
Em 1893, vários alunos da Casa Pia de Lisboa iniciaram a produção de uma série de jornais
escolares (manuscritos e ilustrados). Inseridos no contexto de formação das primeiras associa-
ções de alunos, estes jornais coincidiram, historicamente, com a emergência de um conjunto
de práticas e discursos psicopedagógicos centrados em métodos de ensino artístico e actividades
extra-curriculares. Na sua forma e significado, este género único de produção escolar é indis-
sociável do aparecimento de um novo regime educativo, a escola moderna, e de um novo actor
social, o aluno-artista.

Palavras-chave: artista, imprensa escolar, associativismo, auto-educação

Introdução

Aprendais a ser artistas, para que a arte não acabe entre nós – e o que é um artista senão
um trabalhador determinado a atingir a excelência no seu trabalho, independentemente
das circunstâncias?

Morris, 2003: 48

Este artigo visa identificar as condições históricas de emergência, no final do século XIX, de uma
formação discursiva de carácter psicopedagógico e artístico, em torno de um dos problemas maio-
res da modernidade educativa: a produção massiva de sujeitos diferenciados, de modo a efectivar
as categorias de pessoa e cidadão, tal como idealizadas pelo humanismo liberal moderno. Tendo
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como ponto de partida a análise iconográfica e discursiva de 22 jornais manuscritos produzidos,
entre 1893 e 1929, por vários alunos da Casa Pia de Lisboa (1780), proponho-me situar o apareci-
mento da imprensa e do associativismo estudantil no contexto de consolidação de um conjunto de
movimentos que, reclamando as práticas da educação integral, ficaram conhecidos pela expressão
escola moderna: uma escola feita à medida de grandes massas populacionais.

O que aqui apresento é uma história das práticas artísticas e das técnicas pedagógicas pelas
quais o sujeito se objectiva e se converte numa realidade. Posicionado no interior de uma cultura
pedagógica e artística, o aluno mobilizou-se a cumprir um plano de formação moral e cívica, esta-
belecido de acordo com o princípio psicológico e político do self-government. Actividades como o
associativismo estudantil e a imprensa escolar inscrevem-se num conjunto de estratégias promo-
vidas pela instituição escolar moderna com o objectivo de incentivar o aluno a participar, acti-
vamente, no projecto da sua própria educação. Neste sentido, o aparecimento de jornais na Casa
Pia de Lisboa é indissociável do aparecimento histórico de uma nova concepção de criança ou
jovem: o aluno, isto é, um sujeito capaz de tornar-se autor da sua própria vida enquanto inse-
rido numa instituição cuja finalidade consiste em legitimar os meios de atingir esse objectivo (cf.
Sacristán, 2005).

No contexto escolar da Casa Pia de Lisboa de 1893, a vocação para as artes era entendida
como uma das chaves-mestras de acesso a um destino pessoal e social que a instituição desejava
para todos os alunos, e que cada aluno deveria desejar para si mesmo. Por esse motivo, os jornais
serão aqui entendidos como resultados de uma permanente negociação entre um trabalho de
cariz disciplinar-normalizador e um trabalho de interiorização activa desenvolvido pelo próprio
aluno. Colocar as técnicas de produção da subjectividade no coração dos processos sociais é esta-
belecer um mapa sobre a complexidade das relações que marcaram as modalidades de organiza-
ção e exercício dos poderes político e científico ao nível da educação de menores em perigo
moral, bem como as modalidades de produção e exibição do conhecimento escolar através das
quais o aluno reivindicou para si uma «forma identitária» (Dubar, 2002: 7).

Os jornais da Casa Pia, entendidos como extensões dos métodos de aprendizagem como o
desenho e os trabalhos manuais (os chamados métodos intuitivos), desempenharam um papel fun-
damental na fabricação de representações que, ainda hoje, povoam os nossos imaginários ao nível
das formas de identificação e legitimação do talento artístico. A este respeito, defendo que o dis-
curso psicopedagógico moderno sobre o papel das artes na escola se alicerçou, desde finais do
século XIX, na possibilidade de implementar um sistema racional de medição das aptidões do aluno,
de modo a justificar a sua selecção, distribuição e subsídio nos vários ramos do ensino artístico e
oficinal. Foi ainda no contexto específico de instituições totais como a Casa Pia de Lisboa, e pela via
da determinação científica das relações entre aptidão especial e carreira profissional, que se con-
solidaram os métodos de ensino que a escola de massas viria a universalizar no plano da diferen-
ciação entre artes menores e artes maiores, artes mecânicas e artes do espírito, operários e artistas. 
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Uma análise visual e discursiva dos jornais da Casa Pia de Lisboa permite detectar algumas das
evidências históricas que melhor caracterizam o projecto educativo moderno, assim como alguns
dos seus paradoxos mais recorrentes: o de que as artes são, por um lado, o ingrediente primordial
da formação humanística e, por outro, um «ornato e gentil aperfeiçoamento de educação» apenas
acessível a um punhado de eleitos (Garrett, 1829: 41). O delicado problema de fazer coincidir
«missão espiritual» e «utilidade social» foi largamente discutido pelos pedagogos (nacionais e inter-
nacionais) que mais se debruçaram sobre a questão das artes na escola de massas (Cabeleira,
2007: 103).

A defesa das artes como meios de educação coincidiu com a descoberta da psicologia da
criança e o investimento em novos métodos de ensino atractivos, feitos de dentro para fora. As
artes, aliadas da expressão livre e do exercício da vontade, passaram a ser entendidas como as
fórmulas mágicas da educação do espírito. Ao dedicar-se à escrita e ao desenho, o aluno exer-
citava a sua competência artística, ao mesmo tempo que interiorizava uma «disciplina de ser», isto
é, «uma obrigação de ser um determinado carácter e morar em determinado tipo de mundo» 
(Goffman, 2003: 159).

Em nome da modernidade pedagógica, partia-se do princípio de que «há trabalhos que são
desejados, na medida em que se inscrevem no circuito da produção criadora dos indivíduos» e que
esses trabalhos são decisivos para afirmar a autonomia do sujeito na constituição de uma «cultura
de si» (Freinet, 1974: 31; Foucault, 2004: 58). Neste sentido, os jornais escolares são exemplos elu-
cidativos de métodos de trabalho fundados na «lição das coisas», na «pedagogia da imagem», e na
disciplina dos órgãos dos sentidos como a mão e a visão (Planchard, 1982: 453; Fouilhé, 1955: 43).

Instituições como a Casa Pia de Lisboa defenderam a permanente observação do aluno no
plano de uma urgência que se colocava às administrações estatais e se traduzia no princípio geral
do encerramento, inspecção e controlo de populações consideradas perigosas. A própria história
dos jornais escolares da Casa Pia de Lisboa confunde-se com a necessidade de diferenciar os 
alunos de acordo com o respectivo mérito individual, para mais efectivamente homogeneizar essas
diferenças num corpo social coeso. A invenção do artista (tal como indica o título deste artigo)
consiste num conjunto de práticas e processos que se referem à capacidade do aluno para cons-
truir a sua identidade (assumida como diferença e marca de distinção social), através da apropria-
ção e transformação dos conhecimentos técnicos e éticos transmitidos pela instituição escolar.

A partir da explicitação das relações entre práticas artísticas, «regimes do eu» e psicopedagogia
moderna, pretendo aqui mostrar que tanto o aluno como a sua subjectividade são, em si mesmos,
invenções históricas. Em suma, este artigo pretende contribuir para a escrita de uma história dos
processos pelos quais nos temos vindo a inventar a nós mesmos, enquanto alunos, professores,
artistas. 
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Referenciais teóricos e materiais empíricos

Disciplina é a capacidade de se ser senhor de si mesmo.
Rosa y Alberty, 1918: 12

Fazer a história dos jornais dos alunos da Casa Pia é reflectir sobre os processos históricos de
construção das nossas presentes noções sobre «o que é um artista» e sobre qual tem sido o papel
da escola na produção desse «modo de ser e de viver». Em suma, é perceber como toda uma for-
mação discursiva acerca da educação e do ensino artísticos tornou possível o estabelecimento de
normas e regras de conduta destinadas a classificar, agrupar e distinguir pessoas entre si, fazendo-as
corresponder a um determinado ethos, ou seja, a uma expressão normativa da sua própria natureza.

Os 22 jornais produzidos entre 1893 e 1929 por vários grupos de alunos da Casa Pia de Lisboa
oferecem, por um lado, uma visão institucional muito nítida acerca daquilo em que devia consistir
a formação artística do aluno e, por outro, a experiência prática e subjectiva do próprio aluno ao
nível da escolha entre as imagens propostas pela instituição escolar1. Tornou-se, por isso, impera-
tivo recorrer a leituras teóricas e empíricas que, de algum modo, iluminassem o objecto material à
luz de toda uma massa de coisas ditas acerca do papel das artes na educação para todos. A Casa
Pia, como instituição de utilidade social, propôs-se cumprir duas grandes missões ao longo da sua
história: a regeneração moral pela educação de grupos considerados marginais, e a formação de
uma elite representativa do prestígio social e do património cultural da instituição.

Com referência a este horizonte historiográfico, e considerando as implicações críticas do cru-
zamento entre os domínios da ética com os da política no campo educacional, passei a adoptar
um conjunto de disposições teóricas e metodológicas, tal como propostas por Erving Goffman
(2003), Michel Foucault (1997) e Zigmunt Bauman (2001). Os trabalhos destes autores serão aqui
articulados com dois estudos produzidos por Jorge Ramos do Ó no plano da análise histórica e
educacional, em torno de questões como O Governo de Si Mesmo e A Casa Pia de Lisboa (1780-
-1960) como laboratório da modernidade educativa em Portugal.

Nestes dois trabalhos clarificam-se as dimensões relacionais e reflexivas que ligam a emergên-
cia histórica do discurso psicopedagógico moderno à «fabricação» da figura do aluno como «um
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1 Todas as interpretações e análises aqui apresentadas suportam-se em materiais impressos e manuscritos do acervo
bibliográfico do Centro Cultural da Casa Pia de Lisboa. Os 22 jornais produzidos entre 1893 e 1929 fazem parte do
espólio do Ateneu Casapiano/Biblioteca-Museu Luz Soriano: A União e A Mocidade (1893), A Rapioca (1896-97), O
Dragão (1896-97), O Justo (1897-98), A Victoria (1897), A Verdade (1897), O Saloio (1897), A Satyra (1898), Philosopho
(1898), O Lidador (1898), A Canalha (1898), O Gamin (1900), O Social (1901-02), O Futuro (1902), A Crítica (1903),
Mocidade Casapiana (1903), Os Bohemios (1904-05), O Extra (1913), O Terceiranista (1920), Comércio e Indústria
(1927), Semana Desportiva (1928-29). Todos os números destes jornais encontram-se compilados em volumes indivi-
duais (ainda que muitas séries estejam incompletas), com excepção dos jornais A União e A Mocidade, ambos enca-
dernados no mesmo volume.



actor social» que é capaz de «ser sujeito da sua própria educação». As noções de «experiência social»,
«governamentalidade» e «tecnologias do eu» definem um território de análise onde se cruzam «as
práticas cognitivas, as hierarquias de escolha e as imagens de si, desenhadas pela instituição esco-
lar para formatar a identidade pessoal do estudante e para serem por ele igualmente reinventadas»
(Ramos do Ó, 2003: 3-4). Se considerarmos que a história da Casa Pia é indissociável da história
das práticas educativas e dos discursos pedagógicos mediante os quais «se generalizou o chamado
modelo da mass schooling» e se gerou a «imposição monopolista de um novo regime caracterizado
pela vontade de homogeneizar o diferente», então torna-se possível afirmar que «a Casa Pia é a
melhor realidade que temos ao nosso alcance em Portugal para se observar este movimento de
expansão de novas tecnologias de poder no campo educativo» (idem, 2005: 19-20). 

No seu trabalho sobre Manicómios, Prisões e Conventos, Erving Goffman (2003) enquadra as
práticas do associativismo no conjunto das modalidades de organização possível da vida dos indi-
víduos que habitam instituições totais, onde o regime de internato confina todas as dimensões da
existência a um mesmo espaço. Neste tipo de instituição o internado recebe instrução formal e
informal, e modela a sua conduta em torno de «sistemas de privilégios» que lhe garantem o acesso
a «carreiras» morais e profissionais de terminado tipo (2003: 49, 111). As actividades colectivas rela-
cionam-se, portanto, com a aplicação de estratégias disciplinares destinadas a normalizar grandes
massas populacionais.

Michel Foucault, em Vigiar e Punir (1997), explica-nos que através das «disciplinas» se deixa
observar todo o «poder da norma» que caracteriza a instituição escolar, uma vez que

as marcas que significam status, privilégios, filiações, tendem a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de
um conjunto de graus de normalidade, que são sinais de filiação a um corpo social homogéneo, mas que têm
em si mesmos um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares. (ibidem: 153-154)

Neste sentido, o investimento em práticas de individualização do aluno – tal como medir os
desvios, fixar as especialidades, tornar explícitas as diferenças – é o que melhor permite ajustar os
desvios, as especialidades e as diferenças umas às outras. Em suma, todo o «poder da norma» con-
siste em introduzir, «dentro de uma homogeneidade que é a regra», «a gradação das diferenças indi-
viduais» (ibidem: 154). 

Ainda a este respeito, o próprio Célestin Freinet (1974) entende a «normalização» como
estando ligada ao «problema da disciplina, que é a técnica das relações entre indivíduos e grupos».
Segundo este pedagogo da Escola Nova, «a normalização, seja na escola ou na fábrica, visa atenuar
conflitos disciplinares», «fazendo as crianças enveredar por caminhos que as levarão mais segura-
mente ao fim a atingir e que se baseiam todos no trabalho» (1974: 95-96).

Nesta tensão entre norma e diferença, a noção de artista articula-se com o problema da «busca
da aptidão ideal», como sendo este o problema educativo que mais preocupa a instituição escolar
moderna e o próprio aluno. Segundo Zigmunt Bauman, o conceito de «aptidão» pode ser definido

117



como «estar pronto a enfrentar o não-usual, o não-rotineiro, o extraordinário». A ideia de aptidão (e
sobretudo a aptidão artística) «diz respeito a quebrar todas as normas e superar todos os padrões»
(Bauman, 2001: 92).

De modo semelhante, a noção de «carreira» evoca a correspondência do indivíduo a determi-
nadas regras de obediência e requisitos de aptidão que lhe permitem atingir os «postos ascendentes
de uma profissão respeitável» no interior de uma dada estrutura social. A carreira estabelece o elo de
ligação entre o «público» e o «íntimo», relacionando-se com a capacidade do indivíduo para produ-
zir «imagens do eu» associadas a certos «estilos de vida» socialmente significativos (Goffman, 2003:
112). Imagens que, uma vez associadas ao ideal de aptidão artística, constituem a marca de excep-
cionalidade de toda uma cultura, ou seja, o «modo de vida total de um povo» (Eliot, 1996: 34).

As «equipas simbólicas» (Goffman, 2003: 95) que nasceram na Casa Pia de Lisboa no final do
século XIX, – como o Grupo Escolar e o Grupo Margiochi –, são os exemplos mais representati-
vos desse ideal de eu vinculado a uma cultura institucional. Este foi também o ideal da escola
moderna: tornar possível que todas as posições na sociedade sejam ocupadas pelas pessoas certas:
the right man in the right place (Ramos do Ó, 2003: 133).

Sob influência da Pedagogia Experimental, na transição do século XIX para o século XX, a ins-
tituição escolar moderna passou a identificar-se com expressões como «escola activa, esco-
las novas, educação progressiva, funcional, métodos modernos, escola para a vida, dinâmica de 
grupos, criatividade, não directividade» (Planchard, 1982: 429). Estas expressões evocam não apenas
questões gerais da técnica educativa mas, principalmente, princípios filosóficos e processos de tra-
balho que vinculam os indivíduos a uma «regra de vida» (Freinet, 1974: 89).

O slogan da escola por medida foi apropriado por quase todos os movimentos que reclamavam
o princípio político e educativo do self-government como sendo o modelo disciplinar da liberdade
no «século da criança» (Planchard, 1982: 440; Rosa y Alberti, 1918: 19). Todos estes movimentos –
entre os quais os Métodos Montessori e as Técnicas Freinet – defendiam o ensino individualizado
(feito à medida) e socializado (pela vida e para a vida), afirmando a sua diferença pela negação
dos métodos escolásticos do passado que pressupunham o aluno como um receptor passivo.

A Arte na Escola (educação estética e artística) seria, neste contexto, «a chave para o problema
político e individual da liberdade» (Smith, 1992: 56-57). A educação da consciência confundia-se com
a educação de todas as faculdades da alma, ao mesmo tempo que as profissões artísticas e o «cons-
tante exercício da dexteridade manual» eram entendidas como as vias «mais próprias para abrir o
espírito» (Vasconcelos, 1986: 193). O envolvimento voluntário do aluno na produção de jornais
escolares inscreve-se, portanto, num conjunto de estratégias que foram produzidas pela instituição
escolar e pelas Ciências da Educação, com o intuito de torná-lo responsável pela sua formação.

Quanto à mobilização das fontes empíricas, resta-me referir que o método de análise aqui pro-
posto não poderá ser exaustivo, nem sequer ilustrativo do seu imenso potencial narrativo e grá-
fico. Proponho apenas uma breve análise histórica dos processos pelos quais se produziram esses
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textos e imagens, tentando perceber, no cruzamento entre o que foi dito e o que pode ser visto,
qual o papel do ensino artístico no contexto da escola moderna.

Considero, pois, que qualquer análise de materiais iconográficos e textuais terá de ser enqua-
drada num plano conceptual e teórico mais vasto, simultaneamente contaminador e constituinte da
sua função estética, dos seus usos e do próprio acto de compreensão a que podem ser submeti-
dos. Ou seja, não basta olhar as imagens e os textos sem integrá-los no complexo de discursos e
representações que historicamente atravessam e se fixam na experiência dos sujeitos que os pro-
duzem e/ou deles se apropriam. Entendidos enquanto objectos culturalmente construídos e nego-
ciados, os textos e imagens dos jornais da Casa Pia permitem-nos perceber o modo como a visua-
lidade se refere a um conjunto de técnicas e tecnologias (pedagógicas e artísticas) através das quais
olhamos e somos olhados (cf. Foster, 1999).

A Casa Pia como laboratório de modernidade educativa: as Artes no estudo do «eu»

Trabalhar a alma da criança com alma e com arte, com arte e com acerto, com acerto e
com ciência, tal é o nosso escopo.

Ferreira, 1920: 24

A Casa Pia de Lisboa tem sido considerada um laboratório pedagógico onde foram ensaiadas
muitas das inovações e soluções educativas pelas quais se viriam a debater, ao longo de várias gera-
ções, os políticos, os pedagogos e, em geral, todos os defensores de um ensino e de uma educação
de características efectivamente modernas no nosso país (Ramos do Ó, 2005: 18). Desde 1780,
época da sua fundação no Castelo pelo intendente de polícia Diogo Inácio de Pina Manique, 
passou a ser conhecida como uma instituição-modelo ao nível da formação profissional, artística e
intelectual (Marvão & Coelho, 2000: 63). Os alunos que se destacassem pelo seu desempenho 
na Aula de Nu, e que ambicionassem prosseguir na carreira de artista, seriam enviados por Pina
Manique, desde 1785, para o Collégio de Bellas Artes em Roma «onde se formaram os mais hábeis
artistas pintores, gravadores e escultores que tivemos nessa época» (Silva, 1896: 20).

Mas foi apenas após a Revolução Liberal (1820-24), e durante o período correspondido entre
as administrações de José Maria Eugénio de Almeida e de Francisco Simões Margiochi (1860-1898)
que a instituição, instalada no Convento dos Jerónimos, se tornou palco das primeiras reformas de
Instrução Pública que iriam preparar o terreno para a aplicação dos princípios pedagógicos
modernos. «A arte, a ciência, a religião, a liberdade e a igualdade perante a lei» seriam então colo-
cadas ao serviço de todos os alunos, de modo a transformá-los em «artistas esclarecidos com que a
família se enriquece, a pátria se honra e a sociedade se enobrece» (Raposo, 1869: 26).

Em 1961, o provedor José Eugénio de Almeida propunha-se transformar a Casa Pia em algo
mais do que um «asilo de mendicidade» (Ribeiro, 1907: 143), ou seja, uma verdadeira «casa de edu-
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cação para a infância» com «muita prática das coisas úteis para a vida e poucas ou nenhumas 
teorias abstractas» (Silva, 1896: 144, 151). O provisor de Estudos José António Simões Raposo foi,
desde 1866, o responsável pela implementação do Plano de Reforma no ensino elementar e com-
plementar, incluindo o desenho, as artes e os ofícios.

Entre as principais medidas tomadas constavam (i) o estabelecimento de sólidas bases discipli-
nares e higiénicas, (ii) a prospecção de mercado para a organização do ensino oficinal, (iii) a con-
servação e a remodelação dos métodos de ensino da Aula de Desenho e a sua maior adequação
às realidades laborais, (iv) o recrutamento de pessoal docente devidamente habilitado pela Escola
Normal de Lisboa, (v) a regularização dos sistemas de fiscalização, vigilância e escrituração esco-
lar, (vi) a aplicação de subsídios e o desenvolvimento de métodos racionais para a resolução de
um dos maiores problemas da Instrução Pública:

O número dos indivíduos que nascem com as aptidões especiais para receber com proveito a instrução literá-
ria e superior, constitui uma minoria de excepção em todos os países e em todas as classes. (…) É melhor,
quando aparecer algum talento que mereça protecção, e depois de o examinar e provar bem, porque neste
género as vocações falsas são mais numerosas do que em qualquer outro. (Almeida, 1861: 73-74)

Para além da reformulação da instrução primária e complementar, foi estruturado um sistema
de subsídios e atribuição de prémios, tendo em vista «determinar a natureza da medalha de mérito»
dos alunos que mais se distinguissem na aula de Desenho (Raposo, 1869: 31-32). Mediante os
resultados obtidos na prova de desenho, seriam apurados os alunos cuja vocação era digna de
encaminhamento para carreiras nas artes liberais ou nos ofícios artísticos.

Este conjunto de medidas pode justificar as razões do aparecimento de fenómenos como o
associativismo, as competições escolares pela distribuição de prémios e subsídios, a proeminência
dada aos artistas e aos alunos mais distintos na consolidação de toda uma Cultura de Mérito. A
Casa Pia propunha-se a «dar princípio à vida de trabalho», de modo a que o aluno e a instituição
pudessem ambos «ganhar um nome ilustre para si e para o seu país» (Almeida, 1881: 47). Esta escola
moderna daria sentido à fórmula mágica da educação para todos, de tal modo que a demonstra-
ção de talento passou a consistir numa espécie de desígnio alquímico cujo alcance culminaria na
elevada missão de transmutar desvalidos em artistas.

Nos registos deixados pelo provedor Francisco Simões Margiochi (1893, 1895), desde a sua
nomeação em 1889, encontram-se referências quanto ao aparecimento dos primeiros jornais
manuscritos, A União e A Mocidade (ambos de 1893), bem como as condições mediante as quais
se poderia ou não aceitar a sua circulação no interior do estabelecimento2. O problema do conhe-
cimento da subjectividade do aluno ganhou, por esta altura, contornos de urgência: «os alunos
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ponsabilização dos autores dos jornais escolares por todas as matérias escritas e desenhadas.



podem ser, segundo o seu merecimento individual, segundo as suas tendências especiais, homens
de ciência, artistas, operários» pois «toda a habilidade consiste em fazer o reconhecimento, esprei-
tar os hábitos, as aptidões, as tendências, os ideais daqueles cérebros» (Margiochi, 1893: 12-13).

Foi durante a provedoria de Francisco Margiochi que se estabeleceu uma ligação nítida entre
as políticas de subsídio ao mérito intelectual e artístico (com a criação do Prémio Luz Soriano)3, e
o envolvimento voluntário dos alunos em actividades como os jornais escolares e o associativismo.
Para além de atribuir um lugar de destaque aos ramos da «instrução especial» como a música e o
teatro, Margiochi acentuou a função educativa de actividades extracurriculares como as palestras,
as digressões de instrução, as exposições, os museus escolares e o futebol.

A este provedor se ficou também a dever a implementação dos primeiros hábitos de conheci-
mento científico do aluno como a observação e medida através de estudos antropométricos. Assim
se passou a promover, de modo sistemático, «a pesquisa, cuidada e solicita, das aptidões que possam
manifestar-se nas crianças educandas», como sendo esse o procedimento contrário à manutenção
de uma «rotina tão inexplicável, quanto absurda, de distribuir alunos pelo aprendizado de diferen-
tes ofícios e artes liberais, sem uma indagação sistemática das suas aptidões, sem o mais rudimen-
tar exame das suas condições físicas e até morais» (Margiochi, 1894a: 24).

Entendia o provedor que, dessa rotina absurda, só poderia

resultar o distrair-se um cantor hábil, da carreira onde poderia facilmente ganhar os primeiros lugares, para
fazer dele um mau sapateiro, toda a vida desconhecido, ou ir lançar numa oficina de alfaiate uma criança, que
seja o gérmen de um pintor notável. (ibidem)

Os jornais escolares e a prática desportiva faziam parte de um ideal de escola perspectivado
por Francisco Simões Margiochi. Foi durante a sua provedoria que nasceu uma equipa simbólica –
o Grupo Margiochi (1902) –, espécie de modelo em miniatura de uma sociedade perfeita, obra-
-prima da escola moderna: a comunidade dos indivíduos, todos eles «artistas de raça» (Margiochi,
1894a: 24).

O essencial dos planos de estudos de 1860 e 1869 manteve-se até 1910, altura em que se pro-
duziram novas alterações na organização da Casa Pia motivadas, por um lado, pelo começo de
um novo regime político e ideológico associado à Implantação da I República e à laicização do
Estado e, por outro, pelo final do regime de provedorias e a nomeação do primeiro director da
instituição especializado nas áreas da Pedagogia e Psicologia. No período de directoria de Aurélio
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3 Em Agosto de 1891, Simão José da Luz Soriano deixava à instituição um avultado legado para apoio financeiro anual
de três alunos que pelos seus próprios meios não pudessem aceder aos estudos superiores. A única condição imposta
pelo benemérito na escolha dos alunos foi «a de terem uma reconhecida capacidade e talento, com boa conduta
moral, quesitos comprovados pelas distinções das suas precedentes aprovações nas aulas de instrução primária e
secundária» (Soriano, cit. por Margiochi, 1895: 10).



da Costa Ferreira (1911-22), foram reguladas as competições futebolísticas e os torneios inter-esco-
las, actividades ligadas à criação oficial da Associação Escolar dos Alunos da Casa Pia de Lisboa
(1912), e do Casa Pia Atlético Clube/Ateneu Casapiano (1920).

Este período foi marcado por uma «revolução pedagógica» nos sistemas de ensino da institui-
ção, devido à implementação definitiva de avançadas técnicas de observação experimental e cien-
tífica no apuramento da «aptidão» e «tendências especiais» do aluno. O problema da educação seria
resolvido com a introdução de uma inovadora técnica psicológica, os Tests, os mais fiáveis instru-
mentos de medida da inteligência e «estudo do eu» (Ferreira, 1920: 22-23).

Uma imagem que atravessa todos os discursos produzidos nesta instituição total é a do 
anormal, a do desperdício humano que é preciso reciclar através de uma indústria habilitada para
tal. Aurélio da Costa Ferreira entendia a educação como uma «indústria cuja matéria-prima é o
homem». A antropotecnia era para o homem aquilo que a zootecnia era para o animal (Ferreira,
1914: 181). Transformada numa autêntica indústria, a escola moderna encontrava no test e na
docimologia (ciência dos exames) o método mais eficaz de conhecimento do aluno. O objectivo
era prevenir e solucionar o caso do «resíduo na escola», o chamado «anormal escolar», ou seja, o
«não-valor» físico e psíquico:

Em que consiste o triunfo de uma industria? No seu lucro, notoriamente. Como se provoca e obtém esse
lucro? Difundindo e barateando o produto, propagando-o, decretando-o, popularizando-o, democratizando-o,
enfim, – por um lado; pelo outro, eliminando o maior numero de resíduos da matéria prima, transformando-
-os em elementos auxiliares ou mesmo constitutivos de outras indústrias. (…) Deve democratizar-se inteira-
mente o ensino, levando-o a toda a parte, tornando-o acessível a todos, e sempre capaz de produzir mais e
melhor – para que o individuo represente um factor e para que o progresso social ascenda. (…) O anormal
escolar, bulhento ou apático, é, na escola, o que o corpo estranho é para a máquina – perturbação, risco, males
contra eles próprios. (Ferreira, 1914: 182-183)

Sendo a questão pedagógica uma questão económica, era necessário distinguir os anormais
pedagógicos das inteligências excepcionais, a fim de testar os limites da sua educabilidade. Outro
problema prendia-se com o encontro de soluções empírico-científicas para o estabelecimento de
uma antropotecnia do mérito ligada à quantificação da alma do aluno. O princípio do rendimento
máximo tomava como objecto de atenção a «natureza» da criança, natureza essa que «não se governa,
senão deixando-a governar, conhecendo-a, aproveitando-a, seguindo-a» (Ferreira, 1920: 25-26).

Os métodos disciplinares coercivos deveriam ser substituídos por métodos de controlo e sedu-
ção baseados na conduta íntima do aluno e na economia do seu desejo. O problema da liberdade
passou então a fazer parte do problema do conhecimento psicológico dos indivíduos, de modo 
a compreender, organizar, identificar o normal e o anormal, o virtuoso e o perigoso, o integrado e
o degenerado, ao mesmo tempo que se fazia a passagem de um sistema de avaliação com base 
na «liberdade moral», para um sistema fundado na «ciência do determinismo psíquico» (Ferreira,
1913: 75).
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Para implementar o princípio do trabalho associado ao exercício da vontade, introduzia-se no
plano de estudos a disciplina de Trabalhos Manuais que, juntamente com a disciplina de Desenho,
eram defendidos pela pedagogia experimental e didáctica ao nível dos Métodos de Ensino Intui-
tivo4. A prática artística, aliada à Expressão Livre, oferecia as maiores vantagens na exploração
criativa dos interesses da criança, ao mesmo tempo que proporcionava a «educação da atenção
dos sentidos» e as formas de controlo disciplinar de tipo introspectivo (Ferreira, 1920: 81-82).

Palyart Pinto Ferreira (1914) entendia mesmo que a Arte na Escola era «um dos mais podero-
sos factores da educação» e «higiene do espírito». Segundo este professor encarregue da questão
pedagógica dos Trabalhos Manuais, o princípio norteador da organização do Ensino Estético e
Artístico na Casa Pia de Lisboa inspirava-se numa teoria de John Dewey que advogava o «learning
by doing (aprender fazendo)», partindo da ideia geral de que «na escola não há espectadores, não
deve haver senão actores, e são as crianças que devem representar a peça» (ibidem: 250-251). O
próprio Faria de Vasconcelos colocava o problema nestes termos:

A Arte desempenha um papel muito importante na educação. Cultivar o gosto, o sentimento artístico é não só
desenvolver as faculdades do espírito, mas preparar melhor para o exercício das profissões manuais, (…) O ensino
do desenho é absolutamente indispensável. O fim do desenho é não fazer verdadeiros desenhadores, mas ensi-
nar a criança a ver, a olhar a observar. Os antigos métodos de ensino do desenho que não faziam apelo à ini-
ciativa do aluno, (…) estão hoje condenados pelos pedagogistas que defendem um método intuitivo e directo
do desenho de aprés nature e que tem como diz Quenoux a vantagem de desenvolver no individuo o hábito
do raciocínio, a independência do pensamento, criando uma personalidade. O novo método baseia-se na psi-
cologia da criança, nas suas aptidões, no seu gosto, nas suas tendências, na sua idade. O professor limita-se a
guiar a ensinar a criança no que interessa aos seus sentidos e às suas faculdades. (Vasconcelos, 1986: 600-603)

Aqui se esboçava a passagem de regimes de controlo disciplinar fundamentados em deveres
impostos, para métodos de ensino baseados na iniciativa, no gosto e no interesse do aluno. O eixo
vontade-liberdade-responsabilidade tornou-se indissociável dos Métodos de Ensino Intuitivos – o
Desenho e os Trabalhos Manuais – nos quais se podem incluir a Técnica do Jornal Escolar e da
Imprensa na Escola, iniciadas em 1925, por Célestin Freinet, numa escola de Bar-sur-Loup. Estas
técnicas de educação da escola moderna sublinham o carácter precursor e original dos jornais da
Casa Pia de Lisboa no conhecimento científico e experimental da criança.

Na sua vertente visual e discursiva, os jornais manuscritos podem ser comparados aos progra-
mas de ensino e sistemas de escrituração psicológica que foram desenvolvidos no Jornal Escolar,
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a desaparecer e pedagogos como Rabelais, Montaigne, Cómenio, Rousseau, Pestalozzi, Froebel e Herbart insistiam no
«contacto directo com as coisas»), a sua aplicação sistemática só se verificou no final do século XIX. No início do
século XX, a par das «teorias do interesse» de Dewey, Claparéde, Kerschensteiner ou Decroly, entendia-se por Ensino
Intuitivo «o processo directo que consiste em partir das coisas concretas para chegar às ideias mais abstractas, que
coloca os objectos antes das palavras, os factos antes das fórmulas» (Planchard, 1982: 449-450).



cuja função pedagógica e terapêutica se ligava a uma lógica de prazer no trabalho de modo a 
tornar o aluno um agente activo na sua própria educação. Estas pedagogias da «criatividade» e da
«produção divergente» aliaram-se a novas técnicas e tecnologias de ensino pela imagem, que fun-
cionavam como «mestres-mudos» através dos quais a criança podia aprender «sem dar por isso»
(Planchard, 1982: 526; Ferreira, 1914: 263). Ao colocar o aluno no centro das atenções da escola, a
psicopedagogia moderna universalizou as modalidades de racionalização e normalização propor-
cionadas pela educação da visão: «pelos olhos tomamos nós habitualmente conhecimento dum
grande número de propriedades e tal é o papel que as imagens visuais representam na cerebrali-
dade, na compreensão das coisas». «O atraso, a inferioridade resulta muitas vezes dum defeito de
visão» (Ferreira, 1920: 50).

Os jornais da Casa Pia de Lisboa podem ainda ser considerados, ao lado dos tests, uma técnica
de mensuração das faculdades mentais do aluno, incluindo-se na categoria «estudo dos produtos
permanentes da actividade infantil tais como a linguagem gráfica (escrita e desenho), as redac-
ções, os diários íntimos, as construções lúdicas, etc.» (Planchard, 1982: 352). Ainda que resultas-
sem de uma actividade voluntária, os jornais forneciam elementos de avaliação informal sobre o
talento artístico do aluno. Neles se podem encontrar todas as modalidades de desenho considera-
das imprescindíveis na escola primária: «cópia do natural, defendida por Rousseau; desenho de
memória, muito empregue por Pestalozzi; desenho de ilustração, que tem nas escolas americanas
grande numero de adeptos; desenho livre, que tem modernamente em Quenioux um defensor»
(Ferreira, 1914: 258). Aos alunos que manifestassem «faculdades excepcionais» aliadas a uma «aplica-
ção distinta», era dado um destino no «país ou no estrangeiro», de modo a «lançá-los numa camada
social diferente daquela donde vieram», para que «a vida lhes seja mais fácil e eles se tornem mais
úteis» (Ferreira, 1913: 44).

A criança traz o cérebro nas mãos, fala principalmente com as mãos; eduquemos-lhe, portanto as mãos. (…)
Nela existe sempre um criador, um obreiro ansioso por criar e produzir. (…) Além disso, o trabalho manual, e
principalmente o desenho, fornecem «tests» excelentes que por si ou combinados com outros, servem para
apreciação do valor psíquico e do grau de aproveitamento da criança. (idem, 1914: 305-306)

A invenção do artista

Enquanto fontes visuais, os jornais da Casa Pia de Lisboa deixam entrever uma diversidade de
imagens quanto a métodos de educação e ensino, e modelos de conduta disponibilizados pela
instituição escolar. Neste tipo de artefacto se mostra como o aluno foi capaz de construir uma visi-
bilidade em torno do seu próprio saber, e inventar a sua própria realidade através das linguagens
artísticas. Estas produções escritas e ilustradas pela mão do próprio aluno, constituem por isso
uma preciosa fonte de acesso informal às matérias que eram abordadas na sala de aula (portu-
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guês, história, desenho, geografia), ao mesmo tempo que nos apresentam os personagens herói-
cos que os alunos elegiam como sendo os mais representativos da história da Pátria e da Casa Pia.
Oferecem-nos, portanto, uma visão única sobre as estratégias de (auto)representação do aluno.

Ao longo dos vários jornais, os jovens artistas foram deixando explícitas as suas intenções, che-
gando a admitir que no jornal «desabafavam todo o seu ardor literário» e «atestavam que mesmo as
horas livres que lhes deixavam as suas lições por eles eram aproveitadas para se instruírem». Nos
jornais escolares, colaboravam «rapazes que pelo seu talento, pela sua inteligência e pelo trabalho
estavam destinados a ter na sociedade um lugar distinto» (1893, A Mocidade e A União: [57])5.

Nos desenhos de Pedro Guedes, Eduardo Romero, Ezequiel Bandeira, Raul Carapinha, Martins
Correia e José Dias Serras, tornou-se visível a ambição de ser artista. Essa imagem do artista apa-
rece na forma de uma aptidão ideal, e a obrigação em superar todos os padrões apresenta-se
nítida ao longo dos escritos deixados por administradores, professores e alunos que foram pas-
sando pela Casa Pia de Lisboa durante gerações sucessivas. A objectivação desses ideais surge de
modo inequívoco ao longo de dezenas de páginas onde se mostram desenhos de retrato de per-
sonalidades cujo mérito pessoal os tinha «elevado acima da vulgaridade» (Margiochi, 1894b: 87). A
continuidade do discurso sobre a relação entre a produção dos jornais escolares e a necessidade
de confirmar a aptidão especial, pode ser verificada num artigo que se intitula «vantagens da esco-
lha de uma carreira», o qual é elucidativo quanto ao pensamento dos alunos sobre as questões
que envolviam a sua educação: 

É geralmente reconhecida a utilidade que há em observar nas crianças, a sua inclinação para o modo de vida
que deverão seguir no futuro. É isto facílimo no lar domestico, ou em qualquer outra parte, que não seja um
grande estabelecimento de educação como é a Casa Pia, onde se reúnem centenas de órfãos, tornando-se
assim quase completamente impossível, estudar as aptidões particulares de cada um, e muito menos ainda
fazê-los considerar na posição que deverão ocupar na sociedade. (…) Perguntar-se-há agora: quais os elemen-
tos que a Casa Pia deve empregar para chegar a esse fim? (…) Os professores, que são, a nosso ver, os únicos
agentes de que a Casa Pia se deve servir para fazer nascer no espírito dos seus pupilos uma ideia do futuro,
que, como já dissemos, é sempre de grande utilidade. (1893, A Mocidade e A União: [37])

Neste artigo, como em muitos outros, as noções de «aptidão individual» e «carreira» aparecem
directamente associadas a uma «ideia de futuro», e ao encontro de um lugar de destaque na socie-
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5 Todas as citações e respectivas referências bibliográficas mobilizadas neste artigo quanto aos jornais A Mocidade e A
União serão remetidas para o volume único no qual ambos se encontram actualmente compilados. As referências de
página não correspondem, portanto, à paginação original que foi atribuída pelos diversos autores (identificados sob
pseudónimo) a cada um dos diferentes números de cada jornal, obedecendo antes a um critério de paginação que foi
posteriormente estabelecido para cada um dos volumes encadernados. Dada a extensão e complexidade do tratamento
do conjunto das fontes empíricas, bem como dos referenciais teórico-metodológicos mobilizados na sua análise icono-
gráfica, não será possível, no presente artigo, incluir de forma devidamente sustentada as imagens ou outros textos
provenientes dos diversos jornais da Casa Pia.



dade. A observação das «inclinações» tornou-se determinante não apenas para a instituição escolar,
mas sobretudo, tornou-se objecto de preocupação por parte do aluno, na medida em que dessa
observação dependeria a alteração do seu destino. No jornal A Mocidade, os alunos expõem as
motivações que os levaram a lançar-se, voluntariamente, no ofício da escrita e da ilustração: uma
«grande força de vontade» em solicitar a «valiosa protecção das Ex.mas Autoridades» do «Pio Esta-
belecimento, afim de que assim coadjuvados possamos prosseguir sem receio na nossa carreira»
(1893, A Mocidade e A União: [1-2]).

Também noutros tipos de publicações impressas, vários alunos e ex-alunos da Casa Pia de 
Lisboa referem a importância dos jornais na formação do «carácter», «responsabilidade» e «qualida-
des inatas de cada um». Os jornais escolares permitiam «individualizar» a acção de cada aluno
«dentro da liberdade permitida» ao mesmo tempo que eram «a viva demonstração» de um
«ambiente cheio de exemplos de vida». Os «desenhos à pena» serviam para fazer «uma selecção de
artistas, que ainda hoje honram com o seu talento as artes e o bom nome da Casa Pia». Para além
disso, aqueles «que desenhavam conseguiam uma auréola justíssima de simpatia e apreço», e assim
todos lucravam: «o curso a que o jornal pertencia ufanava-se do alto valor dos seus ilustradores» e
«o ilustrador, que assim procurava fortalecer, cada vez mais, a sua vontade em aperfeiçoar a pro-
dução» (Filipe, 1939: 12).

Há, de resto, uma perfeita simbiose entre as imagens que a instituição escolar alimentava, e as
imagens desenhadas pelo aluno, ou seja, entre aquilo que a instituição desejava para todos, e
aquilo que cada um desejava para si mesmo: 

Pensa S. Exa. (e nós, cremos que pensa muitíssimo bem) que sendo os mesmos oficiais os alunos mais adian-
tados, e aqueles que, enfim, podem aspirar a um certo lugar na sociedade, deverão ter também uma educação
mais esmerada, e adaptada às exigências do grau social, em que depois hão de viver (…) procurando ilustrar
os alunos, permitindo-lhes que sejam na sociedade coisas diferentes de barbeiros ou moças de fretes, tem ao
mesmo tempo procurado educa-los de modo a permitir-lhes que, entrando no mundo pela porta franca das
ciências e das artes, se não vão depois sentir estranhos deslocados… (1893, A Mocidade e A União: [41, 46])

Nestes textos deixa-se claramente perceber que tanto o aparecimento como o percurso dos
vinte e dois jornais manuscritos produzidos por alunos da Casa Pia, na transição do século XIX
para o século XX, coincidiu, historicamente, com a emergência de discursos centrados nas vanta-
gens pedagógicas e profissionais das disciplinas da educação artística. Foi, justamente, na intersec-
ção entre práticas e enunciados construídos quer pelas Ciências da Educação, quer pelos actores
das instituições de ensino artístico e, sobretudo, produzidos pelo próprio aluno, que se tornou
possível a construção de uma racionalidade analítica que desse conta dos processos e das tecnolo-
gias disciplinares pelas quais se fabricou o modelo de aluno moderno.

Pelas vias da escrita, do desenho, dos trabalhos manuais e das actividades recreativas, os jornais
manuscritos (nas suas vertentes visual, estética e sociocultural) mostram como se formou toda uma
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visibilidade sobre a instituição escolar, os métodos de ensino, e os sujeitos neles envolvidos. As
modalidades de representação autográfica, com base na graduação hierárquica dos níveis de exe-
cução técnica e desempenho artístico e literário, tornaram possível a criação de sistemas de subsí-
dio e prémio destinados a vincular o aluno a um determinado tipo de prática e conduta ética.

A partir de um ângulo específico de análise, procurei mostrar como é que o aluno – perspecti-
vado simultaneamente como uma categoria científico-pedagógica e como um actor social especí-
fico – se foi constituindo na sua relação com diversos sistemas de saber, educação e ensino, de
modo a tornar-se autonomamente um «operador de linguagem», isto é, um artista (Barthes, 2004:
385). Em síntese, procurei identificar uma longa formação discursiva que se foi paulatinamente
estabelecendo à volta das tékhne toû bíou – as artes ou estéticas de existência – do jovem artista em
idade escolar (Foucault, 2004: 218-219). O presente artigo – situado embora no plano do acervo
restrito dos textos contidos em apenas dois jornais escolares da Casa Pia de Lisboa – oferece um
ângulo privilegiado para a compreensão de um problema maior da modernidade: o da generaliza-
ção, a partir da instituição escolar, do princípio de que a vida é uma obra de arte a cumprir por
cada aluno.

Contacto: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa –
Portugal

E-mail: hcabeleira@campus.ul.pt
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