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RESUMO 

O prop�sito desta comunica��o � contribuir para o conhecimento do pensamento 
pedag�gico de Sebasti�o e Silva (1914-1972), considerado pela Hist�ria da 
Matem�tica em Portugal o mais original e influente matem�tico portugu�s do s�culo 
XX. Este contributo centra-se na an�lise contextualizada da colabora��o do autor na 
imprensa pedag�gica durante o per�odo em que frequentou o Liceu de �vora, tendo 
como focus O Corvo uma publica��o da Associa��o Acad�mica. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Sebasti�o e Silva, Imprensa Acad�mica, Liceu de �vora. 
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1. INTRODUÇÃO 

A comemora��o do centen�rio do nascimento deste matem�tico e pedagogo 
estimulou a produ��o acad�mica sobre a figura e a obra. Por�m, uma breve revis�o 
da literatura mostra o relativo desconhecimento sobre o per�odo de forma��o, em 
particular durante a sua passagem por �vora, cidade na qual frequentou o liceu local 
no in�cio dos anos de 1930. 

Para al�m do not�vel percurso escolar de Sebasti�o e Silva (SeS), enquanto jovem 
ligado ao Liceu, destacou-se a colabora��o no jornal acad�mico O Corvo, coopera��o 
que seria retomada no n�mero especial desta publica��o dado � estampa em 
1941.Raz�o pela qual o arco cronol�gico da comunica��o se situa nas d�cadas de 
1930 e de 1940, correspondendo a dois cortes: a fase da forma��o de n�vel secund�rio 
e o in�cio da forma��o avan�ada de SeS. Trata-se de um per�odo que importa 
recuperar para o itiner�rio biogr�fico de um prestigiado Matem�tico. 

A comunica��o incide sobre a an�lise da citada colabora��o, a partir da defini��o 
de uma tipologia na qual enquadr�mos o conte�do dos artigos em fun��o da sua 
natureza: a) pol�ticos; b) sociais e c) pedag�gicos.  

Esta an�lise de parte da obra de juventude � antecedida da necess�ria 
caracteriza��o do contexto em que funcionou a institui��o liceal no per�odo em que 
SeS a frequentou. 

O primeiro objetivo da comunica��o � relacionar a forma��o de n�vel secund�rio, 
e o contexto em que a mesma decorreu, com o pensamento pedag�gico de Sebasti�o 
e Silva (SeS) expresso nos escritos de juventude. O segundo visa divulgar a 
colabora��o do autor na imprensa pedag�gica durante o per�odo de forma��o 
acad�mica, mediante a an�lise de textos at� agora praticamente desconhecidos2. 

Em mat�ria de fontes a base foi o Arquivo Hist�rico da Escola Secund�ria Andr� 
de Gouveia em �vora, institui��o na qual procedemos a um processo de triagem e 
invent�rio do fundo do antigo Liceu de �vora fundado em 18413. O n�cleo essencial 
da documenta��o obrigou a um longo e moroso trabalho pr�vio de invent�rio, 
classifica��o e cataloga��o parcial, integrado num projeto mais vasto que visa criar 
na cidade de �vora uma rede de arquivos escolares.  

Refira-se, em s�ntese, que, at� h� pouco, o arquivo do Liceu de �vora n�o existia 
como tal. Cingia-se a um vasto amontoado de documenta��o que vicissitudes 
institucionais diversas fizeram convergir para o mesmo espa�o. � hoje um arquivo 
organizado, integrado numa moderna estrutura, orientado em fun��o de m�todos 

                                                   

2 Uma apresenta��o preliminar destes artigos decorreu no �mbito do Profmat 2015 que decorreu em �vora no 

m�s de mar�o de 2015, sob a coordena��o da Professora Maria de F�tima Nunes (CHFC), e contou com a 

colabora��o da Dr.» Maria Isabel Gameiro respons�vel pelo Arquivo Hist�rico da Escola Secund�ria Andr� de 

Gouveia. 

3 Este procedimento foi desenvolvido num contexto de forma��o avan�ada e encontra-se descrito em GAMEIRO, 

F.L. (2014). Elites e Educa��o. �vora: Universidade de �vora (disserta��o de doutoramento). 
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arquiv�sticos adequados, fazendo parte de uma institui��o que interiorizou a 
import�ncia do seu patrim�nio arquiv�stico. Esta institui��o criou tamb�m condi��es 
de acesso da comunidade educativa aos registos da mem�ria institucional. 

No caso em estudo utiliz�mos os registos biogr�ficos do aluno SeS e dos 
companheiros com quem se relacionou; o cadastro dos professores com os quais se 
cruzou ou interagiu; as publica��es de natureza pedag�gica nas quais deu � estampa. 
Neste quadro a metodologia que utilizamos centra-se no cruzamento entre a 
biografia individual e a prosopografia. 

 

2. SEBASTIÃO E SILVA EM ÉVORA: A COLABORAÇÃO NA IMPRENSA 

PEDAGÓGICA 

O contexto da presen�a em �vora: o liceu nos anos de 1930. Na �poca 
em que Sebasti�o e Silva frequentou o Liceu de �vora os liceus portugueses 
enquadravam uma popula��o estudantil destinada a integrar os quadros m�dios da 
administra��o p�blica e, em n�mero restrito, uma elite de quadros superiores. 

Um projeto de lei de 1935 estabeleceu consensos quanto ao car�cter n�o 
profissional do ensino secund�rio liceal, �s suas finalidades culturais e � sua 
relev�ncia na sele��o e prepara��o de elites. O diploma insistia no car�cter restritivo 
deste tipo de ensino face a uma press�o da procura que remonta ao in�cio da d�cada. 
A forte procura de educa��o de n�vel secund�rio ter� contribu�do para a 
transforma��o dos liceus, constituindo-se o ensino liceal como o sector onde se 
verificaram as transforma��es mais relevantes ocorridas durante o Estado Novo4. 

Em �vora, em grande medida, o progressivo alargamento do espa�o ocupado 
pela institui��o liceal - desde 1929 que a cidade assistia � renova��o das infra-
estruturas associadas ao liceu - foi sendo justificado pelo crescimento do n�mero de 
alunos e pela necessidade de dar cumprimento � filosofia educativa do regime, 
incluindo o apoio log�stico �s atividades circum-escolares inerentes ao 
funcionamento da estrutura regional da Mocidade Portuguesa. 

Este per�odo de realiza��es, que decorreu entre 1929 e 1941, incluiu o restauro da 
Sala dos Atos, inseriu-se numa pol�tica deliberada de conten��o da rede escolar do 
ensino liceal p�blico (que se iria manter at� 1947), procurando criar obst�culos ao 
acesso ao ensino liceal, aliciando alunos para o ensino t�cnico. Nesta primeira fase 
foi poss�vel investir na constru��o de novos edif�cios escolares, ou na recupera��o e 
adapta��o de edif�cios j� constru�dos para o ensino, ocorrendo a sua conclus�o 
principalmente na d�cada de 1940. 

Foi neste contexto positivo de afirma��o de uma nova lideran�a no liceu e no pa�s 
que Sebasti�o e Silva se instalou em �vora para frequentar o curso complementar de 
ci�ncias depois de ter conclu�do o curso geral no Liceu de Beja. 

                                                   

4NîVOA, A.S. (1996). ÇEnsino LicealÈ. In F. Rosas e B. Brito. Dicion�rio de Hist�ria do Estado Novo, vol. I, 

Lisboa: C�rculo de Leitores p. 301. 
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A colabora��o na imprensa pedag�gica: o caso do jornal ÇO CorvoÈ. 
Entre as diversas publica��es de natureza acad�mica que pontificaram no Liceu de 
�vora destacamos ÇO CorvoÈ. O primeiro n�mero desta revista acad�mica, que com 
interrup��es se manteria at� � atualidade, foi publicado em 1921. Foi o �rg�o oficial 
da Associa��o Acad�mica do Liceu de �vora. 

Dos artigos que ali publicou destacamos a postura intelectual de SeS perante a 
ÇEscola ònicaÈ (aos 19 anos) e sobre o ensino das ci�ncias (aos 27 anos), textos 
inexplorados deste autor at� � data. 

No primeiro caso Sebasti�o e Silva, enquanto aluno da 7» classe de ci�ncias no 
Liceu de �vora, colaborou n' ÇO CorvoÈ, em 1933, altura em que publicou um 
conjunto de artigos que classificamos em tr�s categorias. 

A primeira categoria de publica��es � de natureza pol�tica. Trata-se de um 
conjunto de artigos visados pela censura, nos quais o autor aborda o ide�rio e a a��o 
que motivou os republicanos sublinhando a sua import�ncia no contexto nacional. O 
primeiro, intitulado Ç31 de JaneiroÈ5, tinha por objetivo celebrar os 42 anos do 
movimento que, embora sufocado, tinha projectado a implanta��o da I» Rep�blica. 
No texto SeS situa historicamente o acontecimento sublinhando quer a afronta 
representada pelo ultimato ingl�s quer o movimento patri�tico que, a partir deste 
acontecimento, se desenvolveu engrossando as fileiras dos apoiantes da Rep�blica. 

Considerou, em Janeiro de 1933, que Ço movimento revolucion�rio de 31 de 
janeiro, embora sufocado, foi percussor, se n�o mesmo a causa determinante, 
daquele outro que em outubro de 1910 fez substituir um regime, velho de muitos 
s�culos (...) pelo que at� hoje entre n�s vigora (...) [despontando] no horizonte a 
aurora resplandecente dum futuro prometedorÈ6. 

A segunda � constitu�da pelos artigos de natureza social. Nestes artigos 
caracteriza a sociedade local e os comportamentos t�picos da elite eborense liberal. 
ÇO snobÈ7� um artigo extenso de caracteriza��o de um ÇtipoÈ social com o qual disse 
n�o simpatizar. No contexto do meio local enquadrava-o numa elite que frequentava 
os clubes da sociedade local8categorizando-o como o Çburgu�s pseudo-cultoÈ, que 
primava por educar as filhas de forma cl�ssica, acusando-o de frivolidade e 
incapacidade de pensamento profundo9. 

Em mar�o, conhecida a constitui��o de 1933, o vice-reitor, que no n�mero 
seguinte do jornal passou a liderar a comiss�o directiva do peri�dico, come�a por 

                                                   

5 O Corvo, n¼ 1 da 4» s�rie, janeiro de 1933. 

6 Idem, ibidem. 

7 Idem, ibidem. 

8 O mais conhecido e elitista era o c�rculo eborense. Ver Maria Ana BERNARDO, M.A. (1998). Sociabilidade e 

distin��o em �vora no s�culo XIX. O C�rculo Eborense. Lisboa: Cosmos. 

9 Confiar a educa��o das crian�as a perceptoras estrangeiras, que ministravam tamb�m aulas de piano e de 

franc�s, constitu�a uma regularidade nos comportamentos da alta sociedade eborense. Cf. GAMEIRO, F.L (2014). 

Op. cit., p. 279 e seg. 
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publicar um artigo intitulado Çformas inferiores da vida intelectualÈ. Podemos 
incluir este escrito na linha de ÇOsnobÈ, artigo no qual condena a associa��o da 
erudi��o enquanto elemento de prestigio e as preocupa��es com a emiss�o de sinais 
exteriores t�picos da alta sociedade10. 

O artigo intitulado ÇA escola �nicaÈ ter� sido o derradeiro contributo de 
Sebasti�o e Silva durante o per�odo de perman�ncia em �vora. No escrito come�a por 
afirmar que ÇA Escola ònica � um ideal que seduz todos os esp�ritos bem formadosÈ 
afirmando que pretende explanar Ço alcance desta nova ideia, que surgiu nos 
dom�nios da pedagogia socialÈ11. Relativamente ao tema (A Escola ònica) a quest�o 
central � qual se prop�e responder � de imediato enunciada: ÇO que pretendem os 
que a defendem?È.  

Do ponto de vista metodol�gico o artigo mostra um dom�nio claro dos aspetos 
formais da escrita acad�mica e inclui refer�ncias bibliogr�ficas no seu final.  

Na resposta � quest�o central o foco � colocado na necessidade de nivelar as 
condi��es econ�micas e sociais de cada um em prol do acesso dos mais aptos aos 
n�veis de cultura e conhecimento mais elevados com benef�cio para a sociedade. 

De seguida condena os obst�culos que se levantam � concretiza��o dos des�gnios 
enunciados. Para SeS a mesma sociedade que beneficiaria com a aplica��o dos ideais 
propugnados pela ÇEscola ònicaÈ contraria os seus princ�pios: Çcertos pap�s 
burgueses se obstinam no prop�sito rid�culo de fazerem dos filhos doutores � for�a 
(...) sabemos que esses meninos prod�gio, merc� do nojento sistema de empenhos, 
movidos pela fam�lia bem relacionada logram guindar-se a posi��es que de modo 
algum lhes estavam destinadas, tornando-se por isso aut�nticos parasitasÈ ora Ço 
que justamente n�o pode suportar-se � que enquanto isto se passa muitos rapazes 
talentosos de quem haveria que esperar tudo, nas ci�ncias, nas artes e nas letras, 
podendo at� quando aproveitados revelar-se verdadeiros g�nios, sejam sacrificados 
pela brutalidade das circunst�ncias a seguir modos de vida que s� aos primeiros 
conviriam! E assim quantos valores inutilizados, quantos elementos preciosos para o 
progresso da Na��o barbaramente rejeitados!È. Ora a seu ver os defensores da Escola 
ònica pretendem resolver este magno problema.  

Na fase final do artigo produz uma an�lise das ra�zes da Escola �nica e v� em 
Portugal o Marqu�s de Pombal como um dos primeiros a promov�-la: Çvencendo 
num �mpeto os atritos inconceb�veis do jesuitismo criou um n�mero avultado de 
escolas gratuitasÈ. 

Da tr�ade, universalidade, obrigatoriedade e gratuidade, princ�pios basilares do 
movimento da Escola ònica que remontam � Revolu��o Francesa, Sebasti�o e Silva 
escolheu este �ltimo como sendo o mais relevante. Talvez aquele que mais lhe dizia 
enquanto estudante menos abonado, dotado de talento e g�nio, alvo de poucos 

                                                   

10 O Corvo n¼ 2 da 4» s�rie, mar�o de 1933. 

11 Idem, ibidem. 
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empenhos, e ao qual s� o reconhecimento do m�rito permitiria realizar o seu 
potencial, algo que, de facto, aconteceu. 

A terceira e �ltima categoria integra os artigos de natureza cient�fica/pedag�gica, 
nos quais mostra uma profunda e precoce erudi��o, a base da sua cultura 
human�stica, que se repercutir� na sua obra pedag�gica. Desde os cl�ssicos 
portugueses (Cam�es, E�a, Ramalho Ortig�o, Bernardim Ribeiro, J�lio Diniz, Fialho 
de Almeida, Soares de Passos) �s refer�ncias do pensamento pedag�gico europeu, os 
textos permitem avaliar a bagagem cultural de SeS num contexto de transi��o em 
que a ideologia mais radical se ia afirmando e que convergia rapidamente para o 
agudizar das tens�es pol�ticas internas e internacionais12. 

 

3. NOTA FINAL 

Sublinhamos a curta mas intensa presta��o de SeS na imprensa acad�mica 
durante a sua presen�a em �vora, per�odo em que se afirmou como um estudante 
muito din�mico em mat�ria de atividades circum escolares. Foi neste contexto que 
come�ou a esbo�ar as grandes linhas da sua a��o futura na �rea pedag�gica como 
bem o demonstra o artigo que escreveu sobre o movimento da ÇEscola ònicaÈ, 
deixando claro a import�ncia de construir arcos de liga��o entre Cultura e Ci�ncia, 
quando ainda se n�o havia atingido a crueldade de se considerar o saber dividido em 
ÇDuas CulturasÈ. 

A produ��o intelectual de SeS enquanto estudante liceal em �vora ter� 
beneficiado de condi��es prop�cias de divulga��o na comunidade estudantil, numa 
fase de afirma��o da institui��o e dos seus agentes, no contexto mais vasto da 
afirma��o do Estado Novo. 

Importa sinalizar igualmente o facto de SeS poder ter usufru�do em �vora do 
caldo cient�fico-matem�tico que os mestres galvanizavam nas suas sess�es, tendo em 
conta a import�ncia social que a matem�tica poderia ter, na senda de um outro 
matem�tico tamb�m alentejano - Bento de Jesus Cara�a.  
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