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RESUMO 
 

A reforma da Universidade de Coimbra foi a mais conhecida ação reformista, de cunho 
educacional, promovida pelo Marquês de Pombal em Portugal e seus domínios, no século 
XVIII. Simbolizou o novo, o moderno, visto que as propostas visavam colocar Portugal numa 
posição de maior destaque na Europa. Talvez essa tenha sido a mais forte motivação para as 
reformas pombalinas: pôr o reinado português em condições econômicas tais que lhe 
permitissem competir com as nações estrangeiras. Assim, a educação é posta como tarefa 
principal do aparato legislativo, fundamental para a concepção da identidade nacional através 
de um Estado forte e soberano e as instituições educacionais se tornaram o lócus da criação do 
Estado-nação pela imposição da ideologia nacionalista. Portanto, a Universidade de Coimbra 
assumiu a função de força motriz do progresso, alicerçada na ciência e nos ideais iluministas. 
 
Palavras-chave: Reformas Pombalinas. Nacionalidade. Ensino Superior. 

 

RESUMEN 

La reforma de la Universidad de Coimbra fue la acción reformista más conocido de carácter 
educativo, promovida por el Marqués de Pombal en Portugal y sus dominios en el siglo 
XVIII. Símbolo de la nueva y moderna, ya que las propuestas tenían por objeto poner a 
Portugal en una posición de mayor importancia en Europa. Tal vez esta fue la motivación más 
fuerte para las reformas de Pombal: poner el dominio portugués en unas condiciones 
económicas, lo que le permite competir con las naciones extranjeras. Por lo tanto, la 
educación se sitúa como la tarea principal del aparato jurídico, fundamental en la concepción 
de la identidad nacional a través de un Estado fuerte y soberano, y las instituciones educativas 
se han convertido en el lugar de la creación del Estado-nación por la imposición de la 
ideología nacionalista. Por lo tanto, la Universidad de Coimbra asumió el papel de fuerza 
motriz para el progreso, basado en los ideales de la ciencia y la Ilustración. 

Palabras clave: Las reformas de Pombal. La nacionalidade. La educación superior. 
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A Universidade de Coimbra foi fundada em 1290, em Lisboa, é uma das instituições 

educacionais mais antigas do mundo ainda em funcionamento na atualidade. Em 1308, a 

instituição foi transferida para Coimbra; regressou a Lisboa em 1338 e a Coimbra em 1354; 

voltou a Lisboa em 1377 e definitivamente instalou-se em Coimbra em 1537, quando ficou 

sob a dependência do mosteiro de Santa Cruz.  

Por ser uma instituição tão antiga, parece ser compreensível (e óbvio) que, com o 

passar dos anos, fossem necessárias algumas revisões de seus planos de estudos e de métodos. 

Portanto, a universidade passou por várias reformas em sua estrutura acadêmica. No final do 

século XVII, época em que Portugal era considerado um país atrasado economicamente em 

relação às potências França e Inglaterra, o Iluminismo surgiu como um movimento intelectual 

que objetivava defender o domínio da razão sobre as crenças religiosas que dominavam a 

Europa desde a Idade Média.  

No Iluminismo, ou também chamado Ilustração, o moderno e o medieval se fizeram 

presentes e conflitaram na campanha para mudar as mentes e reforçar as instituições 

(DARNTON, 2005, p. 18). Embora não tenha tido todos os seus propósitos amplamente 

disseminados e/ou absorvidos em todos os lugares, um deles marcou a história e teve 

desdobramentos, mormente em relação a Portugal: a remodelação do poder autocrático sob a 

forma de absolutismo esclarecido. 

Nesse sentido, Falcon (1993) enfatiza o movimento ilustrado não apenas no seu 

caráter filosófico, mas também empirista, racionalista e social, a começar pelo conceito de 

Europa (inclusive no plural) como uma consciência “supranacional, aberta ao livre trânsito 

das ideias, organicamente solidária e cuja expressão é o ideal de uma república unida pela 

razão e pela cultura”, ao que denota uma invenção da ideia de Europa, como algo superior. 

Logo foi a ideia de união pela razão ou pela transformação cultural que culminou em um 

estilo de vida, uma forma de mentalidade e de ver o mundo. Essa valorização do 

conhecimento, denominada racionalismo cartesiano3, prestava um tributo à primazia da Razão 

e destacava no campo social a ideia de liberdade e igualdade entre os homens.  

Ao assumir o cargo de ministro do rei D. José I (1750-1777), em 02 de agosto de 

1750, Sebastião José4  instituiu reformas que representaram amplas modificações em todas as 

áreas da sociedade portuguesa, fossem elas políticas, administrativas, econômicas, culturais 

ou educacionais. Foi ministro responsável pela Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra, depois de ter passado pelas embaixadas de Londres e Viena. Após 

seis meses como ministro, foi nomeado Secretário de Estado dos Negócios do Reino, cargo da 
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mais alta relevância junto ao rei, como uma espécie de primeiro ministro. E em 1759, recebeu 

o título de Conde de Oeiras e dez anos depois, em 1769, tornou-se Marquês de Pombal, título 

com o qual se fincou na história lusitana.  

As reformas pombalinas representaram, em primeiro plano, a estatização do ensino 

em 17595, com a ruptura do modelo educacional na época em vigor, iniciada com a expulsão 

dos jesuítas pelo próprio Marquês de Pombal. Uma das principais características do discurso 

da legislação pombalina se apresenta no preâmbulo da lei: a união entre a fé cristã, a 

monarquia e o Estado moderno (OLIVEIRA, 2010, p. 67). A nova proposta educacional 

estabelecida através do Alvará6 de 28 de julho 1759, com a qual, ao mesmo tempo em que era 

extinto o ensino dos jesuítas, eram instituídas as aulas régias de latim, grego e retórica, com 

ênfase ao estudo da língua nacional. É importante ressaltar que as instituições educacionais se 

tornaram o lócus da criação do Estado-nação, tanto com a imposição da ideologia 

nacionalista, quanto de forma mais sutil, com a disseminação da língua nacional, na qual 

estava implícita essa ideologia (GEARY, 2005, p. 46). 

Pombal introduziu importantes mudanças no sistema de ensino do reino e das 

colônias. A Universidade de Évora7, por exemplo, pertencente aos jesuítas, foi extinta, e a 

Universidade de Coimbra sofreu profunda reforma, sendo modernizada. Buscando essa tão 

almejada modernização para Portugal através do que acontecia na Europa “civilizada”, onde o 

ideais iluministas estavam em ampla disseminação, Pombal implementou reformas de base 

filosófica e pedagógica, formalizando para isso a “Junta de Providência Literária”. Essa Junta, 

criada em 1771, com o objetivo de promover a criação dos Novos Estatutos da Universidade 

de Coimbra, o que se concretizou em 1772. A língua portuguesa ganhou destaque e serviu de 

divisa para muitas das ações empreendidas pelas reformas, tal como a Lei do Diretório, que 

estabeleceu como base fundamental da civilidade a proibição das línguas indígenas, impondo 

obrigatoriedade do idioma de Camões como idioma oficial. Esta mesma lei determinou a 

criação de escolas para meninos e para meninas.  

Fomentou uma política econômica que atuou em duas frentes: a busca pela riqueza e 

poder do Estado e também as vantagens de crescimento para a burguesia. Pombal pôs-se a 

investigar as causas, técnicas e mecanismos da superioridade comercial e naval inglesas e, 

durante sua estada em Londres e conseguiu obter apreciação bastante detalhada da posição 

britânica (MAXWELL, 1999, p. 90). Outras iniciativas foram desenvolvidas para promover o 

comércio, a exemplo da Junta do Comércio, e para a exploração das riquezas na Colônia. O 

ouro, o açúcar e o tabaco brasileiro fizeram com que Portugal dependesse cada vez mais do 

Brasil, a ponto mesmo nessa época, de a transferência da corte ter sido pensada muito antes de 
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ser efetivada. Observamos que a intervenção do Estado na economia forjou, no sentido de 

tecer, uma espécie de capitalismo, mesmo que aqui o termo pareça anacrônico8. O 

capitalismo, então, floresceu no terreno fértil do Iluminismo, adubado pela evolução da 

ciência, do comércio internacional e das instituições, inclusive daquelas atreladas ao sistema 

financeiro.  

Durante o ministério pombalino, foram publicados diversos trabalhos científicos ou 

didáticos, como resultado da renovação do ensino que esteve em curso durante toda sua 

gestão. Por isso mesmo, estabeleceu uma imagem de mecenas (TEIXEIRA, 1999), de 

incentivador das artes e das letras, de progresso científico e da razão, daí não ser por acaso 

todo o seu empenho focado na Universidade de Coimbra. O Brasil, como colônia de Portugal, 

teve seu destino em parte determinado pela repercussão de tais reformas, principalmente na 

composição dos quadros burocráticos do aparelhamento de Estado. 

A reforma nos estatutos da Universidade de Coimbra foi considerada a grande obra 

cultural do Marquês de Pombal (CARVALHO, 1978), seja pela unificação da língua 

portuguesa, sustentando a criação do sentido de Estado-Nação, através da implantação das 

aulas régias, concomitante à própria institucionalização da profissão docente, seja também 

pela criação das grandes companhias de comércio, que favoreceram parcela da alta burguesia, 

mediante a concessão de monopólios. Desse modo, o comércio passou a ser considerado 

profissão nobre e a burguesia atingiu benefícios antes reservados às elites de sangue. Oliveira 

(2010, p. 60) enfatiza a  existência da preocupação do governo da época  para solucionar, 

através da instrução pública, os problemas mais urgentes do reino português, criando as 

condições necessárias para a recuperação da economia. 

Dessa maneira, a reforma da nação portuguesa foi o pano de fundo para a 

conclamada modernidade, para a implementação das reformas estabelecidas pela política 

pombalina, na medida em que se pretendia fixar um parâmetro para igualar ou até superar o 

que acontecia na Europa culta, devolvendo a Portugal o prestígio e reconhecimento da época 

dos descobrimentos. No que se refere a essa “modernidade”, Oliveira (2010) aponta os 

jesuítas como adversários desse projeto de Pombal e destaca ainda que, na época, a 

Companhia de Jesus foi representada como sinônimo de atraso em todos os setores, 

econômico, político ou cultural. Essa imagem dos inacianos, transmitida pelos setores ligados 

ao Marquês, era a de trevas e, portanto, o oposto do que se praticava na Europa e do que se 

queria para Portugal, progresso e felicidade: 
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No contexto das reformas pombalinas, os adversários dos construtores da 
modernidade lusitana – que se propunham a reatar uma linha de 
continuidade com uma espécie de modernidade interrompida no século XVI 
– são os jesuítas, que se tornam os responsáveis pelo atraso de Portugal em 
todos os setores – econômico, político e cultural (OLIVEIRA, 2010, p.22). 

 
Dentro dessa visão, os jesuítas representavam um passado a ser enterrado e 

descartado, cujo obscurantismo religioso, as crenças exacerbadas e superstições baseadas no 

poder do além deixaram Portugal decadente e ignorante. Portanto, tirar Portugal dessa 

condição beata era elemento sine qua non dentro dos propósitos de modernizar o País. Para 

esse fim, a via era destituir os jesuítas, considerados os principais responsáveis pela 

instauração desse cenário. Na sequência do reposicionamento de Portugal na economia 

europeia, o Brasil sempre esteve como importante mantenedor e propulsor de riqueza. Por 

isso, o entendimento de projeto de Nação nas reformas, já mencionado anteriormente. Assim, 

Pombal foi o porta voz de intelectuais iluministas, críticos do ensino tradicional jesuítico, que 

já vinham há muitos anos promovendo debates sobre a educação em Portugal.  

A imagem de um passado que precisava ser substituído por um presente e por um 

futuro foi sendo construída. Esse passado de obscurantismo, de ostracismo, sem inovações e 

sem criatividade havia de ser trocado por uma proposta de vanguarda, operada através de uma 

política sistemática de expurgação de toda a tradição pedagógica, científica e cultural 

desenvolvida em Portugal pelos mestres da Companhia de Jesus (FRANCO, 2006, p. 304). 

Esta é a razão por que Francisco de Lemos compreendeu tão nitidamente o pensamento 

político das reformas pombalinas e delas foi seu fiel seguidor. No fim do século XVIII e 

início do XIX, o reitor reformador tinha a preocupação de censurar a entrada de livros 

filosóficos em Coimbra, inclusive mandando fechar teatros particulares, em que os 

estudantes representavam tragédias de Voltaire. 

Na visão dos reformadores, havia uma apatia das universidades, decorrente da 

escolástica, cuja filosofia passou a ser, por excelência, a filosofia de Aristóteles aplicada à 

Teologia por S. Tomás de Aquino (CARVALHO, 2001, p. 66). Assim Aristóteles era 

considerado o maior responsável pela decadência das instituições, “no seu insciente desdem 

de malvado, de execrando fomentador da immoralidade e do atheismo” (BRAGA, III, 1898, 

p. 144). Dessa forma, os jesuítas foram responsabilizados como os demolidores da educação, 

através das suas numerosas reformas infrutíferas. 

 
A creação do Collegio dos Nobres, em que se levaram à prática muitas das 
idéias do Dr. Ribeiro Sanches, constituiu um primeiro esboço da Faculdade 
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de Philosophia, que se projectava introduzir na reforma da Universidade de 
Coimbra (BRAGA, III, 1898, p. 371). 

 

Ainda segundo Braga (1898), o fato de a Universidade de Coimbra ser acusada pelos 

reformadores de retrógrada por causa da influência jesuítica não pode ser considerada uma 

premissa verdadeira, uma vez que outras universidades, a exemplo da Universidade de 

Salamanca e das Universidades da Itália, estiveram em situações semelhantes à Universidade 

de Coimbra e não sofrerem nenhum influxo jesuítico. Sobre o assunto, é conveniente atentar 

para as próprias palavras do autor: 

 
Deixadas às suas proprias energias, as Universidades são poderosos meios 
disciplinados para transmittirem umas doutrinas fixamente definidas, a 
applicarem methodos estabelecidos pela continuidade; podem observar um 
deposito do saber adquirido, mas não conseguem, occupadas na sua 
regulamentação, ampliar esse capital ou renoval-o. A sua propria auctoridade 
oppõe-se a tudo que venha de fora e a que a discussão a perturbe. De sorte 
que o espirito progride em outros meios, a somma das noções geraes 
augmenta, e chega-se a um momento em que a Universidade se manifesta 
atrazada, grotesca, provocando a necessidade da intervenção reformadora do 
Estado, que também não é mais feliz n´esta usurpação do poder espiritual 
(BRAGA, 1898, III, p. 144). 
  

Dessa maneira, podemos perceber que a universidade9 tinha uma autonomia que lhe 

permitiu em desgaste natural enquanto organismo vivo, impondo internamente uma estrutura 

fechada que a fazia sufocar, impedindo o oxigênio de novas ideias e novas maneiras de se 

fazer ciência, uma vez que cultivava status de instituição medieval (pejorativamente falando). 

Tal entendimento está bem claro e definido no discurso do próprio reitor reformador, 

conforme podemos ver: 

 
Não se deve olhar a universidade como um corpo isolado e concentrado em 
si mesmo [...], mas sim como um corpo formado no seio do Estado, por meio 
de Sábios, que queria difundir a Luz da Sabedoria por todas as partes da 
Monarquia para animar e vivificar todos os ramos da Administração Pública 
e para promover a felicidade dos homens, ilustrando os seus espíritos com as 
verdadeiras noções do justo, do honesto, do útil e do decoro, formando os 
seus corações na prática das virtudes sociais e cristãs, e inspirando-lhes 
sentimentos de humanidade, de religião, de probidade, de honra e de zelo 
pelo bem público. [...] As ciências não podem florescer na Universidade, 
sem que o Estado floresça, se melhore e se aperfeiçoe10. 
 
 

Assim, o espírito de renovação e a esperança no futuro, ao que parece, sempre 

serviram de justificativa para as reformas educacionais. Incluindo-se como aliada uma nova 

mentalidade para um novo perfil profissional, ou seja, o egresso deveria ser um pesquisador 

mais dedicado e mais tendencioso a olhar para o Estado com uma intimidade muito maior do 
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que antes, participando ativamente no que podemos chamar de progresso. Para dar 

sustentação às mudanças promovidas pela reforma educacional pombalina, foi utilizado como 

método a desconstrução do que existia para que o “novo” pudesse ser implantado com uma 

melhor garantia de sucesso ou de aceitação.  

A reforma da Universidade visava modernizar os cursos existentes. Para o curso de 

Direito, por exemplo, havia a determinação de incorporar o estudo de fontes portuguesas no 

currículo. No curso de Medicina, considerado pouco procurado pelos alunos, a necessidade 

era de estudar anatomia por intermédio da dissecação de cadáveres, antes proibida por 

questões religiosas. Percebemos como finalidade do ensino tanto a preparação para o 

exercício das profissões correspondentes a cada uma das faculdades quanto à necessidade de 

fazer progredir os conhecimentos na prática das ciências.  

 
Assim, os modelos didáticos seriam aqueles típicos da ideologia catequista, 
da memória mimetizada, da verborréia, da disciplina monástica e dos 
exercícios espirituais. O século de Pombal veio alterar tudo isso. O eixo da 
educação a serviço se desloca da Igreja para o Estado. Muda também o eixo 
censório (ARAÚJO, 1999, p. 73). 

 

Os cursos jurídicos tiveram redução de oito para cinco anos de duração. Além disso, 

foram criadas duas novas faculdades, a de filosofia e a de matemática (MAXWELL, 1996, p. 

110). Com a reforma educacional, foi criado um programa pedagógico que se definiu como 

uma doutrina contra o sistema adotado nas escolas jesuíticas (CARVALHO, 1978, p. 47). A 

educação, como bandeira hasteada por inúmeros governos, não ficou em posição secundária. 

As críticas ao ensino praticado na Universidade são recorrentes em vários textos pombalinos, 

sendo o método antigo, o “analytico” combatido e confrontado com a proposta do método 

demonstrativo, ao que Braga (1898, III, p. 237):  

 
Mas a reprovação de um estudante, ainda que fosse conhecidamente 
ignorante e negligente, era um caso rarissimo, e o que se via era sahirem 
todos da Universidade com as suas cartas correntes, para gosarem dos 
privilegios que as leis concedem aos bachareis e doutores verdadeiramente 
letrados; para terem o uso livre de uma profissão que não sabiam; e para 
enredarem os povos com mil varedas e gyros forenses, de que he 
fecundissima a rebulisse. 

 

Havia, de forma clara, uma crítica aos estudos universitários e à formação dos 

profissionais. Logo, os Novos Estatutos sustentaram os propósitos da composição dessa nova 

universidade, através do seu reformador maior, Sebastião José de Carvalho e Melo.  Nele, 

temos não só a figura política que atuou em situações como a reconstrução de Lisboa depois 
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do terremoto, marcou-se como mecenas, foi renovador da ciência, déspota, progressista. Uma 

figura cuja biografia guarda o indelével caráter da polêmica e que, séculos depois de sua 

morte, ainda tem sido analisada pesquisadores ávidos de entenderem com plenitude seu 

projeto reformista.  

Nessa perspectiva iluminista do tempo pombalino, o ensino jesuítico era 

compreendido como tornou ineficaz para atender às exigências de uma sociedade em 

transformação e representava o atraso, a estagnação, a escuridão ao progresso do homem 

(FALCON, 1982). Sob essa diretriz, foi ideologicamente fundamentado todo o plano 

reformista de Pombal. A historiografia do período pombalino tem aspectos que promovem 

uma dualidade constante oriunda das representações adotadas pelos pesquisadores da época. 

Para Azevedo (2010, p. 313), foi desmantelado todo o sistema cultural apoiado na estrutura 

colonial do ensino jesuítico com as medidas adotadas por Pombal. Por sua vez, Falcon (1993) 

chama atenção para essas representações explicitadas pelos estudiosos de Pombal, mostrando-

os muitas vezes como pessoas que o consideram como herói e para aqueles que o tratam como 

vilão, alertando-nos para uma visão mais acurada para o estudo dessa personalidade histórica 

e sua atuação.   

A Universidade não escondia sua condição de formadora de recursos humanos 

qualificados para o aparelho estatal, isto é, de que ela era peça importante no projeto de ação 

política governamental. Em seu interior, o que se pretendia, era a preparação e o treinamento 

de uma única elite luso-brasileira, modernizadora e ilustrada, em favor de uma política 

previamente estipulada pelo Estado, cujo fim era tirar Portugal do lugar secundário em que se 

encontrava no cenário das nações européias. Outro ponto relevante é a socialização do papel 

político da escola, presente nos ideais pombalinos. Eis o porquê de ser fundamental a 

compreensão do sentido da difusão das luzes da razão, presente nas reformas e na concepção 

desse ideal de progresso coletivo e de perfeição individual. A função da Universidade era 

essa, por isso que o ensino superior foi basilar na consolidação de uma identidade nacional, 

fomentada nos bancos portugueses de ensino.  

Ao reformar a Universidade de Coimbra, e, portanto, ao estabelecer um cânone da 

educação superior, Pombal entreviu modernizar as faculdades de teologia e de lei canônica, 

incorporar o estudo de fontes portuguesas no currículo da faculdade de direito e atualizar a 

faculdade de medicina, pouco procurada por alunos, fazendo voltar o estudo de anatomia por 

intermédio da dissecação de cadáveres, antes proibida por questões religiosas, além de criar 

duas novas faculdades, a de filosofia e a de matemática. Logo, a estratégia de construção de 

uma nova Universidade por Pombal esteve firmada em dois pilares: o primeiro, a tentativa de 
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colocar Portugal em condições de igualdade perante outros países da Europa evoluída, e o 

segundo foi o de definir os jesuítas como bodes expiatórios do atraso e da decadência em 

Portugal e suas Colônias. 

Diante de todos esses percalços, cabe questionar: os planos de Pombal deram certo? 

Isto é, a nova universidade trouxe o progresso prometido? Diante das evidências, é possível 

concluir que houve mesmo um caráter de propaganda, como afirmam muitos autores que 

tratam da política pombalina. No entanto, sua contribuição é evidente, é notório que há um 

antes e depois na Universidade de Coimbra. O acréscimo de cursos, os laboratórios e os 

prédios que foram construídos, bem com a formação dos professores caracterizaram uma 

mudança paradigmática e estrutural, que enfatizavam as modificações que foram realizadas 

ou idealizadas. Muitos foram os desafios e as mudanças não ocorreram rapidamente. A adesão 

dos alunos à universidade refundada ficou muito aquém das expectativas (POMBAL, 2008, p. 

51). Alguns dos críticos da política pombalina indicam também o caráter limitado da 

expansão da universidade, tal como aconteceu em outros territórios, como os da Espanha. 

Talvez motivado pelas ideias de Ribeiro Sanches, o qual defendia a restrição de que o povo 

deveria garantir trabalhos manuais considerados vitais para a nação. 

A concepção ainda de pôr a educação a serviço do Estado, inserindo um conceito de 

utilidade é justificável dentro do ideal pombalino de trazer a universidade para o seio do 

Estado, como enfatizou o reitor reformador D. Francisco de Lemos. Essa perspectiva de 

universidade, definida pela mentalidade pragmática dos iluministas, foi gerando uma elite 

letrada, intelectuais que passaram a representar um ideal de homem útil, principalmente à sua 

terra de origem, contribuindo na constituição de um Estado-Nação. O local de onde se 

produziram os discursos foi determinante para a criação de uma retórica em benefício próprio 

e para a tessitura da representação do poder de que o Marquês de Pombal estava investido. 

Esse poder lhe permitiu o uso de artifícios que forjaram na história portuguesa uma imagem 

controversa, mas que tentou marcar-se na narrativa da nação portuguesa como do homem 

responsável pelo progresso do País através das mudanças que dariam a felicidade ao seu povo.  

Por fim, é importante relativizar o ataque contundente aos jesuítas, classificados 

como inimigos públicos da nação lusitana. Tal sequência de impropérios contra os inacianos 

deve ser entendida sob a ótica do momento, tendo como norte as finalidades das propostas de 

caráter iluminista. Dessa forma, torna-se possível uma maior compreensão acerca da 

justificativa encontrada e fundamentada por Pombal, nas peças legislativas que compuseram o 

alicerce para a construção da identidade nacional portuguesa e que instituíram no seu discurso 

o seu ideal, paradoxalmente de olho no futuro, mas se valendo do passado. 
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