível para aquelas idades. Não houve sempre na distribuição o cuidado 

de proporcionar o conhecimento das matérias pela ordem mais conveniente 

(EN, nº 90: 315). 

 

 Apesar da fama de ser favorável à reforma, o liceu do Porto, neste parecer revelou 

muitas contradições da lei (EN, nº 90: 314).  

 As modificações pedidas em ambos os pareceres prendem-se com o plano das 

disciplinas, a sua distribuição e a própria interdisciplinaridade, com a carreira dos 

professores, mas nunca se pôs em causa o regime de classe. Isto prova que a reforma 

tinha iniciado um caminho que não seria revertido. Nos pareceres que analisamos nunca 

encontramos a vontade de acabar com a legislação. Existiram sim, sugestões de 

alterações. Era normal que tivesse sido necessário um período de adaptação, pois só o 

tempo e a prática poderiam pôr a nu os erros. 

 

4.3 - A Comissão Revisora da Reforma – Actuação e resultados 

  

 Enumeramos de seguida a lista de sugestões feitas pela comissão (O século em EN, 

nº 124: 161 e 125:169): 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

127 

 

� Rejeição do livro único- o Conselho de cada liceu devia escolher os livros de 

uma lista aprovada por uma comissão governamental; 

� Revisão dos programas, harmonizando-os; 

� Modificação dos júris para concursos dos magistério, passando a incluir 

maioria de professores liceais, excepto para o 5º e 6º grupo, com maioria de 

professores universitários; 

� Modificação do modo de votar nos concursos para o magistério; 

� Introdução de Ginástica; 

� Mais material didáctico e mais pessoal menor; 

� Aumentar o quadro dos professores efectivos de Lisboa e Porto ou mesmo 

criar em Lisboa um novo liceu; 

� O aluno externo reprovado no 5º ou 7º ano só teria de pagar a propina de um 

ano para ser admitido a novo exame. 

� Aumentar os ordenados dos professores; 

� Nomeação dos professores provisórios, sob proposta dos Conselhos Escolares 

e informação do respectivo Reitor; 

� Para o lugar de Reitor apenas professores do liceu ou da instrução superior; 

� Eliminação dos exames singulares e por disciplinas; 

� Equiparar os professores de Desenho aos colegas; 

� Redução dos liceus centrais a três; 

� Tornar facultativo o estuda da língua Alemã; 

� Manter a premissa que o Curso Teológico não era habilitação suficiente para o 

ensino; 

� Limitar a duas horas o trabalho dos professores; 

� Criação de escolas normais para o ensino secundário; 

� Revisão dos programas. 

 

A titulo de conclusão resta-nos acrescentar que: 

 

[…] a comissão reconhece que, em matéria de instrução secundaria, é a primeira vez que Portugal 

conseguiu um lugar honroso junto das nações da Europa que caminham na vanguarda da civilização e que 

seria um erro voltar a práticas condenadas e a processos caídos, há muito, no olvido, em toda a parte, 
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onde os grandes interesses do ensino são respeitados. (sessão nº 5, da Câmara dos Deputados, de 13 de 

Janeiro de 1903) 

 

 Depois dos trabalhos da comissão encarregue de analisar os pareceres estarem 

prontos, os seus membros reuniram-se a 3 de Janeiro, em sessão plenária sob a 

presidência do Padre António Cândido, apresentando de seguida ao Ministro do Reino o 

resultado dos seus trabalhos (EN, nº 125: 170). O parecer foi depois enviado ao 

Conselho Superior, para este dar o seu verídico (EN, 134: 241). 

 Entretanto nas duas Câmaras organizaram-se comissões de instrução encarregues 

de dar parecer sobre as propostas e outros assuntos relacionados com o ensino de que o 

Parlamento se ocupasse. Na Câmara dos Deputados a comissão de instrução primária e 

secundária era composta por Abel de Andrade e mais 10 elementos. Na Câmara dos 

Pares era composta por António Cândido e mais 8 membros (um deles Almeida Garret) 

(EN, nº 230: 154) 

 

 O caso por nós aqui analisado não foi isolado. Outros se seguiram, com o 

objectivo semelhante de verificar da execução da reforma de Jaime Moniz. Em 1902 

Abel de Andrade, Director Geral da Instrução Pública, mandou para os liceus, uma 

Circular a solicitar relatórios aos presidentes de júris de exame dos liceus. No mês 

seguinte solicitou um parecer com observações sobre a organização do ensino 

secundário e propostas de alterações que considerassem pertinentes.  

 Em Outubro de 1904 um projecto de reforma de instrução secundária foi 

apresentado aos Reitores dos liceus centrais e solicitado o parecer. Foi criada uma 

comissão, composta por 21 professores do liceu, para elaborar um parecer, que foi 

concordante com o projecto. Foi também pedido parecer ao Conselho Superior de 

Instrução Publica. O parecer emitido, apesar de algumas discordâncias apoiava o 

projecto (Ó, 2003: 291). 

 Em Julho de 1905 é apresentada uma representação dos pais dos alunos dos liceus, 

que solicitavam as seguintes alterações: (Ó, 2003: 292) 

� -Instalações para a prática de Educação Física; 

� -Redução do trabalho dos alunos; 

� -Revisão dos programas demasiado extensos; 

� -Fim do manual único; 

� -Menos horas de Latim; 
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� -Que fosse permitido o estudo de Alemão e Inglês em simultâneo para os alunos 

dos cursos geral complementar e que o Inglês fosse mesmo obrigatório; 

� -Bifurcação de cursos; 

� -Fim do regime de disciplinas privilegiadas; 

� -Fim da disposição que permitia excluir os alunos, no fim da primeira época, 

quando não obtenham média; 

� -Exames singulares de qualquer disciplina; 

� -Que o aluno não seja excluído por não obter média numa disciplina só; 

� -Maior liberdade ao ensino particular; 

� -Criação de 3 liceus em Lisboa; 

� -Construção de 3 edifícios em Lisboa, dotando-os de mobiliário, material 

didáctico, bibliotecas, gabinetes de física, laboratórios e museus. 

 

 A 5 de Agosto de 1905 surgiu outra representação, dos pais, Directores de colégio 

e professores do ensino particular do Porto, a pedir a restituição da liberdade do ensino 

particular (Ó, 2003: 293) 

 A reforma de 1905, de Abel de Andrade, foi o culminar de críticas, de 

representações, de pareceres, de intervenções nas Câmaras de Deputados e dos Pares e 

foi ao encontro de muitas das alterações solicitadas por professores, alunos e 

encarregados de educação:  

 

� Introduziu a Educação Física no currículo liceal; 

� Acabou com a política do manual único; 

� Trouxe melhoria nas estruturas e material de estudo: Gabinetes de estudo 

experimental, novos edifícios escolares; 

� Equiparou os professores de Desenho aos outros professores. 
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Conclusão 
 
 
 A reforma de Jaime Moniz foi um marco decisivo na história do ensino 

secundário. Nunca antes se conjugara um grupo de disposições legislativas tão extenso e 

diverso. Falamos de metodologias de ensino, programas, avaliação, organização e 

administração dos liceus e supervisão. Essa dimensão foi-se tornando perceptível à 

medida que avançávamos na exploração do jornal Educação Nacional e nas leituras de 

apoio que realizamos. Uma mudança tão radical tinha, obrigatoriamente, de conduzir à 

contestação. Foi assim na altura, é assim nos dias de hoje. 

 Esta reforma já foi amplamente estudada por diferentes autores: Áurea Adão, 

Jorge Ramos do Ó, Joaquim Pintassilgo, António Nóvoa. Salientamos Maria Cândida 

Proença que aprofundou a temática de forma exaustiva e completa. Não tivemos a 

pretensão de ir mais além, simplesmente seguir um caminho diferente.  

 Porquê e como reagiram os agentes educativos à reforma de Jaime Moniz? 

Identificar, a partir da análise dos artigos do jornal Educação Nacional, quais os pontos 

da lei que provocaram crispação na classe docente e aprofundar as razões porque se 

mostraram tão relutantes para aceitar e pôr em prática as novas orientações pedagógicas. 

Foi este o nosso ponto de partida.  

 O jornal revelou-se uma fonte excelente, que permitiu acompanhar a realidade do 

ensino secundário no período de 1896 a 1901. Desde o início que acreditamos que 

íamos encontrar informação muito completa que corroborasse e evidenciasse o ponto de 

vista dos professores. Permitiu-nos conhecer os efeitos concretos desta legislação no 

panorama educativo do ensino secundário e reunir um conjunto de conclusões que nos 

pareceram as mais importantes e que enumeramos de seguida. 

 

� A especificidade mais importante da legislação foi a generalização do regime 

de classe que impôs um ensino interdisciplinar, de conhecimentos de forma 

gradual, distribuídos por classes. A finalidade era incutir ordem ao ensino 

secundário, perspectivado até aí de maneira muito partilhada, onde a 

desorganização e a falta de rigor se tinham instalado. O mau estado do 

ensino secundário foi muitas vezes reconhecido nas páginas do jornal 

Educação Nacional. Sabia-se que a mudança era essencial. No entanto a 
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nova reforma foi contestada. Ainda assim, com o avançar dos anos lectivos 

conseguimos concluir que, os professores se foram apercebendo dos 

benefícios e vantagens do regime de classe. 

 

� O ensino livre foi profundamente afectado pelas disposições da reforma de 

Jaime Moniz. A falta de condições materiais, estruturais e de recursos 

humanos dificultou o funcionamento dos colégios. O facto de tantos autores 

dos artigos do jornal serem professores particulares não foi um acaso. 

Estavam ali em representação dos seus interesses, a lutar pela sua actividade. 

Apesar do empenho e interesse com que analisamos as suas posições no 

capítulo 4, ficaram questões por explorar que exigiriam uma investigação 

mais aprofundada acerca do impacto da reforma no Ensino livre. Este 

segmento do ensino tivera até ao momento um papel fulcral no ensino médio 

português. Mas, a legislação perpetrou uma investida que abalou 

profundamente a actividade destes profissionais. Pareceu-nos claro que, as 

medidas inverteram a frequência destes estabelecimentos, conduzindo os 

alunos para o ensino oficial. Muitos colégios fecharam as portas, muitos 

professores ficaram sem meios de subsistência, conforme já analisamos no 

capítulo 3. Por isso, recorrendo a novas fontes de investigação, este tema 

poderia ser aprofundado, recolhendo-se assim muita informação importante 

para o desenvolvimento da História da Educação. 

 

� Analisamos em pormenor a realização do 1º Congresso do Ensino 

Secundário realizado no nosso país. Foi promovido pelo ensino livre, mas 

contou com a participação e apoio de professores do ensino oficial e foram 

debatidos temas relacionados com o ensino nos liceus. Este congresso 

revestiu-se de importância emblemática. Transmitiu um sinal de união e de 

capacidade de defesa da classe.  

 

� Dedicamos uma atenção especial ao subcapítulo relacionado com o 

recrutamento de membros do clero detentores do curso dos seminários, que 

foram afastados do ensino, pois as suas habilitações deixaram de ser 

consideradas suficientes. Uma luta que se revelou perdida desde o início, 
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pois, como demonstramos, nem mesmo o apoio dos Bispos e Arcebispos 

tiveram nas Câmaras Representativas.  

 

� Ainda em relação às habilitações, a lei impôs um aumento das exigências. A 

medida não foi bem recepcionada por muitos candidatos ao ensino, que não 

possuíam nem o curso dos liceus nem formação universitária. A preparação 

adequada das profissionais do ensino secundário afirmou-se e consolidou-se 

com a exigência de um curso específico no Curso Superior de Letras a partir 

de 1901. Profissionalizou-se o ensino.  

 

� No último capítulo examinamos a actuação da comissão revisora de 

aplicação da reforma, o que revelou que o Governo tinha consciência da 

polémica que girava em torno da lei e pretendeu realizar um reconhecimento, 

no terreno, dessas criticas e reunir propostas de alteração. Os pareceres 

reunidos, elaborados pelos liceus, demonstraram a participação e o empenho 

dos professores. 

 

 

 Algumas das revindicações dos professores foram atendidas aquando a publicação 

do Decreto de 1905 que reformulou o ensino secundário, o que nos leva a concluir que 

teriam razão de ser e que nem o tempo e a prática aperfeiçoaram os pormenores mais 

controversos da lei. Falamos, por exemplo do fim do manual único ou da introdução da 

ginástica no currículo. Outras determinações mantiveram-se, designadamente as 

relacionadas com os programas e o regime de classe, a pedra basilar da reforma.  

 O caminho traçado para a elaboração de uma dissertação não se traduz apenas em 

descobertas esclarecedoras e valiosas para a área que estamos a investigar. Os 

obstáculos, os erros, os caminhos mais sinuosos, as hipóteses defraudadas, também 

marcam presença. No presente caso, fomos obrigados a reestruturar o trabalho mais que 

uma vez, conforme a quantidade e a qualidade de informação presente no periódico. 

Projectamos um capitulo intitulado “As faces políticas da reforma”. O objectivo seria 

analisar a actuação e personalidade de Jaime Moniz, José de Azevedo Castelo Branco e 

José Luciano de Castro. A forma como defenderam a essência da lei e velaram pela sua 

aplicação. Acabamos por abandonar esta ideia pois, apesar das referências que 
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encontramos, não nos pareceu que fosse informação suficiente para a elaboração de um 

capítulo isolado 

 Na elaboração do subcapítulo “Frequência e Avaliação” deparamo-nos com 

algumas incongruências nos números que utilizamos para organizar algumas 

estatísticas, o que dificultou a elaboração de mapas.  

 A maior contrariedade foi a percepção de que seria necessário encurtar o período 

de estudo. Inicialmente tínhamos previsto analisar os artigos do jornal até 1905, data da 

entrada em vigor de outra legislação. Tal não foi possível, pois os artigos e noticias 

relacionados com o ensino secundário, quase que desapareceram a partir de Outubro de 

1901. 

 Seria impossível não dissertar um pouco acerca do papel da imprensa pedagógica, 

destacando o jornal da nossa investigação, que se revelou como uma fonte privilegiada 

para compreendemos o modo de funcionamento do quadro educativo português. À 

semelhança de outros periódicos, foi um canal para expressar opiniões criticas e para 

lutar por um reconhecimento da classe. Desta forma os professores podiam apelar aos 

colegas para se organizarem. Foi assim que se preparou o comício de Lisboa e o 

congresso do ensino secundário, no Porto. Pediu-se a participação dos colegas de todo o 

país. Deu-se a conhecer a preparação, a realização do Congresso e os resultados. De que 

outra forma se podia organizar e motivar a classe?  

 Em relação à concretização das expectativas, procedemos a uma análise de duas 

vertentes diferentes: 

 

� Fonte de investigação: o jornal Educação Nacional forneceu-nos conteúdo 

credível e realista. 

� Objecto de investigação: a reforma de Jaime Moniz e as notas dissonantes 

que provocou na classe docente. Conseguimos enumerar as razões e 

identificar e justificar as reacções. 

 
 Entre as expectativas e a realidade o trabalho conseguimos um conhecimento mais 

profundo e autêntico do funcionamento do sistema educativo português, em particular 

do ensino secundário, na viragem do século XIX para o XX. 
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A actual instrução secundaria  15-07-1900 333 

A actual reforma dos liceus  04-03-1900 177, 178 
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A crise do ensino secundário  07/05/1899 262,263 
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A culta Alemanha J.Simões Dias 27/03/1898 217,218 
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A direcção Geral  11/07/1897 335 

A escola e a religião  12/02/1899 157 

A escola e a religião Isaac. 26/02/1899 173,174 

A fome à porta  03/09/1899 397 

A frequência dos Liceus  06/11/1898 47 

A Gramática Oficial  25/04/1897 249 

A ignorância louvando a infâmia  18/09/1898 426 

A ignorância louvando a infâmia  02/10/1898 3 

A ignorância louvando a infâmia  09/10/1898 10 

A imprensa e a instrução  18/06/1899 309 

A instrução secundaria  08-07-1900 324 

A instrução secundaria  04-08-1901 345 

A Lei da instrução Secundária João de Figueiredo e 
Costa 

23/05/1897 277,278 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 30/05/1897 286,287 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 06/06/1897 293,294 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 13/06/1897 303,304 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 20/06/1897 311 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 27/06/1897 317-319 

A Lei da instrução Secundária Figueiredo e Costa 29/08/1897 389,390 

A lei da instrução secundária Figueiredo e Costa 05/09/1897 398,399 

A lei da instrução secundaria no pelourinho (da Pedagogia 
Official), por Simões 
Dias 

31/07/1898 366 

A lei dos Jaimes  23/04/1899 249 

À luta  15/08/1897 374 

A palavra  01/01/1899 109 

A pronuncia do Latim  18/04/1897 243 
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A questão de Coimbra  01/08/1897 360 

A questão de Coimbra  08/08/1897 370 

A questão de Coimbra  15/08/1897 375 

A questão de Coimbra  22/07/1897 386,387 

A questão de Coimbra  05/09/1897 402 

A reforma da inst. Sec no parlamento  06-05-1900 249,250 

A reforma da instrução Secundária A.C 14/03/1897 195;196 

A reforma da instrução secundária Guerreiro 31/10/1897 35 

A reforma da instrução secundária António Guerreiro 12/12/1897 86 

A reforma da instrução secundária J.J. de Figueiredo 08/05/1898 267 

A reforma da instrução secundária  09-09-1900 394,395 

A reforma da instrução secundária  21-10-1900 20 

A reforma da instrução secundária  06-01-1901 106,107 

A reforma da instrução secundária  13-01-1901 117,118 

A Reforma de instrução J. F. Novaes 31/01/1897 148 

A reforma de Instrução secundária - Grémio do Professorado Livre 
Português 

28/03/1897 213,214 

A reforma de instrução secundaria  12-08-1900 364 

A reforma de Instrução secundaria  23-09-1900 411 

A reforma de instrução secundária  05/12/1897 82,83 

A reforma de instrução secundaria e os médicos 26/03/1899 214-215 

A reforma de instrução secundária e os médicos 20/03/1899 211-212 

A reforma da instrução secundária António Guerreiro 30/01/1898 147 

A reforma do ensino nos liceus  15-07-1900 331,332 

A reforma dos Liceus António Figueirinhas 07/02/1897 186,187 

A reforma dos Liceus A. Figueirinhas 14/03/1897 193;194 

A reforma dos Liceus  05/03/1899 184 

A reforma dos Liceus  02/06/1899 328 

A reforma dos Liceus  16/07/1899 342,343 
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A reforma dos Liceus  30/07/1899 359, 360 

A reforma dos Liceus  14-01-1900 124 

A reforma dos Liceus  11-03-1900 186,187 

A reforma dos liceus  15-04-1900 226 

A reforma dos Liceus  24-06-1900 307 

A reforma dos Liceus  01-07-1900 314 

A reforma dos liceus  16-09-1900 405 

A reforma dos liceus  28-10-1900 30 

A reforma dos liceus  08-09-1901 388 

A reforma dos liceus  20-10-1901 20,21 

A reforma dos liceus apunhalada  23/07/1899 354 

A reforma e o clero  16/04/1899 239 

A reforma dos liceus  27/08/1899 395 

A representação do professorado livre  09/04/1899 231 

A última circular aos reitores dos liceus A. Coelho 07/02/1897 154 

A um germanófilo  14/03/1897 199 

A um germanófilo  28/03/1897 215 

A visita do Sr. Directos Geral ao Porto  13/12/1896 95 

Admirável reforma Um Professor 12/12/1897 87,88 

Ainda a reforma  07/05/1899 264 

Ainda a reforma da instrução secundaria  05-08-1900 357,358 

Ainda as declarações do sr. Director geral  11-02-1900 154,155 

Ainda os exames singulares J.Simões Dias 08/08/1897 366,367 

Alemão  21/05/1899 282 

Alunos dos liceus  25/04/1897 249,250 

Alvitre  02/10/1897 6 

Ao Comércio do Porto  30/10/1898 35 

Ao Comércio do Porto  27/11/1898 67 

Ao Comércio do Porto  04/12/1898 74,75 
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Ao Comércio do Porto  18/12/1898 92,93 

Ao Comércio do Porto  25/12/1898 99 

Ao Comércio do Porto  20/11/1898 59 

Ao Diário da manhã José Victorino 
Ribeiro 

27/02/1898 177,178 

Ao Diário da manhã José Victorino 
Ribeiro 

06/03/1898 186 

Ao país - A Educação Nacional  03/07/1898 329-334 

Ao professorado do ensino livre e aos 
directores dos colégios 

A.Guerreiro 18/09/1898 419 

Ao Snr. Director Geral da Instrução publica  08/11/1896 50 

Aoristo  24/07/1898 354 

Aos kikeros e Afonsos  28/03/1897 219 

Aos pais de família  17/04/1898 243 

Aposentação  30-12-1900 103 

As despesas da instrução J. Simões Dias 16/05/1897 269 

As despesas da instrução J. Simões Dias 23/05/1897 278,279 

Associação Aníbal Passos 19/03/1899 197 

Associação de Classe  11/10/1896 13,14 

Associações Escolares Artur de Seabra 31/01/1897 145,146 

Aulas sem livros  04/10/1896 7 

Aulas sem livros  18/10/1896 21 

Aulas sem livros  30/01/1898 151 

Aviso  02/06/1899 330,331 

Bilhetes para admissão ao congresso  20/02/1898 175 

Bonito livro  07/11/1897 51 

Cadeiras dos liceus  30/04/1899 258 

Caranguejando  07/11/1897 51,52 

Caso Grave  27/06/1897 323 

Caso Gravíssimo  04/07/1897 327,328 

Caso Gravíssimo  11/07/1897 335 
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Centralização de exames  22/01/1899 130,131 

Centralização do Ensino J. Simões Dias 04/10/1896 1,2 

Caos  09/07/1899 333,334 

Circular Modelo  01/11/1896 39 

Coisas  01/11/1896 39,40 

Coisas  08/11/1896 50;51 

Colégio de Santa Maria  07/05/1899 266 

Colégio de Santa Maria  14/05/1899 275 

Comício  05/12/1897 82 

Comício  12/12/1897 90 

Comício do professorado de ensino livre  26/12/1897 111 

Comícios  21/11/1897 62 

Comissão Parlamentar de Instrução Pública  18-03-1900 194 

Comissão revisora  25/12/1898 102 

Como o autor da última reforma de Ensino 
Secundário imitou a Alemanha 

J. Augusto Coelho 20/12/1896 100,101 

Como o autor da última reforma de Ensino 
Secundário imitou a Alemanha 

J. Augusto Coelho 28/12/1896 109,110 

Como o autor da última reforma de Ensino 
Secundário imitou a Alemanha 

J. Augusto Coelho 04/01/1897 114,115 

Concurso de livros  03/04/1898 230 

Concurso de livros  11/12/1898 86 

Concurso dos Liceus  28/08/1898 399 

Concursos  27/11/1898 70 

Concursos do Liceu  06/02/1898 160 

Conferencia do Dr. Agostinho de Sousa  28/05/1899 286 

Conferencia do Dr. Agostinho de Sousa  11/06/1899 303,304 

Conferencia sobre instrução secundaria  14/05/1899     271                 

Congresso de ensino secundário promovido pelo professorado livre 23/01/1898 140 

Congresso do Professorado Livre  16/01/1898 131,132 
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Congresso do Professorado Livre Português  06/03/1898 193-200 

Congresso do professorado português de 
Ensino Livre 

A Voz Publica 27/02/1898 178-182 

Congresso do professorado português de Ensino Livre 06/03/1898 190 

Congresso secundário  30/01/1898 149 

Conselheiro José Luciano  11-02-1900 158 
Conselhos do liceu  12/12/1897 91 

Conselhos do liceu  19/12/1897 99 

Consequências  11/06/1899 306 

Continua a farsa  19/09/1897 418,419 

Contra a reforma dos liceus  29/05/1898 295 

Contra a reforma dos liceus  05/06/1898 302 

De Lisboa  06-05-1900 250,251 

De Lisboa  13-05-1900 258 

De Lisboa  14-10-1900 11,12 

De Lisboa  17-02-1901 154 

De Lisboa  01-09-1901 379 

Declaração e Protesto Pedro Monteiro 08/08/1897 369 

Demolir, construir, Instruir Carvalho Saavedra 11/10/1896 12 

Desastre Económico da Reforma José Victorino 
Ribeiro 

13/12/1896 92,93 

Desmentido  01/08/1897 360,361 

Desmentido António 
Figueirinhas/António 
Justino Ferreira 

21/11/1897 65,66 

Dilúvio de padres  23/10/1898 25,26 

Direcção Geral de instrução publica  23/07/1899 350 

Distribuição de prémios  23/01/1898 141,142 

Dividas aos professores  07/02/1897 190 

Dr. Abel de Andrade  17-02-1901 154,155 

E esta!  08/01/1899 115,116 

É inútil  25/12/1898 101 
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Efeitos do calor  10/07/1898 341 

Eloquente  26/03/1899 216,217 

Em Coimbra  18/07/1897 345 

Em guarda  06/08/1899 365,366 

Ensino Clássico e Ensino Real  14/08/1898 379,380 

Ensino Livre Isac. 24/01/1897 139,140 

Ensino Livre  21/11/1897 66 

Ensino Nacional Artur de Seabra 01/11/1896 35 

Ensino Nacional Artur de Seabra 08/11/1896 47 

Ensino Novo  13/11/1898 52,53 

Ensino Novo  11/12/1898 87 

Ensino Novo  18/12/1898 93 

Ensino Novo  25/12/1898 100,101 

Ensino Novo  01/01/1899 108 

Ensino Novo  01/01/1899 109 

Ensino Novo  08/01/1899 116 

Ensino Novo  08/01/1899 117 

Ensino Novo  15/01/1899 126 

Ensino Novo Da lanterna 22/01/1899 134 

Ensino Novo  19/02/1899 169,170 

Ensino novo  25/06/1899 322 

Ensino Novo  16/07/1899 346 

Ensino Novo  08/10/1899 14 

Ensino Secundário  06-05-1900 255 

Escândalo do liceu de Lisboa  09-12-1900 76 

Escola Académica do Porto  24-09-1900 427,428 

Escola Vasco da Gama  28/12/1896 111 

Estamos ricos  09/10/1897 15 

Estatística  27/08/1899 394,395 



A Reforma de Jaime Moniz (1894/95) – Notas Dissonantes  
-Um estudo à luz do Jornal Educação Nacional- 

 
 

Raquel Maria Guilherme Guedes Pinheiro de Magalhães – Mestrado em História e Educação 
 

144 

Exames  27/06/1897 323 

Exames  04/07/1897 329,330 

Exames  20/08/1899 386 

Exames  03/09/1899 403 

Exames  17/09/1899 419 

Exames  08-07-1900 327 

Exames de admissão Artur de Seabra 28/03/1897 209,210 

Exames de classe J. Simões Dias 05/09/1897 398 

Exames de instrução secundária  19/09/1897 416 

Exames de saída Artur de Seabra 21/03/1897 202,203 

Exames de instrução secundaria  27-05-1900 278 

Exames elementares do segundo grau  06/06/1897 299 

Exames em Outubro  20/06/1897 313 

Exames em Outubro J. Simões Dias 15/08/1897 373,374 

Exames nos Liceus  23/04/1899 250 

Exames Singulares J. Simões Dias 01/08/1897 358 

Exames Singulares  26/06/1898 327 

Exames singulares  16/10/1898 17,18 

Exames singulares  12-05-1901 255 

Exames singulares  02-06-1901 278 

Experimentem  30/04/1899 258 

Extraordinário  25/07/1897 354 

Falta  12-08-1900  

Frequência nos liceus  09/10/1898 14 

Golpe mortal na reforma  25/07/1897 353 

Grande moralidade  26/09/1897 424 

Grémio do professorado livre  04/12/1898 77 

Grémio do Professorado Livre Português  28/12/1896 111 

Grémio do Professorado Livre Português  07/02/1897 190 
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Grémio do Professorado Livre Português – 
Associação de Classe 

22/11/1896 70 

Grémio do Professorado Livre Português -
Lisboa 

 23/10/1897 30,31 

Grémio do Professorado Livre Português 
Lisboa 

 07/11/1897 50 

Grémio do Professorado Livre Português 
Lisboa 

 28/11/1897 73 

Grémio do Professorado Livre Português 
Lisboa 

 06/03/1898 189,190 

Guerra ao monopólio dos livros  17/04/1898 247 

Honorários  25/12/1898 101 

Instrução Secundária -Livros adoptados  18/10/1896 20,21 

Instrução Secundária  25/10/1896 29 

Instrução Secundária  01/11/1896 36,37 

Instrução Secundária A.C 21/03/1897 204 

Instrução secundária  15/05/1898 278,279 

Instrução Secundária - A nova Reforma moribunda 20/12/1896 97,98 

Instrução Secundária - Livros adoptados  11/10/1896 15 

Instrução Secundária (Artigo do Correio da Noite) 24/01/1897 139 

Instrução secundaria  30/10/1898 38 

Instrução secundaria  29/01/1899 144 

Instrução secundaria  12/02/1899 161 

Instrução secundaria  19/02/1899 169 

Instrução secundaria  16/07/1899 348 

Instrução secundaria  23/07/1899 356 

Instrução secundaria  20/08/1899 388 

Instrução secundaria  18-03-1900 196 

Instrução secundaria  25-03-1900 206 

Instrução secundaria  20-05-1900 266,267 

Instrução secundaria  02-09-1900 391 

Instrução secundaria  28-10-1900 31 

Instrução secundaria  04-11-1900 37,38 
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Instrução secundaria  09-12-1900 79 

Instrução secundaria  08-09-1901 389,390 

Instrução Secundária A.C 28/03/1897 217 

Instrução Secundária  20/06/1897  316 

Instrução Secundária  16/01/1898 132 

Instrução Secundária  24/04/1898 254 

Instrução Secundária  22/05/1898 288 

Instrução secundaria - A actual reforma  26-05-1901 267,268 

Irá desta vez?  25/07/1897 352,353 

Instrução e politica  21-07-1901 334 

Kikeros A.P.A. 04/04/1897 223 

Latim  28/05/1899 289 

Lei dos Jaimes  20/11/1898 61,62 

Lei impraticável  02/10/1897 7 

Leituras portuguesas  02/05/1897 256 

Lembrança de rapazes  23/10/1898 30 

Liceu Central de Lisboa  25/10/1896 30 

Liceu central de Lisboa  10/09/1899 411 

Liceu Central do Porto  29/05/1898 292 

Liceu Central do Porto  05/06/1898 299,300 

Liceu Central do Porto  12/06/1898 307,308 

Liceu Central do Porto  19/06/1898 314,315 

Liceu Central do Porto  26/06/1898 323,324 

Liceu Central do Porto  24/07/1898 358 

Liceu de Coimbra  11/07/1897 336 

Liceu de Lisboa  16/10/1897 23 

Liceu de Vila Real  18/07/1897 346 

Liceu do Porto  09/10/1898 15 

Liceu do Porto  25/06/1899 322 
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Liceu do Porto  08-09-1901 389 

Liceus  12/06/1898 312 

Liceus  06-10-1901 5 

Liceus despovoados  07-04-1901 211 

Liceus e Colégios  04/10/1896 7 

Liceus novos J. Simões Dias 25/10/1896 26 

Língua inglesa  28-10-1900 31 

Livro  28/05/1899 289 

Livros  28/11/1897 73 

Livros  23/01/1898 141 

Livros  22/05/1898 287 

Livros  02/10/1898 6 

Livros  09/10/1898 14 

Livros  16/10/1898 22 

Livros  30/10/1898 39 

Livros  01/01/1899 108 

Livros  21/05/1899 283 

Livros adoptados  30/10/1898 38 

Livros das aulas secundarias  07/11/1897 51 

Livros das aulas secundarias  07/11/1897 51 

Livros de instrução secundaria  09/10/1897 14,15 

Livros Oficiais - Despautérios  15/11/1896 56,57 

Magistério Secundário  14/03/1897 197 

Mais uma audácia  10-02-1901 146 

Merecido louvor  29/08/1897 391 

Miscelânea  02/10/1897 6,7 

Miscelânea  31/10/1897 42,43 

Monopólio dos compêndios  20/06/1897 312,313 

Morrem os colégios  11/09/1898 409 
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Morte de J. Simões Dias  05/03/1899 181 

Não o cremos  21/11/1897 66 

Nem mais nem menos  23/10/1898 29 

No liceu  04-08-1901 349 

No reino do calote  09/10/1897 16 

Notas  29/11/1896 78 

Notas  13/12/1896 95,96 

Notas  17/01/1897 133;134 

Notas  24/01/1897 141 

Notas  31/01/1897 149,150 

Notas  14/02/1897 165 

Notas  21/02/1897 173,174 

Notas  28/02/1897 181,182 

Notas  07/02/1897 190,191 

Notas  14/03/1897 198;199 

Notas  28/03/1897 217 

Notas  04/04/1897 226 

Notas  11/04/1897 233;234 

Notas  02/05/1897 257,258 

Notas  09/05/1897 266 

Notas  16/05/1897 274 

Notas  30/05/1897 289,290 

Notas  06/06/1897 299,300 

Notas  20/06/1897 315 

Notas  27/06/1897 323 

Notas  04/07/1897 330, 331 

Notas  08/08/1897 370,371 

Notas  05/09/1897 402,403 

Notas  12/09/1897 411,412 
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Notas  19/09/1897 419 

Notas  20/03/1898 215 

Notas  13-05-1900 258,259 

Notas de Frequência J. Simões Dias 11/10/1896 9,10 

Notas e impressões  09-12-1900 77 

Notas fugitivas  06/08/1899 371 

Notas Pedagógicas sobre o ensino secundário - Unificação do 
Ensino 

19/09/1897 414 

Notas Pedagógicas sobre o ensino secundário - Unificação do 
Ensino 

02/10/1897 4 

Noticias Escolares  04/09/1898 407 

O caso dos compêndios  09/10/1897 14 

O clero e a reforma dos liceus  03/04/1898 229 

O clero e a reforma dos liceus  19/06/1898 316,317 

O clero e a reforma dos Liceus  28/08/1898 398 

O clero e a reforma dos liceus  05/03/1899 186 

O clero e a reforma dos Liceus  09/04/1899 233 

O Comercio do Porto  06/11/1898 42,43 

O Comício no Porto  28/11/1897 71 

O Comércio do porto  02/04/1899 224 

O concurso dos compêndios M. Cassiz 21/03/1897 205 

O concurso dos compêndios M. Cassiz 28/03/1897 212;213 

O Congresso  13/02/1898 166,167 

O congresso Annibal Passos 13/03/1898 201,202 

O congresso de instrução secundária A comissão 06/02/1898 156,158 

O congresso de instrução secundária e o sr. 
Director geral da instrução publica 

José Victorino 
Ribeiro 

13/02/1898 161,162 

O congresso secundário  20/02/1898 169 

O Conselho Superior da instrução pública E.R.M. ce 22/07/1897 386 

O desastre Económico da Reforma  28/12/1896 111 

O desdobramento das classes no liceu do 
porto 

 16/10/1898 23 
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O desenho nos liceus  28-10-1900 28 

O despovoamento dos liceus  24-06-1900 308 

O Ensino  28-10-1900 29,30 

O ensino Livre  06/11/1898 46 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 15/11/1896 56 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 22/11/1896 66 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 29/11/1896 75 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 06/12/1896 83 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 20/12/1896 101,102 

O Ensino Nacional Artur de Seabra 04/01/1897 116,117 

O ensino secundário  10-06-1900 290,291 

O ensino secundário em Espanha  18/12/1898 94 

O estudo elementaríssimo José Victorino 
Ribeiro 

23/05/1897 279 

O golpe de misericórdia Diogo R. Acabado 07/08/1898 369,370 

O golpe de misericórdia Diogo R. Acabado 14/08/1898 378,379 

O Inglês  28/08/1898 398,399 

O monopólio dos compêndios  15/05/1898 279 

O monte cresce  26/03/1899 217 

O nosso manifesto (do Século) 10/07/1898 339 

O nosso manifesto  28/08/1898 396,397 

O nosso manifesto  04/09/1898 404,405 

O nosso manifesto (da revista Católica)-
Paulo Correia 

11/09/1898 414 

O nosso manifesto  18/09/1898 419,420 

O nosso manifesto - A lei de instrução secundária 24/07/1898 364,365 

o nosso manifesto -clamar no deserto (da voz Pública) José 
Caldas 

17/10/1898 347,348 

O nosso manifesto  03/07/1898 336 

O novo plano de instrução secundaria em 
Espanha 

J. Simões Dias 13/11/1898 49,50 

O novo plano de instrução secundaria em Espanha 20/11/1898 57,58 
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O parecer do liceu central do Porto  22/05/1898 287 

O Preparatório de Alemão -Questão 
Bizantina 

Simões de Carvalho 24/01/1897 140,141 

O professorado livre Aníbal Passos 15/01/1899 121 

O protesto do clero e a Reforma da 
instrução secundária 

Mgr Almeida 
Silvano 

22/05/1898 282,283 

O próximo congresso  28/03/1897 213 

O sr. Director geral da instrução pública e o congresso do 
professorado livre 

20/02/1898 175 

O sr. Director geral da instrução publica e o congresso do 
professorado livre 

06/03/1898 186 

Onde digo digo, digo que não digo  08/08/1897 370 

Opinião insuspeita  10/07/1898 342 

Os concursos José Victorino 
Ribeiro 

18/10/1896 18 

Os Concursos José Victorino 
Ribeiro 

25/10/1896 26,27 

Os concursos José Victorino 
Ribeiro 

01/11/1896 34,35 

Os concursos José Victorino 
Ribeiro 

08/11/1896 46,47 

Os concursos dos Liceus M. Cassiz 22/11/1896 69 

Os exames de segunda época  14/08/1898 383 

Os exames do curso de saída  22-07-1900 343 

Os kikeros  26/09/1897 425 

Os Kikeros em flagrante contradição M. Cassiz 25/04/1897 250 

Os livros  23/10/1897 30 

Os livros  06/02/1898 159 

Os livros da instrução secundaria   16/10/1897 18 

Os livros da instrução secundaria  16/10/1897 18,19i 

Os Milhafres  07/11/1897 51 

Os novos métodos J. Simões Dias 14/08/1898 377,378 

Os Professores de desenho dos Liceus A.J. Lourino 14/03/1897 194,195 

Os resultados da reforma  24/07/1898 354 

Os salvadores da pátria  11/12/1898 85 
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Para contemplar  06/02/1898 159,160 

Para contemplar  17/01/1897 133 

Para que serve a Direcção Geral da instrução publica 04/07/1897 328, 329 

Parecer da segunda Comissão do Congresso  13/03/1898 202-205 

parecer do conselho do liceu de Lisboa  24/04/1898 251 

Parecer do conselho do liceu de Lisboa 
cerca… 

 01/05/1898 259-261 

Parecer do Liceu Central do Porto, acerca da reforma de instrução 
secundaria  

25/09/1898 428 

Parecer do liceu de Lisboa acerca das modifica… 17/04/1898 244,245 

Pareceres dos liceus  01/01/1899 110 

Perfeitamente  25-11-1900 61 

Perseguições  26/02/1899 177,178 

Por economia  14/08/1898 382,383 

Portaria estolida  03/04/1898 228,229 

Portugal á vela  07/11/1897 51 

Prémios que não se distribuem  04-03-1900 182 

Prepotência revoltante  02-12-1900 68,69 

Presidência do congresso  06/02/1898 158 

Professorado de ensino livre do Porto  04/04/1897 224,225 

Professores de Alemão  16/10/1897 22 

Professores de alemão  31/10/1897 42 

Professores de desenho  12/06/1898 310 

Professores de Ensino Livre  21/03/1897 206 

Professores interinos  11/10/1896 13 

Programa  30/01/1898 148 

Programa  20/02/1898 174 

Programa idiota  18/06/1899 315 

Propinas de exames  16/04/1899 242 

Protestos e representações  19/02/1899 170 
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Quanto custa a comissão dos compêndios  29/05/1898 293,294 

Quem é o responsável  11/07/1897 336 

Raio de esperança  08/01/1899 113,114 

Rasgões  05/12/1897 82 

Reforma da Instrução Secundária Bernardino Machado 15/11/1896 53,54 

Reforma de Ensino  28/05/1899 290 

Reforma de instrução secundaria  02/04/1899 224,225 

Reforma de instrução secundaria em 
Espanha 

 25/06/1899 323 

Reforma do Ensino Secundário J. Simões Dias 09/05/1897 261 

Reforma dos liceus  09/04/1899 233 

Reforma dos liceus  01/10/1899 434 

Reforma dos liceus  21-01-1900 133 

Reforma dos liceus  28-01-1900 138 

Reforma dos liceus  04-02-1900 147 

Reforma dos liceus  01-04-1900 213,214 

Reforma dos liceus  21-10-1900 21 

Reforma secundaria  16/04/1899 241 

Reforma secundaria  30/04/1899 257 

Reformas de instrução  24/12/1899 99,100 

Reitor do liceu do Porto  14-10-1900 13 

Reitores dos liceus  05-05-1901 245,246 

Reitores dos liceus j. Simões Dias 01/05/1898 257,258 

Reitores dos liceus  07-04-1901 211 

Reitores dos liceus  14-04-1901 220 

Reitores dos liceus  21-04-1901 226,227 

Relação das obras…  05-08-1900 360 

Representação  09/04/1899 233 

Representação  18/06/1899 315 
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Representação do Grémio do Professorado  02/05/1897 255;256 

Representação do profess.de ensino livre, que vai ser enviada ao 
parlamento 

20/03/1899 205-211 

Resultados do ensino novo  09/07/1899 337 

Reunião  14/11/1897 56 

Reunião do Professorado do Porto - O Congresso 09/10/1897 13,14 

S.O -Instrução Secundária  18/10/1896 21,22 

S.O-Instruação Secundaria  14/08/1898 384 

Secção Oficial - Inst.Secund  03/04/1898 230 

Secção Oficial  07/02/1897 159, 160 

Secção Oficial  23/10/1897 31,32 

Segunda época de exames (das Novidades) 28/08/1898 399 

Sempre foi desta vez  26/09/1897 425 

Simões Dias  12/03/1899 189-196 

Sistema de Exames J. Simões Dias 11/10/1896 14 

Situação terrível  12/09/1897 410,411 

SO- Relação do júri de exames da inst.sec. Do Porto 26/06/1898 328 

Sobre a instrução secundaria Teixeira Bastos 30/07/1899 357, 358 

Sociedade União médica  07/05/1899 264 

Surménage  26/03/1899 217 

Surmenage mental  15/10/1899 19,20 

Triste posição  11/07/1897 337 

Tudo como dantes J.Simões Dias 29/08/1897 390,391 

Um brilhante opúsculo  02-06-1901 277 

Um cumulo  20/03/1898 210,211 

Um decreto do Sr. José Luciano  15/08/1897 375 

Um defensor da reforma  17-03-1901 185,186 

Um livro imoral  11/04/1897 233 

Um padre fim de século  29/01/1899 144 
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Uma bofetada  22/01/1899 135 

Uma desgraça  23/04/1899 250 

Uma farsa repugnante  29-07-1900 348 

Uma lição  06/11/1898 41,42 

Uma manifestação J.J. de Figueiredo 21/08/1898 389 

Vagas nos liceus  18/10/1896 21 
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