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Sumário: Realizou-se, em Portugal, no ano de 1867, uma inspecção geral às escolas de instrução primária. A António Joaquim de Almeida Beja foi confiada a inspecção dos estabelecimentos de ensino das ilhas das Flores e do Corvo. As fichas preenchidas nos respectivos inquéritos apresentam a data de 8 de Julho de 1867. A visita às escolas oficiais das ilhas do Grupo
Ocidental do arquipélago dos Açores forneceu ao Ministério do Reino elementos suficientes
para as reformas a empreender ao nível da instrução primária pública, no sentido da sua generalização a ambos os sexos. No entanto, foi mais fácil elaborar o diagnóstico do que promover,
com sucesso, a escolaridade obrigatória gratuita.
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Summary: In Portugal, in 1867 a general inspection was carried out at the primary schools.
António Joaquim de Almeida Beja was the person in charge of the schools of the islands of
Flores and Corvo. The records which resulted from the inspection are dated 8th July 1867.
The visit to the schools of the islands of the Western Group of the Azores Archipelago provided the Minister of the Kingdom with enough information to undertake reforms in the public
elementary school system namely those regarding both genders. However the identification of
the situation was far easier than the reforms concerning a compulsory schooling system.
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O artigo 162.º, do Decreto de 20 de
Setembro de 1844, consignou a inspecção às escolas de instrução primária, sob a direcção do Conselho
Superior de Instrução Pública. Todavia, exceptuadas as visitas dos comissários dos estudos, mais zelosos, a
«inspecção nunca existiu senão como
ideia em Portugal», por falta de verbas, conforme se pode ler na consulta
do Conselho-Geral de Instrução
Pública, de 19 de Agosto de 1859 1.
A 25 de Agosto deste ano ordenou-se
uma inspecção aos estabelecimentos
de instrução primária e secundária do
distrito de Lisboa.
Reconhecendo-se que da inspecção
dependia o progresso dos estudos
e o aperfeiçoamento do ensino e da
educação pública, a 19 de Outubro
seguinte foi publicado o Regulamento provisório para a inspecção
das escolas primárias públicas e livres
do distrito de Lisboa, que não chegou a ter execução, mas constitui o
primeiro roteiro português de intervenção inspectiva devidamente estruturado (Almeida, 2005: 21) e servirá
de modelo à inspecção extraordinária
de 1863.
A Portaria de 28 de Fevereiro de 1860
determinou uma inspecção geral das
1

Consulta do Conselho-Geral de Instrução
Pública transcrita como nota de pé de página
da Portaria de 25 de Agosto de 1859, in José
Máximo de Castro Netto Leite e Vascon-

escolas de instrução primária dos
diversos distritos do reino e ilhas
adjacentes. Esta inspecção extraordinária justificava-se, de acordo com a
respectiva portaria, pela necessidade
de obter a estatística exacta da frequência e aproveitamento dos alunos,
conhecer o estado das escolas em
relação ao bom desempenho dos professores na parte do ensino e na educação moral da mocidade, ordenar a
estatística geral da instrução pública
através de um fidedigno e rigoroso
inquérito, distinguir os professores
mais competentes e corrigir os abusos
dos prevaricadores e também estudar
as características das povoações para
uma adequada colocação das cadeiras
existentes e das que se vierem a criar.
Ainda segundo aquele diploma legal,
os visitadores deveriam observar rigorosamente o Regulamento de 19 de
Outubro de 1859.
Não se deu, porém, execução à Portaria de 28 de Fevereiro de 1860. Só
a 23 de Julho de 1863, por nova portaria, avançou, com carácter urgente,
a inspecção extraordinária às escolas
públicas e particulares do reino e ilhas
adjacentes, estipulando-se que deveria estar concluída até ao fim de Novembro desse ano (Veríssimo, 2007).
celos, Collecção Oficial da Legislação Portugueza: anno de 1859, Lisboa: Imprensa
Nacional, 1860, pp. 483-486.
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Publicaram-se então as respectivas
instruções e organizou-se o serviço da
inspecção extraordinária. No entanto,
esta inspecção não abrangeu todas as
escolas portuguesas.
Nova inspecção extraordinária às
escolas primárias do Reino veio a ser
estatuída pela Portaria de 12 de Outubro de 1866. Contudo, só se realizou
no ano seguinte.
De acordo com o preâmbulo desta
portaria, «a instrução e a educação
pública, como dever social, não pode
nem deve ser objecto indiferente para
o Estado, porque ele tem de procurar
com inteligente discrição o equilíbrio
das forças da sociedade». Assim, a
inspecção era o meio mais importante
que o Estado dispunha para «exercer
acção benéfica no vasto exercício da
função social de ensinar».
Os inspectores deveriam ter em conta
os seguintes princípios da reforma da
instrução, solicitando-se-lhes observações úteis sobre os mesmos e adequada sensibilização da opinião pública:
1. A instrução primária elementar
seria assegurada gratuitamente nas
escolas públicas, a ambos os sexos,
em qualquer idade depois dos seis
anos.
2. Os professores, pelas suas habilitações, zelo e exacto cumprimento
dos seus deveres, tornariam a instrução eficaz.
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3. A opinião pública deveria secundar
os esforços feitos pelo Estado em
favor da instrução primária.
4. Adopção e exacto cumprimento de
métodos de ensino aperfeiçoados.
5. Escolas espaçosas e bem distribuídas pelos núcleos populacionais.
6. Propagação da instrução de adultos
e de um grau mais desenvolvido de
instrução primária.
7. Promoção da instrução da mulher.
Constituía principal fim desta inspecção o aperfeiçoamento do professor
através do desenvolvimento dos seus
conhecimentos e da habilidade prática.
Ainda que a inspecção fosse, naturalmente, confiada aos inspectores
designados para o efeito, é certo que
as autoridades administrativas e os
párocos foram chamados a colaborar
neste processo, que visava também
preparar os povos para o estabelecimento do novo sistema de instrução.
Os mestres e mestras das escolas públicas deveriam preparar informação
circunstanciada da escola, conforme
indicações da Direcção-Geral da Instrução Pública, a fim de ser apresentada ao inspector.
Eram deveres dos inspectores:
1. Visitar cuidadosamente as escolas,
certificando-se das condições da
«casa da escola», mobiliário, número de alunos inscritos, média da
frequência, pontualidade, regime,
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método de ensino e disciplina
adoptado e livros utilizados.
2. Fazer e registar as advertências e
correcções tidas por convenientes.
3. Instruir o professor em matéria pedagógica, quando considerar oportuno.
4. Promover conferências públicas
para os professores de cada concelho.
5. Informar-se do procedimento do
professor e da opinião existente na
localidade sobre o mesmo.
6. Realizar inquéritos, tendo em conta
os fins da inspecção.
7. Expor, em reuniões das Juntas de
Paróquia e das Câmaras Municipais, o estado da instrução primária e indicar os meios apropriados
para o seu aperfeiçoamento.
8. Nomear, junto de cada escola, uma
comissão para promover a frequência e assiduidade dos alunos
e melhorar o estabelecimento de
ensino.
9. Enviar ao Ministério do Reino um
relatório da visita.
Os inspectores deveriam também preencher um mapa, por ocasião da visita, em modelo da Imprensa Nacional.
O mapa, em causa, apresentava as
seguintes secções com vários itens:
casa da escola; mobília e utensílios da
escola; professor; regime, disciplina e
polícia da escola; livros usados pelos
alunos com declaração do número de
alunos que usam deles; número de

presenças dos alunos em 1866; classificação dos alunos segundo o número de presenças; número de aulas em
1866 por cada mês e divisões do dia;
frequência média no ano de 1866 por
meses, por ano e por aluno; classificação dos alunos que frequentaram
a escola em 1866 segundo o ano em
que começaram a estudar; classificação dos alunos que frequentaram
a escola em 1866 segundo o ano em
que nasceram; classificação dos alunos presentes à visita segundo o estado em que o inspector os achou em
leitura; classificação que o professor
fez dos alunos que teve em todo o ano
de 1866, segundo o estado em que se
achavam na leitura no fim do dito
ano; classificação dos alunos presentes à visita segundo o estado em que
o inspector os achou em escrita; classificação que o professor fez dos alunos que teve em todo o ano de 1866,
segundo o estado em que se achavam
na escrita no fim do dito ano; classificação dos alunos presentes à visita
segundo o estado em que os achou
o inspector nas contas; classificação
que o professor fez dos alunos que
teve em todo o ano de 1866, segundo
o estado em que se achavam em contas no fim do dito ano; classificação
dos alunos presentes à visita segundo
o estado em que os achou o inspector
em sistema métrico e doutrina cristã;
classificação que o professor fez dos
alunos que teve em todo o ano de
1866, segundo o estado em que no
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fim do dito ano se achavam em sistema métrico e doutrina cristã; classificação dos alunos presentes à visita
segundo o estado em que os achou o
inspector em Gramática, Corografia
e História Portuguesa; classificação
que o professor fez dos alunos que
teve em todo o ano de 1866, segundo
o estado em que se achavam no fim
do mesmo ano em Gramática, Corografia e História Portuguesa; classificação dos alunos do ano de 1866 segundo a profissão dos pais; quantias
despendidas com o pessoal, construção, mobília e utensílios das escolas
públicas.
Era também avaliado o mérito do
professor, segundo os seguintes parâmetros: moral, civil, zelo e quanto
ao aproveitamento dos seus alunos.
Para este fim utilizava-se uma escala
numérica, de zero a doze, entendendo-se que de zero a três significava
medíocre, de quatro a seis suficiente,
de sete a nove bom, de dez a doze
muito bom.
Desta inspecção, analisemos agora a
situação das escolas do Estado, situadas nas ilhas das Flores e do Corvo,
do distrito da Horta, que foram visitadas por António Joaquim de Almeida
Beja. As fichas preenchidas nos respectivos inquéritos apresentam a data
de 8 de Julho de 1867 2.
2

ANTT, Ministério do Reino, L.º 1052; Ibid.,
mç. 4097.
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No concelho das Lajes, da ilha das
Flores, foram inspeccionadas duas
escolas, para o sexo masculino: uma
no centro da vila, na freguesia de
Nossa Senhora do Rosário; a outra
na Fajã Grande, na freguesia de São
José. Eram professores José Augusto
César e Leonardo da Silveira, respectivamente. No ano de 1866, estas escolas registavam 109 alunos, mas no
dia da visita estavam apenas 37. Os
edifícios onde funcionavam os estabelecimentos de ensino não pertenciam ao Estado, mas sim a irmandades ou confrarias.
Três escolas receberam a visita do
inspector no concelho de Santa Cruz
das Flores: duas para o sexo masculino, na Rua do Porto, da freguesia de Nossa Senhora da Conceição,
do professor João Nepomuceno de
Mendonça, e na Rua de São Pedro, da
freguesia de Ponta Delgada, do professor Manuel de Sousa Brasil; outra
para o sexo feminino, da professora
Mariana Úrsula Ribeiro, situada na
Rua d’Além, da freguesia de Nossa
Senhora da Conceição. Nestas escolas,
em 1866, estavam inscritos 154 rapazes e 93 raparigas. Todavia, à data da
inspecção, a frequência reduzia-se a
83 alunos e 23 meninas. Nenhuma
«casa da escola» era propriedade do
Estado. Duas pertenciam aos respectivos professores e a restante era de um
particular.
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Funcionava, na ilha do Corvo, uma
escola para o sexo masculino, no sítio
do Outeiro, da freguesia de Nossa
Senhora dos Milagres, do professor
António José Rocha. Em 1866, estavam matriculados 42 alunos. Contudo, no dia da visita, o inspector
anotou a presença de 16. A «casa da
escola» pertencia a uma irmandade
ou confraria.
No concelho de Santa Cruz, as escolas para o sexo masculino foram
classificadas de medíocres, ao nível
das condições morais e pedagógicas.
No entanto, ao estabelecimento para
o sexo feminino foi atribuído bom,
no mesmo item. Nos restantes municípios destas ilhas, estas condições
foram consideradas suficientes.
A maioria dos alunos era constituída
por filhos de lavradores (caseiros ou
proprietários), jornaleiros e proprietários de prédios rústicos. Ao nível
do sexo feminino, na escola de Santa
Cruz das Flores, verifica-se que a
maioria das meninas era composta
3

4

Primeiros elementos das quatro partes da
grammatica portugueza accomodados ao
uso das escolas de primeiras letras. A 7.ª
edição é de 1860 (Lisboa: Typ. Universal).
João Afonso (Bibliografia Geral dos Açores,
I, 1985: 179) registou uma edição de 1841
(Angra do Heroísmo: Imp. da Administração Central).
Encyclopedia das Escolas d’Instrucção
Primaria composta por distinctos escriptores sob a direcção do Sr. Jose Maria

por filhas de lavradores-proprietários,
barqueiros, costureiras e jornaleiros.
Destas escolas, a do centro da vila
das Lajes, possuía 131 livros. Era
a única com biblioteca ou livraria,
como então se dizia. Em Santa Cruz,
o professor João Nepomuceno de
Mendonça tinha 43 livros, enquanto
José Augusto César, da vila das Lajes,
apresentava 30. Os restantes não dispunham de livraria. Em nenhuma
escola havia mapas de Portugal, dicionários de Português ou tabelas para a
iniciação da aprendizagem da leitura.
Os livros mais usados pelos alunos
eram os seguintes, em edições que
não são identificadas nos mapas preenchidos pelo inspector:
Abecedários ou silabários;
Gramática Portuguesa, do Padre
Jerónimo Emiliano de Andrade 3;
Enciclopédia…, de Latino Coelho 4;
Manual Enciclopédico, de Emílio
Aquiles Monteverde 5;
Catecismo de doutrina cristã 6;

5

6

Latino Coelho, Lisboa: Francisco Arthur da
Silva, 1857.
Manual Encyclopedico para uso das Escolas de Instrucção Primaria. A 1.ª edição
surgiu em 1837. Ver Veríssimo, 2006.
Por esta altura, era muito utilizado o
seguinte: Principios de moral e catechismo,
ou compendio da doutrina cristan: para uso
das aulas de instrucção primaria, de João
Félix Pereira. Foi editado em 1858 e nos
anos seguintes (3.ª ed., Lisboa: Typ. de José
da Costa Nascimento Cruz, 1861).
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Método facílimo para aprender a
ler…, de Emílio Aquiles Monteverde 7;
Selecta Clássica 8
Resumo da História de Portugal, de
Emílio Aquiles Monteverde 9.
Nenhum professor destas escolas
tinha habilitações ou fizera exames
de Português, Desenho Linear, Francês ou Inglês, Matemáticas Elementares, Introdução à História Natural,
Geografia e História, Latim, Filosofia
Racional, Eloquência, nem tão-pouco
possuía o Curso da Escola Normal.
Com excepção do professor José
Augusto César, da escola do centro
da vila das Lajes, que detinha provimento vitalício, a qualidade do provimento dos demais era temporária.
Em matéria de avaliação dos alunos,
verifica-se uma disparidade entre as
classificações dos professores e as que
foram atribuídas pelo inspector. Para
este, nenhum aluno, em nenhuma
área ou disciplina avaliadas, obteve
a classificação de Bom, excepto dois
7

8

Methodo facillimo para aprender a ler
tanto a letra redonda como a manuscripta
no mais curto espaço de tempo possível,
Lisboa: Imp. Nacional, 1851.
Antonio Moniz Barreto Corte Real, Selecta
classica, accomodada ao uso das escholas
do districto d’Angra do Heroismo: prosa.
A 3.ª edição data de 1861 (Angra do
Heroismo: Typ. M. J. P. Leal); Idem, Selecta
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alunos da escola do centro da vila das
Lajes, em Doutrina Cristã.
Na verdade, a avaliação feita pelo
inspector António Joaquim de Almeida Beja revela-nos elevada taxa de
insucesso escolar, a que não devem
ser alheios a frequência irregular, a
preparação dos professores, as comunicações, as particularidades do meio
socioeconómico e o reduzido investimento do Estado na promoção da
instrução pública em ilhas periféricas
de um arquipélago atlântico. Atente‑se, a título de mero exemplo, que, das
seis escolas inspeccionadas, somente
três foram consideradas com condições higiénicas satisfatórias, além de
que nenhum edifício, onde funcionavam, pertencia ao Estado.
Em suma, a inspecção extraordinária
de 1867, nas ilhas das Flores e do
Corvo, do distrito da Horta, como,
de resto, noutras partes do País, vem
revelar aquilo que a portaria, que lhe
deu cobertura legal, à partida definira, como inspecção e inquérito: elementos para as reformas a empreender ao nível da instrução primária, no

9

classica, accomodada ao uso das escholas
do districto d’Angra do Heroismo: verso,
Angra do Heroismo: Typ. M. J. P. Leal,
1860. O inspector anotou apenas o título
abreviado – Selecta Clássica – e o impressor.
Resumo da História de Portugal: para uso
das crianças que frequentão as aulas. A 3.ª
edição é de 1844 (Lisboa: Imp. Nacional).
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sentido da sua generalização a ambos
os sexos, gratuitamente, nas escolas públicas. Mas, como sempre, foi

mais fácil elaborar o diagnóstico do
que promover, com sucesso, a escolaridade obrigatória.
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