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RESUMO 
 
Não restam dúvidas quanto à importância de Luís Antonio Verney (1713-1792) e Antonio 
Nunes Ribeiro Sanches (1699-17833) no que tange à remodelação do ensino de Latim e como 
suas concepções acerca da educação puderam ser percebidas durante o período Pombalino, 
momento de reformas na educação em Portugal e suas colônias. Com base na pesquisa 
realizada com vistas à análise da reforma do ensino de Humanidades, objetivou-se, neste 
artigo, compreender as contribuições de Verney e Ribeiro Sanches na reorganização de tal 
ensino e quanto desses dois ilustrados é percebido no discurso do legislador. A pesquisa foi 
realizada a partir da análise de O verdadeiro método de estudar (1746), obra de Verney, e de 
Cartas para a educação da mocidade (1759), de Sanches, em comparação com o que 
preconizava a Lei Geral de Reforma dos Estudos Menores acerca do ensino de Língua Latina. 
 
Palavras-chave: Ensino de Língua Latina. Luiz Antonio Verney. Antonio Nunes Ribeiro 
Sanches. 
 
 
RESUMEN 
 
No hay ninguna duda en cuanto  la importancia de Luis Antonio Verney (1713-1792) y 
Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783) con respecto a la reurbanización de la enseñanza 
del latín y la forma en que sus concepciones de la educación podría ser visto durante el 
Pombal, ahora reformas en la educación en Portugal y sus colonias. Basado en investigaciones 
llevadas a cabo con miras al análisis de la reforma de la enseñanza de las Humanidades, con 
el objetivo, en este artículo, entender las contribuciones de Verney y Ribeiro Sanches en la 
reorganización de este tipo de enseñanza y de cómo estos dos se ve ilustrado en el discurso de 
la legislatura. La encuesta fue realizada a partir del análisis del verdadero método de estudio 
(1746), la obra de Verney, y Cartas a la educación de la juventud (1759), Sánchez, en 
comparación con el que llamó a los Estudios de la Ley General de Reforma Menor sobre la 
enseñanza de la lengua latina. 
 
Palabras clave: Enseñanza de Lenguas Latinas. Luiz Antonio Verney. Antonio Nunes Ribeiro 
Sanches. 
 

 

 



Para tratar das Reformas Pombalinas da Instrução Pública, principalmente no que diz 

respeito à institucionalização da Profissão Docente e ao ensino de Língua Latina em Portugal 

e no Brasil, é preciso esclarecer alguns aspectos importantes para o entendimento do período 

histórico em que tais processos se constituíram. O século XVI foi marcado por grandes 

transformações – a expansão territorial, o surgimento da imprensa, a consolidação do Estado-

Nação – e a partir delas foi possível perceber a preocupação em manter o domínio das terras e 

povos conquistados e fazer valer sua posse através da imposição da língua do civilizador. 

Nesse cenário, a imprensa deu seus primeiros passos para se tornar a principal arma de 

divulgação e gramatização das línguas, possibilitando a expansão do conhecimento, a 

consolidação de relações comerciais e a transformação de línguas faladas em escritas, 

garantindo sua sobrevivência, dentre outras finalidades de cunho cultural, religioso e político. 

Com base no que afirma Auroux (1992) e analisando o processo de gramatização e 

institucionalização das línguas, sobretudo a portuguesa, é possível perceber sua finalidade 

cultural, religiosa e política em relação aos idiomas falados pelos povos conquistados, já que 

ela passou, em um longo processo histórico marcado por conflitos, a ser aquela através da 

qual se poderia comprar e vender, ensinar e aprender, mandar e ser mandado. Esse poder, no 

entanto, não surgiu do nada, ele foi forjado a partir de dois significativos acontecimentos 

linguísticos – gramatização e escolarização4 – que marcaram o século XVI e se consolidaram 

no Brasil principalmente no século XVIII, época da primeira grande reforma pedagógica cujo 

objetivo foi retirar a educação da Companhia de Jesus e passá-la para o Estado, ao tempo em 

que conformava uma elite capaz se suprir as necessidades do Reino.  

Afirmamos que se consolidaram no século XVIII, e não surgiram, porque, se se levar 

em consideração que a gramatização é o processo de instrumentalizar a língua com base em 

dicionário e gramática, e que escolarização é a aplicação de um plano de estudos com divisão 

de conteúdo a ser ensinado, levando-se em consideração a aprendizagem básica de um ramo 

de conhecimento até seu grau mais avançado. Tais conhecimentos são distribuídos em etapas 

e cada etapa requer um tempo diário de estudo, uma seleção de compêndios para consulta e 

conformação do saber e um professor habilitado para tal ensino. Diante de tais circunstâncias 

de aprendizagem, afirmamos que tal processo já existia no Brasil quando da administração 

educacional jesuítica, e que as reformas educacionais postas em prática durante o governo 

pombalino são a continuidade desse ensino, só que oficial, régio, público.  

Voltando ao que foi tratado anteriormente acerca da unificação das línguas, 

especialmente quanto a Portugal e suas colônias, o desejo dos portugueses de transformar os 

colonos em vassalos europeizados desencadeou um processo que engloba questões políticas, 



culturais, educacionais e religiosas. Nesse contexto, tivemos o surgimento das Reformas 

Pombalinas – meados de século XVIII – que, dentre outros fatos transformadores e 

importantes para a consolidação do nacionalismo, ratificou o poderio de uma nação 

colonizadora sobre outra através da imposição do seu idioma. Tal período de transformação 

pelo qual Portugal passou e que se expandiu a todas as suas colônias recebeu o nome de 

Pombalismo e, quanto à educação, significou a institucionalização da Profissão Docente, a 

estatização do ensino – o Estado passou a ser o responsável pela educação e não mais a Igreja 

–, a institucionalização da língua portuguesa, reformas gramaticais e remodelação do método 

de ensinar. Tudo isso pode ser condensado em um único aspecto: a substituição da 

Companhia de Jesus pelo Estado na administração da educação no Estado-Nação português, a 

fim de que educadores e educandos estivessem e fossem mantidos sob o domínio da Coroa, 

fato que não existia com os Jesuítas, já que seu senhor era o Papa e não o rei.  

Apesar de o nome da ilustração portuguesa fazer alusão a Pombal – por certo seu 

principal representante –, o Século das Luzes já se fazia presente em boa parte da Europa e 

correspondia às modificações pelas quais passava a esfera dominante da sociedade. Em 

Portugal, no que tange à educação, as Luzes se fizeram notar no surgimento de academias 

literárias, nas traduções para a língua vernacular de importantes compêndios de ciências e 

filosofia e, principalmente, na substituição do modelo educacional (TEIXEIRA, 1999, p. 23). 

Tanto Carvalho (1978), para quem o Pombalismo, nome cunhado para a ilustração lusitana, 

apresentava-se como um ponto convergente das opiniões durante e após o governo de 

Pombal, quanto Falcon (1993), coadunam da ideia de que Ilustração, Pombalismo e 

Modernidade são expressões diretamente ligadas à segunda metade do século XVIII em 

Portugal, ou seja, relacionam-se com as Reformas Pombalinas, tanto no campo político-

econômico quanto educacional. Tal posicionamento lança sobre o Pombalismo um novo 

olhar, levando em consideração os acontecimentos daquele período. 

Ambos os autores citados anteriormente vão mais além e afirmam que a 

historiografia não tem dado a importância devida aos acontecimentos ilustrados ocorridos em 

Portugal durante o século XVIII. Pelo contrário, comparando-o às duas principais potências – 

França e Inglaterra –, descredenciam a ocorrência de um movimento tão racional, laico, 

civilizatório, progressista, enfim, moderno, em um Estado tão sem expressão dentro do 

universo europeu. Para Oliveira (2010, p. 22), parte dessa visão depreciativa em relação a 

Portugal pautava-se na presença acintosa dos ‘adversários da modernidade’, os Jesuítas, de 

acordo com os discursos da época. Depreendemos que as Reformas Pombalinas foram a 

resposta à instabilidade socioeconômica que vigorava na Europa setecentista, principalmente 



a portuguesa, ansiosa por modificações que restituíssem o antigo brilho que fez de Portugal 

uma grande potência (CARVALHO, 1978, p. 25), posto que a elite portuguesa, no século 

XVIII, não apresentava mais as mesmas condições do século XVI, momento da expansão 

territorial e enriquecimento significativo, fruto da exploração das colônias conquistadas. Se 

naquele momento não se pensou em formar cidadãos portugueses nas colônias para a 

administração burocrática, o comércio, as letras e a guerra, o século XVIII era o momento 

para isso e apresentava uma justificativa convincente: modernizar Portugal a ponto de ficar 

pari passu com os dois principais estados europeus, França e Inglaterra, e deles se defender.  

O Século das Luzes representou, para Portugal, um momento de travessia, de 

mudanças necessárias e inadiáveis que possibilitariam a volta ao cenário europeu como no 

período das grandes navegações e do Mercantilismo. Para tanto, fazia-se necessário 

reformular os princípios do Estado de tal modo que o resultado fosse uma nação forte com um 

quadro de cidadãos preparado para atuar em todas as frentes. Os princípios basilares que 

compuseram as Reformas Pombalinas foram, segundo Oliveira (2010, p. 23):  

 

a consciência histórica do estado de atraso ou defasagem de Portugal em 
relação às “Nações civilizadas”, causado pela ação malévola dos Jesuítas 
[...]; a ideia de recuperação de um tempo perdido, expressa na invenção de 
uma tradição de auge das “Letras Humanas”, que haviam tornado os 
portugueses conhecidos na República das Letras; o uso de imagens Retóricas 
relativas às palavras-chave do vocabulário iluminista, como na expressão 
“escuro, e fastidioso Methodo” – contraposto, portanto, à claridade das 
ideias dos “Varões de eximia erudição”, bem como à “facilidade, e pureza, 
que se tem feito familiares a todas as outras Nações da Europa, que abolirão 
aquelle pernicioso Methodo” –; e finalmente a ideia de Europa, que 
representa o “moderno” e serve de parâmetro comparativo à situação 
portuguesa. 

 

Levando-se em consideração a síntese dos princípios elencados por este autor, vemos 

nela o desenho da legislação promulgada durante o período, seja para a educação do povo, 

seja para a educação da nobreza comercial idealizada por Pombal a fim de tornar o Estado 

moderno. 

 

As ideias de Luiz Antonio Verney e Ribeiro Sanches5: contributos às reformas 

pombalinas 

Dois nomes são exponenciais quando se afirma que as ideias preconizadas nas 

Reformas foram forjadas antes da administração pombalina: Luís Antonio Verney (1713-

1792) e Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783). Não restam dúvidas quanto à 



importância desses dois ilustrados durante o período pombalino e como suas concepções 

acerca da educação puderam ser percebidas naquele momento e mais ainda hoje, quando se 

lança um olhar distanciado sobre aquelas reformas e se tenta compreender até que ponto 

lograram algum efeito. Esses dois autores foram responsáveis por duas obras de cunho 

educacional que dizem muito acerca das Reformas, principalmente quanto ao ensino de 

línguas e demais conhecimentos basilares para a formação do novo homem português, da 

importância das escolas para a formação desse homem e, de forma um tanto crítica, quem 

deveria ser esse homem. As contribuições de Verney a que este trabalho se refere se 

encontram no livro Verdadeiro Método de Estudar (1746), enquanto que as de Ribeiro 

Sanches, em Cartas para Educação da Mocidade (1759). 

A importância do primeiro se dá por ter, mesmo antes de as reformas tomarem corpo, 

proposto um ensino com menos regras, menos decorativo, principalmente quanto à Gramática 

Latina, que deveria ser ensinada em língua portuguesa, como ocorria com o ensino de inglês, 

espanhol, francês. Para Verney, parecia algo surpreendente que o ensino dessas línguas fosse 

dado por mestres que as dominavam tanto quanto à portuguesa, e por esta última as ensinasse, 

enquanto que a latina era ensinada a partir dela mesma (VERNEY, 1746, p. 60). 

Já o segundo, cuja obra é imediatamente posterior à instalação das Reformas, propôs 

uma educação diferenciada para “o povo, a burguesia e a nobreza”, sendo que este último 

deveria, inclusive, ter instituto educacional diferenciado. É nessa obra que compreendemos 

haver uma escolha de quem deveria ser o novo homem português. Tal ‘privilégio’ não deveria 

ser dado a qualquer um, mas aos pertencentes à burguesia, classe realmente dotada de 

condições financeiras para custear uma educação de resultados. Os pobres, a quem o ensino 

afastaria das atividades laborais que somente poderiam ser exercidas pela classe socialmente 

inferior, não deveriam ter uma educação contínua, apenas a suficiente para desenvolver suas 

atividades profissionais.  

A nobreza, por sua vez, estava “acima dessas questões”, pois não desempenharia 

atividades para sustento do Estado. Pelo contrário, deveria ser preparada para assumir postos 

estratégicos, em sua maioria, burocráticos. A educação a que deveriam ser submetidos os 

nobres não era para formar o novo homem português, pois não precisavam de formação com 

finalidades laborais. Eles seriam formados para ocupar cargos que por direito já lhes 

pertenciam e que o Estado português precisava que fossem ocupados a fim de manter seu 

poder na terra e no mar:  

 
Quem melhor conhecer a Constituição do Estado de Portugal actual, 
resolveria melhor esta importante questão. Tanto quanto eu pude alcançar, 



por informação e por leitura, acho que é Reino pelo seu sítio, entre três 
Mares, nos quais navega o comércio de todo o mundo, totalmente marítimo; 
bordado, pela sua maior parte do Mar Oceano com oito portos navegáveis, 
ainda que alguns danificados, e que com custo e trabalho podiam ser 
restaurados; que tem Ilhas e Continentes vastíssimos e riquíssimos nas três 
partes do mundo conhecidas. Que por Tratados a Alianças de Comércio e 
boa amizade está ligado com muitas Potências; umas que o podem ofender 
por mar, e uma só por terra. Estes limitados conhecimentos determinaram 
logo a quem pensar na conservação da nossa Monarquia, que necessita de 
Oficiais de Mar e Terra; isto é, de um exército, e de uma frota. É certo que 
só entre a Nobreza se acham as pessoas mais aptas para exercitar estes 
Cargos; e não necessito aqui de amontoar lugares comuns para provar o que 
todos sabem por experiência. Mas ao mesmo tempo todos assentaram que a 
Educação que se deve dar à Nobreza e à Fidalguia Portuguesa, deve 
proporcionar-se à necessidade e ao estado actual da sua pátria (SANCHES, 
1922, p. 174). 

 

Ambos, em suas considerações, principalmente Verney, ex-jesuíta e para quem a 

Companhia de Jesus não só era um obstáculo a ser superado, mas um adversário a ser 

vencido, não foram tardios em deixar clara a má administração educacional jesuítica e como 

foi perniciosa para a mocidade portuguesa. Sanches apresentou um panorama histórico que 

vai desde o século IX até o XVIII, sempre questionando a eficácia do ensino escolástico e 

propondo mudanças emergenciais.  

 

Verney e o Verdadeiro Método de Estudar 

Saiem à luz, Reverendísimos Padres, as cartas eruditas, de um autor 
moderno, as quais até agora correram manuscritas, por algumas maons: mas, 
chegando às minhas, e conhecendo eu, que podiam utilizar a muitos, me- 
rezolvi imprimi-las. O argumento delas é este. Certo Religiozo da 
Universidade de Coimbra, omem mui douto, como mostra nas suas cartas, 
pediu a um Religiozo Italiano, seu amigo, que vivia em Lisboa, que lhe-dese 
algumas instrusoens, em todo o genero de estudos, o que dito Barbadinho 
executa, em algumas cartas: explicando-lhe em cada uma, o que lhe-parece: 
e acomodando tudo, ao estilo de Portugal. Este autor escreveo-as, sem nem 
menos suspeitar, que se poderiam imprimir: como consta de alguns periodos 
destas, que nam imprimi: e de outras que conservo, em que declara com mais 
individuasan, o motivo desta correspondência: e explica varias coizas, que 
aqui nam se-acham. Onde, para consolar o dito autor, que não sei se ainda 
vive, e fazer o que dezejava; nam imprimi senam as que me-parecèram 
necesarias: e ainda nestas ocultei os nomes dos correspondentes, e de 
algumas pessoas, que nelas se-nomeavam, parecendo-me justo e devido nam 
revelar os segredos, das correspondencias particulares: principalmente 
quando podia conseguir o fim, de utilizar o Publico sem prejuízo de terceiro. 
As cartas encadeiam tam bem umas com outras, que se-podem chamar, um 
método completo de estudos, podem servir para todos, mas especialmente 
sam proporcionados ao estilo de Portugal (VERNEY, 1746, p. 3)6 

 



Verney foi o responsável pela obra o Verdadeiro Método de Estudar para ser útil à 

República, e à Igreja: proporcionado ao estilo, e necessidade de Portugal (1746)7e sobre ela 

pode-se lançar os pilares das Reformas Pombalinas, ou seja, a reorganização do estudo e a 

expulsão da Companhia de Jesus. Esse livro foi dividido em cartas8e o autor deixa clara sua 

oposição ao Método Jesuítico ao tempo em que propõe outro, muito mais eficaz e aligeirado. 

Suas ideias, depreendemos, foram forjadas a partir da educação obtida fora de Portugal, com a 

anuência de D. João V, em lugares onde “a aquisição, a expressão e a discussão das ideias 

tivessem liberdade e audiência” (CARVALHO, 2001, p. 407).  

Comparada a outras partes da Europa, Portugal, segundo Falcon (1993, p. 196), 

“apresentava uma importante defasagem” mesmo em comparação com a Espanha, nação 

rival, no que pesem os aspectos econômicos e educacionais. Era necessário rever esse último 

aspecto a fim de consolidar o primeiro e é sobre os aspectos educacionais que Verney se 

debruça com mais afinco quando apresenta seu principal compêndio. Verney informa os 

sujeitos – remetente e destinatário – de sua obra, tece comentários acerca dos religiosos da 

Companhia de Jesus e apresenta o que parece ser o mais interessante do preâmbulo: a 

justificativa para cada uma das cartas. Interessa-nos, no momento, a carta acerca da Gramática 

Latina, objeto deste estudo. Ele afirma que o motivo da carta é que em Portugal se ensinava 

mal o Latim porque era utilizado o método errado, sendo mais eficaz se o ensino fosse mais 

fácil, possibilitando ao aluno a aquisição da referida língua em um ano e os livrando dos 

calhamaços a que estavam habituados e que somente serviam para complicar a aprendizagem, 

acrescidos, sempre, de um texto ou livrinho ‘complementar’ para dificultar ainda mais: 

 

As declinações dos Nomes, e Verbos estudam, póla Gramatica Latina. A esta 
se-segue um Cartapacio Portuguez, de Rudimentos. Depois outro, para 
Generos, e Preteritos, muito bem comprido. A este um de Sintaxe, bem 
grande. Depois um livro, a que chamam Chorro: e outro, a que chamam 
Promtuario: pólo qual se-aprendem os escólios de Nomes e Verbos. E nam 
sei que mais livro á. E parece-lhe a V.P pouca materia de admirasam, 
quando tudo aquilo se-pode compreender, em um livrinho em 12 º. E nam 
mui grande? Depois diso ouvi dizer, que ocupavam seis, e sete anos 
estudando Gramatica: e que a maior parte destes dicipulos, despois de todo 
ese tempo, nam era capaz de explicar por-si só, as mais facis cartas de 
Cicero (VERNEY, 1746, p. 59). 

 

Em seguida, Verney passa a explicar a forma mais eficaz de se aprender Língua 

Latina, pois o método adotado pelos Jesuítas fazia apenas colaborar para a dificuldade na 

aprendizagem, posto que se aprendia uma língua a partir delas mesma. Segundo Silva (2006) 

e Nascimento (2010), a preocupação de Verney manifesta na referida obra centrava-se nos 



recorrentes problemas causados pela falta de um método de ensino eficaz e a foi à gramática 

latina De Institutione Grammatica Libri Tres (1572), do Padre Manuel Álvares (1526-1583), 

que se fez mais forte a crítica de Verney, pois além de ser completamente escrita em Língua 

Latina, trazia um dicionário bilíngue contendo todos os verbetes do texto. A citada obra 

norteou todo o ensino de Latim proposto pelo Ratio Studiorum e dividiu-o em três classes de 

ensino: básico, intermediário e avançado. Foi contra o método direto proposto por Álvares, o 

ensino de Língua Latina a partir dela mesma, e do Grego e Retórica a partir também do Latim, 

que se insurgiu a Lei Geral de Reforma dos Estudos Menores – Alvará Régio de 28 de junho 

de 1759. A gramática alvarista é a representação do ensino de Humanidades jesuítico e, assim 

como a atuação da Companhia, perdurou durante longos dois séculos. Ela foi editada 

quinhentas e trinta vezes, sendo vinte e três delas portuguesas e as demais em boa parte da 

Europa, principalmente Espanha, terra natal de Álvares (VERDELHO, 1982).  

Das orientações acerca do ensino de Gramática Latina propostas no Verdadeiro 

Método, três foram explicitamente absorvidas por Pombal: a primeira é que fosse na própria 

língua do aprendiz, como vira em outros países, posto que somente compreenderiam as regras 

caso entendessem a língua em que eram ensinadas. Para tanto, o mestre deveria dominar tanto 

a língua portuguesa quanto a latina, como se fazia na aprendizagem do Francês e do Italiano. 

A segunda medida era que o compêndio fosse produzido em língua vernacular e não em 

Latim, a fim de facilitar o entendimento das regras e assimilar apropriadamente as 

informações contidas nos textos (VERNEY, 1746, p. 60). A terceira e última – as 

semelhanças não se esgotam aqui, mas foram restringidas às apenas ratificadas pelo Alvará 

Régio que será tratado mais adiante – diz respeito ao excesso de regras que deveriam ser 

assimiladas, em verso, em prosa e em Latim vulgar. Para Verney , o exercício de tal prática 

era uma perda de tempo, inútil e prejudicial à aprendizagem. Sendo a gramática, por si só, rica 

em informações, o mais eficaz seria deixá-la o mais simples possível, sem, contudo, perder 

sua relevância:  

 

Toda a Gramatica Latina se-reduz a explicar, a natureza, e acidentes das-oito 
vozes, que podem entrar na orasam ou discurso: e o modo de as-unir, e 
compor os periodos. E isto deve-se fazer com a maior clareza, e mais breves 
regras, que se puderem excogitar. O que certamente nam se-consegue com a 
Gramatica  uzual: porque nam á coiza mais confuza, nem mais cheia de 
excesoens, que a dita Gramatica, como todos vem (VERNEY, 1746, p. 61-
62). 

 



A Gramática Latina, segundo a percepção de Verney, deveria ser a mais simples 

possível e autoexplicativa, já que condenava a utilização de outros compêndios como suporte 

para se fazer entender as lições de Latim. Sendo assim, em o Verdadeiro Método de Estudar, 

o Barbadinho9 apresentou uma divisão da gramática, com vista ao melhor estudo, em duas 

partes: a primeira, considerada como pura gramática, deve constar das “coizas, que 

indispensavelmente devem estudar os principiantes”: etimologia, sintaxe, ortografia e 

prosódia, e a segunda, as “reflexoens, que são mais proprias para os adiantados, e para os 

mestres” (VERNEY, 1746, p. 64).  

Quanto ao ensino de Latim, ele estava dividido em quatro anos. No primeiro, haveria 

três meses de ensino de Língua Portuguesa para depois começarem as aulas de Latim; no 

segundo ano de estudos, seguiria à aprendizagem de Latim a tradução de textos. Aqui, Verney 

fez uma distinção e estabeleceu duas modalidades de Latim: um puro e outro ornado e 

elegante. Infelizmente não há uma explicação para a adjetivação, mas é possível associar o 

puro ao que afirma acerca da gramática pura, primeira partes dos estudos, e que se centra na 

aprendizagem da sintaxe, prosódia, etimologia e ortografia, já o ornado e elegante refere-se ao 

poético, filosófico. Os dois últimos anos de estudos justificam o entendimento da adjetivação, 

já que no terceiro é realizado o estudo de cartas, fábulas, cumprimentos, costumes e, no quarto 

ano, todos os “estilos, composições em Português e Latim de todos os gêneros da Eloquência, 

cartas, temas históricos, argumentos declamatórios” (CARVALHO, 2001, p. 415). Verney 

deixa claro quais autores deveriam ser lidos:  

 

No-primeior ano, deve ensinarlhe Gramatica: o que se-pode fazer com muita 
facilidade. No-segundo, traduzir os autores mais facis; como algumas Cartas 
de Cicero, as Fabulas de Fedro, Terencio, Cornelio Nepote. procurando que 
o estudante afine a regencia das-partes, e descubra particularidades mais 
reconditas da-Gramatica: as quais nam Sam para o primeiro ano. 
(VERNEY, 1746, p. 72). 

 

Em o Verdadeiro Método de Estudar percebemos claramente a preferência pelo 

ensino da língua vernacular em detrimento da Língua Latina que deveria ser ensinada a partir 

da primeira. A importância do Latim não é irrelevante, apenas é necessário que os estudantes 

reconheçam sua própria língua para ter conhecimento de qualquer outra. Por certo a educação, 

para o Barbadinho, era a principal arma do Estado na conformação da sociedade e que seu 

mau uso implicaria da constituição de um povo inferior, limitado, facilmente manipulado. A 

educação, desse modo, deveria ser ofertada logo cedo, mas seguindo determinada ordem: às 

crianças deveria ser administrado o ensino elementar – ler, escrever e contar – a partir dos sete 



anos de idade, posto que antes disso o conhecimento de nada seria proveitoso, senão o 

ensinamento da fé católica, da obediência ao rei e a quem de direito fosse.  

Somente após a aquisição dessas duas modalidades de conhecimento seriam elas 

apresentadas aos estudos gramaticais, sobretudo aos da língua vernacular, preferida em lugar 

da latina, como deixa bem claro na carta II, do Verdadeiro Método de Estudar (1746). O 

progresso metodológico proposto por Verney para a educação trata também da educação 

específica para os filhos da nobreza, para quem havia “um papel à parte na sociedade”, com 

“uma educação e um ensino apropriados”. Para essa classe, deveria haver uma escola 

apropriada, um colégio para nobres.  

Verney se considerava um verdadeiro iluminado e afirmava não ter sido o 

responsável legal pela transposição portuguesa para o mundo ilustrado porque não lhe foram 

dadas condições favoráveis para tanto, como ele mesmo afirma em carta enviada ao padre 

oratoriano Joaquim de Foios, em 08 de fevereiro de 1786, e publicada por Cabral de Moncada 

(1941), na obra Um iluminista português do século XVIII (apud CARVALHO, 2001, p. 407): 

“eu sim tive ao princípio particular ordem da Corte de iluminar a nossa nação em tudo o que 

pudesse, mas nunca me deram os meios para o executar”. Não seria pretensioso afirmar que 

há, nas entrelinhas, certa indisposição com quem ficou responsável por conduzir Portugal às 

luzes e de como Verney se sentia desprestigiado por não ter sido nomeado para tal feito, já 

que se preparara para ele. 

 

Ribeiro Sanches e a educação dos nobres10 

Ao contrário de Verney, as contribuições de Ribeiro Sanches aconteceram 

contemporaneamente às reformas e foram importantes reflexões acerca da educação dos 

jovens, principalmente os nobres, matéria a que se dedicou produzindo o livro epistolar 

Cartas sobre a educação da mocidade (1759). Nele há a exposição de um plano geral de 

educação abrangendo as três etapas do ensino – ensino elementar, Estudos Menores e estudos 

maiores – embora priorize a última etapa. Tal educação deveria estar de acordo com os 

interesses da sociedade civil e fundamentada nas razões da filosofia moderna. Para ele, era 

necessário criar institutos de educação semelhantes aos que viu em outras nações, 

possivelmente Rússia, onde morou por 16 anos, e França, país escolhido para viver e que era 

notadamente preocupado com a formação dos cidadãos nobres. Acreditava também que o 

ensino só poderia ser gratuito para os nobres. Aos demais restaria a educação custeada pelos 

pais ou responsáveis. Tal postura foi ratificada várias vezes em Cartas sempre que se referia 

ao ensino de Gramática Latina. 



O livro de Sanches apresenta trinta e três cartas de orientação para a formação da 

mocidade portuguesa11. É interessante notar que o autor não se detém na segunda metade do 

século XVIII, apresentando um panorama histórico que não é somente “uma sucinta história 

da Educação civil e política que tiveram os Cristãos Católicos Romanos até os nossos tempos, 

mas também uma notícia das Universidades, com a utilidade ou inconvenientes, que delas 

resultaram ao Estado Civil e Político, e à Religião” (SANCHES, 1922, p. 2). Porque seus 

interesses coadunavam com os da Coroa, ele esperava estar no agrado do Rei seu compêndio 

e que, de certa forma, fossem utilizadas suas orientações na efetivação das reformas.  

Um aspecto que chamou a atenção quanto ao posicionamento de Sanches em relação 

às reformas educacionais, não necessariamente à pombalina, foi a divisão proposta por ele 

para a distribuição do conhecimento via educação: educação para o povo, para a burguesia e, 

por fim, para a nobreza, seu principal nicho. Não é de se estranhar, posto que há clara 

evidência da preocupação de Sanches com a educação dos nobres. Para Carvalho (2001, p. 

440-441), Sanches concebia o povo pouco dado à educação, que deveria seguir os passos de 

seus pais e aprender um ofício que fosse útil, mas não ocupar espaços nas aulas, local 

privilegiado, e, sendo a oferta de ensino algo irreversível, que o estudante do povo tivesse 

aulas em casa, questionando, inclusive, se a oferta de educação para o povo não seria 

prejudicial à própria Nação, posto que os serviços cujo esforço fosse braçal seriam preteridos 

em lugar daqueles mais intelectuais:  

 

Logo me perguntarão se toda a mocidade do Reino deve ser educada por 
Mestres, se o Estado há-de contar entre esta Mocidade o filho do Pastor, do 
Jornaleiro, do Carreteiro, do Criado, do Escravo e do Pescador? [...] Que 
filho de Pastor quererá ter aquele ofício de seu pai se à idade de doze anos 
soubesse ler e escrever? [...] Seria louvada a lei que não houvesse escolas 
nas Aldeias (SANCHES, 1922, p. 109-110). 

 

No plano de estudos de Sanches, deveriam existir três tidos de escolas e elas estariam 

diretamente relacionadas à oferta de ensino para a mocidade: a primeira, onde estariam os 

nobres, seria um internato mantido às custas da Fazenda Real e os alunos seriam formados 

visando à ocupação dos altos cargos da Nação; a segunda, também em modelo de internato, 

seria custeada pelas famílias dos alunos, logo, a classe burguesa. Os alunos seriam formados 

visando à ocupação de cargos estratégicos; por fim, a terceira escola. Esta não seria internato, 

mas escola de trânsito diário, os alunos iriam todos os dias e voltariam para suas casas e 

ofícios e de seus pais. Não há indicação do tipo de formação que tais alunos receberiam. É de 

se supor que conhecimento apenas elementar (CARVALHO, 2001, p. 441).  



Observando o tipo de escola proposta por Sanches, percebemos que ela não 

encontrou ecos nas Reformas Pombalinas, já que a lei de 1759 trata da abertura de aulas 

régias cujo aluguel dos prédios para a efetivação de tais aulas seriam custeados pelo Estado, 

mas nada aponta para a criação de internato, pensionato ou algo semelhante. Já a educação 

diferenciada para a nobreza teve seus respaldos, uma vez que era clara e certa a opinião de 

que os nobres não deveriam exercer atividade semelhante aos demais, devendo servir à Nação 

pelas armas e nos mais elevados postos.  

Quanto ao ensino de Gramática Latina, Sanches (1922) reconheceu a importância 

dessa língua e do quanto de erudição ela representa, mas salientou a necessidade de se 

aprender Língua Portuguesa em detrimento dela. Para ele, o Latim era muito mais relevante 

para os ministros públicos e religiosos, os conselheiros do Estado e os profissionais das leis – 

magistrados, juízes e professores, por conta dos compêndios e aulas em Latim, e para os 

médicos. Aos alunos cujos anseios não estivessem focados em tais carreiras, o estudo de 

Gramática Latina configurava um conhecimento desnecessário, enfadonho, que servia apenas 

para distraí-los ou cansá-los. Um conhecimento tão caro dado a quem no futuro seria, se não 

aprendesse a língua e ocupasse os cargos para os quais ela tinha realmente uma utilidade, 

“indivíduos sem ofício, nem benefício [...], os jogadores,  os tratantes, os que têm título de 

pagem, Mestre sala, os escreventes, os tendeiros, tanto Frade Leigo [...]. São estes Súbditos 

pela maior parte perdidos para o Estado” (SANCHES, 1922, p. 125). Para ele, o excesso de 

aulas de Gramática Latina era um prejuízo para o Estado, principalmente por serem públicas, 

e afirmava que sua intenção não era escrever acerca de como dar aula, mas em como 

organizá-las: 

 
O meu intento é somente mostrar qual deve ser o fim destas Escolas; como 
devem ser dirigidas para serem de utilidade ao Estado; que qualidades 
deviam ter os Mestres que haviam de ensinar nestas, e aquelas que haviam 
de ter os discípulos; e as duas diferentes classes deles; e como dos mesmos 
Moços ali educados, haviam de sair Mestres para ensinar (SANCHES, 1922, 
p. 42). 

 

Uma breve comparação entre o Verdadeiro Método e Cartas, podemos afirmar que o 

primeiro está mais preocupado com o estudo, com a aprendizagem das línguas e demais 

saberes, enquanto o segundo atem-se mais à administração e reorganização do ensino, 

deixando claras as finalidades da escola, o perfil do professor e qual o ‘tipo’ de aluno que 

poderia ter acesso a determinados conhecimentos. Segundo Carvalho (1978, p. 44-45), foi 

Ribeiro Sanches o idealizador da criação do Real Colégio dos Nobres. Conhecedor dos males 



que há anos afligiam a educação em Portugal e empenhado em colaborar com as reformas que 

punham fim a séculos de educação jesuítica, propôs a criação de uma instituição destinada à 

educação da nobreza semelhante às que viu em outras nações europeias. Era o fim de uma 

educação que formava apenas sacerdotes e não homens aptos para os momentos de guerra e 

de paz, o que interessava a Ribeiro Sanches. A ideia de criar um colégio que formasse os 

jovens nobres não demorou muito para sair do papel e tomar forma. No dia 07 de março de 

1761, por força real, foram publicados os estatutos de criação do Collegio Real dos Nobres, 

fundado em Lisboa para os filhos da nobreza portuguesa cinco anos após a publicação de seus 

estatutos:  

 

Havendo respeitado ao referido, e desejando quanto em Mim he restituir aos 
Meus fiéis, e amados Vassalos as irreparaveis perdas, que por mais de dous 
Seculos tiverão na falta daquelles uteis, e fructuosos Estudos, que antes 
havião florecido com tanto credito da Nação, e com  tanto augmento da 
Igreja, e utilidade pública do Reino: Hei por bem restabelecer na Minha 
Corte, e Cidade de Lisboa hum Collegio com o titulo de Collegio Real dos 
Nobres, para nelle se educarem cem Porcionistas: o qual quero que se 
conserve sempre no Meu inteiro Dominio, e na Minha privativa, e immediata 
Protecção, para delle, ou della não poder mais sahir debaixo de qualquer cor, 
pretexto, ou motivo por mais apparente, ou especioso que seja 
(PORTUGAL, 1830, p. 775). 

 

As considerações de Sanches para as Reformas Pombalinas não foram de todo 

aceitas, já que, parece-nos, eram incompatíveis com a realidade portuguesa, cuja educação 

vinha há sob um regime de formação religiosa, como o próprio Sanches (1922, p. 2) 

reconheceu na introdução de sua obra – “mostrarei pelo discurso deste papel que toda a 

Educação, que teve a Mocidade Portuguesa, desde que no Reino se fundaram Escolas e 

Universidades, foi meramente Eclesiástica ou conforme os ditames dos Eclesiásticos”  – e 

acabava de passar por uma reforma visceral, não podendo suportar, talvez, modificações ainda 

mais invasivas. É de supor que, se seu plano de estudo tivesse mais de seu país de origem, 

donde saiu havia décadas, e menos das fontes onde bebeu, suas contribuições poderiam ser 

mais realistas e aceitas. 

Tanto Luís Antonio Verney quanto Ribeiro Sanches foram importantes para se 

compreender as modificações pelas quais Portugal passou no século XVIII e mais, que suas 

ideias foram representativas do pensamento da época, momento ilustrado por excelência. O 

combate aos Jesuítas, visto em ambos os autores, não se concebe também como algo isolado, 

como uma querela entre ex-membros da ordem, mas como desdobramento de anos de ensino 



com vistas a formar religiosos, prioritariamente, e não os homens que Portugal necessitava 

para se reafirmar como potência. 
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