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Este artigo científico busca investigar de que maneira as propostas feitas pelo, então primeiro
ministro de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido pelo seu título de nobreza como
Marquês de Pombal, alteraram a história da educação no Brasil. As peças legislativas que foram
idealizadas, elaboradas e expedidas durante o reinado de D. José I, que se estendeu de 1750 até 1777,
especificamente os Alvarás publicados entre 1757 a 1772. Conhecidas como as Reformas
Pombalinas, estas tiveram o apoio do rei para que Portugal, pelas mãos de Pombal, se torna uma
potência. No entanto para que estas reformas fossem estabelecidas, o antigo Conde Oeiras, não
hesitou em expulsar os jesuítas da educação do reino português, trazendo consequências para as
colônias de Portugal durante esse período. Especificamente no Brasil, existiram projetos para que o
português se tomaria a língua oficial.
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As Reformas Pombalinas

As reformas Pombalinas idealizadas e executadas por Sebastião José de Carvalho e Melo
(1699-1782)[i], o Marquês de Pombal (primeiro ministro de Portugal de 1755 a 1777), durante o
reinado de D. José I, são de fundamental importância para os estudos sobre a historiografia brasileira
do século XVIII e posteriores. Antes de ocupar essa posição de grande autoridade no Reino
português, Sebastião José de Carvalho e Melo havia sido diplomata em Londres (1738 – 1744) e em
Viena (1745 - 1749). O seu primeiro título de nobreza foi de Conde de Oeiras em 1759 e por fim se
tornou Marquês de Pombal em 1769. Para Maxwell (1996, p.1), Pombal, “para todos os efeitos
governou Portugal entre 1750 e 1777”. Durante o reinado de D. José I (1750-1777), Carvalho e Melo
migrou entre cargos muito importante para a nação, este foi nomeado Secretário dos Negócios
Estrangeiros e da Guerra (1750), e depois Secretário dos Negócios do Reino (1755). A tradição
histórica tornou o ministro-chefe do rei José I de Portugal conhecido pelo papel de benfeitor
onisciente que teria desempenhado. A partir de suas medidas de alinhamento iluminista, foi possível
perceber que todos os esforços de Pombal iriam denotar um anseio de promover um tipo desejado de
homem e sociedade, os quais, antes de mais nada, necessitavam ser preparados. Isso é uma afirmação
recorrente para os estudiosos do Marquês, visto que sua forma de governar foi “onipresente”
(FALCON, 1993, p.381).

Um evento de proporções catastróficas aconteceu em Portugal em 1755, o Terremoto de Lisboa
modificou não só a paisagem e arquitetura portuguesa, mas também o sentimento de impotência
diante do caos se instaurou. Ribeiro Sanches diz “Estando o céu claro e sereno e a atmosfera mais
quente do que requeria a sessão, começou o terremoto de Lisboa, tão violento que, em sete minutos,
derrubou ou abalou a maior parte dos majestosos edifícios que ornavam aquela capital (apud BOTO,
p.48). Foi nesse cenário que Carvalho e Melo ganhou destaque como uma figura de mudança, em sua
célebre fala, “Sepultar os mortos; cuidar dos vivos; fechar os portos”, Pombal trouxe a população
portuguesa arrasada pelo terremoto uma esperança de que tempos melhores estariam por vim, e que a
reconstrução do povo português seria sua maior prioridade. Foi a partir do terremoto que as
pretensões políticas do Marquês de Pombal ganharam notoriedade, quando assumiu a reconstrução
de uma Lisboa independente economicamente, transformando-a no centro comercial e administrativo
de Portugal.

Em Lisboa pós-terremoto, o Estado Pombalino começou a ganhar forma, inicialmente na arquitetura
com a reconstrução de prédios e criação de outros tantos para dar um sentido de organização no
governo de D. José I. Pombal fez com o comércio fosse a base do governo, e essa aulas tinham como
objetivo tornar os cidadãos portugueses responsáveis e capazes de administrar o Estado português.
Observa-se nesse período uma ampla publicação de legislação marcada pela interpretação pombalina
das Luzes para a construção do Estado absolutista ilustrado português:

“Empresas mercantis e industriais, posições dentro dos navios, altos postos
da administração pública são progressivamente ocupados pela nova classe de
“tecnocratas”. Mais do que uma solução ad hoc para resolver um problema
administrativo, há uma intenção deliberada de rearrumar o equilíbrio das
forças sociais. É ilustrativo que o Rei e o Marquês de Pombal faziam questão
de assistir ao exame final da Aula do Commercio. Se Napoleão reclamara ser
a Inglaterra uma nação de mercadores, não parecia haver no Gabinete de
Pombal falta de vontade de dar à emergente burguesia comercial portuguesa
competência técnica, poder”. (CASTRO, 1982, p. 9).

Assim, foram decretados altos impostos sobre os produtos importados para financiar o processo de
industrialização português. Ocorreu a fundação da Companhia dos Vinhos do Douro, que
monopolizou a comercialização dos vinhos em Portugal, prejudicando a nobreza que produzia vinhos
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em suas quintas, da mesma maneira também incentivou a produção agrícola e a construção naval,
reformou a instrução pública e fundou várias academias, confiou a reorganização do Exército
português ao conde de Schaumburg-Lippe, militar alemão e acabou com a distinção entre
cristãos-novos e cristãos-velhos.

Portugal e Inglaterra haviam sido aliados econômicos há muito tempo[ii]. No entanto, durante
período pombalino, a aliança começou a ser questionada. Pombal começou a questionar os acordos
comerciais feitos entre os dois países nos quais Portugal saía em desvantagem comercial. Por essa
razão, na época em que esteve embaixador, Pombal ficou a cargo “de levar o governo britânico à fiel
observância dos tratados e o cumprimento dos direitos dos súditos” (TELES, 2019, p. 55). A política
portuguesa visava à conquista do capital necessário para sair do seu modelo mercantilista e entrar no
industrialista. Maxwell (1996, p. 124-125) afirma que sua anglofobia[iii] era exagerada, uma vez que
a imputação que fazia aos ingleses de que eles eram dissimulados em relação ao Brasil, e de que
tinham um complot com os jesuítas, superestimava a subtileza inglesa”. Todavia, a Inglaterra era a
maior beneficiada pelos lucros coloniais portugueses.

“Com o Tratado de Methwen [iv] (1703), firmado com a Inglaterra, país já
inserido no capitalismo industrial, o processo de industrialização em Portugal
é sufocado. Seu mercado interno foi inundado pelas manufaturas inglesas,
enquanto a Inglaterra se comprometia a comprar os vinhos fabricados em
Portugal. Canaliza-se, assim, para a Inglaterra, o capital português, diante da
desvantagem dos preços dos produtos agrícolas em relação aos
manufaturados. Desta maneira, enquanto uma metrópole entrava em
decadência [Portugal] outra estava em ascensão [Inglaterra]” (RIBEIRO,
2000, p. 29)

Com essas ações, Pombal trouxe a materialização das primeiras reformas no campo educacional, e
elas advinham das ideias estrangeiradas[v] que permearam todo o seu governo. O comércio foi o
primeiro alvo dessas Reformas com a criação do Real Colégio dos Nobres (1761) e a Aula de
Comércio (1759). Rômulo de Carvalho afirma que:

“[...] era notória a fraca preparação dos negociantes portugueses para o
desempenho das atividades comerciais no que respeita ao conhecimento de
regras contabilísticas e também relativamente à informação que possuíam
sobre equivalências e conversões entre pesos e moedas de Portugal e outros
países”. (CARVALHO, 2001, p. 458).

Para que fosse possível promover as Reformas dos Estudos Maiores e Estudos Menores, Pombal
precisava assumir o controle da educação do reino de Portugal, e a maneira mais lógica para ele seria
expulsar a Companhia de Jesus do comando. Por conta das tragédias que acontecem no reinado
joselino, tais como o terremoto de Lisboa e supostos atentados dos nobres contra a vida do Rei, o
primeiro ministro tomou medidas contra qualquer tipo fragmentação do poder real. Boto diz o
seguinte:

“Os jesuítas – Pombal assim acreditava – constituíam um obstáculo para a
política externa portuguesa, que ficara mais difícil após as perdas provocadas
pela ação do terremoto de Lisboa, em 1755. A ordem jesuítica, para o caso
português, era tida quase como um poder paralelo ao Estado, sendo que, por
isso mesmo, constituía uma ameaça sempre presente contra a consecução dos
interesses nacionais.”. (BOTO, 2007, p.53-54)

Do ponto de vista pedagógico, científico e linguístico, os jesuítas seguiam conforme suas próprias
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convicções, não necessariamente, sendo isso configurado como retrocesso. A exemplo do padre
jesuíta, Antônio Viera[vi] (1608-1697) “que defendia a participação dos cristãos-novos[vii] na
economia portuguesa e a criação de companhias de comercio, e a administração temporal de mais de
vinte aldeias do Pará e Maranhão, empregando a mão-de-obra dos indígenas, que lhes granjearam um
capital e um poder temidos e cobiçados pelos habitantes daquele importante domínio lusitano
(MAXWELL, 2005, p. 28). O intuito era centralizar o poder educacional na mão do governo,
construindo assim uma ideia de fortalecimento da Coroa.

Peças legislativas pombalinas - Lei do Diretório dos Índios

A partir de 1757, o reino português começou a elaborar e colocar em prática as peças legislativas
pombalinas que são “consideradas fundamentais, por trazerem elementos que possibilitaram a
permanência e continuidade das diretrizes da política educacional e linguística pombalina, bem como
suas implicações na educação brasileira, de 1757 a 1827” (OLIVEIRA, 2010, p. 51). Essas leis são
responsáveis diretamente pela organização educacional brasileira logo após a expulsão dos jesuítas
no Brasil. Oliveira (2010, p.52) elenca em 7 leis como as mais importantes para essa construção:

1. “A lei de 3 de maio de 1757, também conhecida como Lei do Diretório dos Índios;
2. O Alvará de 19 de maio de 1759, com o qual foram publicados os Estatutos da Aula do

Comércio;
3. O Alvará de 28 de junho de 1759, que reformou o ensino de Humanidades, também conhecido

como Lei Geral dos Estudos Menores;
4. A Carta de Lei de 7 de março de 1761, com a qual forma publicados os Estatutos do Real

Colégio dos Nobres;
5. O Alvará de 30 de setembro de 1770, que tornou obrigatório o ensino de gramática da Língua

Portuguesa nas Aulas de latim;
6. A Carta de Roboração de 28 de agosto de 1772, com a qual forma publicados os novos

Estatutos da Universidade de Coimbra;
7. E a Lei de 6 de novembro de 1772, que regulamentou a criação e administração das Escolas

Menores.”

A reforma pombalina no Brasil não foi implementada no mesmo momento e da mesma forma que
em Portugal. O Estado português necessitou de 30 anos para assumir o controle pedagógico da
educação a ser oferecida em terras brasileiras; da completa expulsão dos jesuítas e do
desmantelamento sistemático de seu aparelho educacional, dos métodos aos materiais didáticos, até a
nomeação de um Diretor Geral dos Estudos que deveria, em nome do Rei, nomear professores e
fiscalizar sua ação na colônia.

Em 1753, a escravidão dos índios no Maranhão foi abolida, dois anos depois, em 1755, a abolição se
espalhou por todo o Brasil, indo contra os proprietários de escravos índios e os jesuítas, duas forças
que usavam os índios de maneira desumana. Em 1760, logo após os jesuítas terem sido expulsos de
Portugal, a Coroa os obrigou a sair do Brasil também. A política empregada por Pombal para com os
índios deve ser compreendida no contexto amplo tendo em vista que as Reformas Pombalinas
visavam fortalecer o reino português. Centralizando o poder no rei D. José I e exercendo controle
sobre as colônias. A criação de leis, a exemplo da Lei da Liberdade dos Índios (1755), esta proibia
que os índios fossem escravizados, tornando a prática ilegal sob quaisquer circunstancias e também
houve a implementação da Lei da Mestiçagem (1755), que incentivava a mestiçagem, entre os índios
e os portugueses, trouxe o primeiro Alvará se refere ao ensino de línguas[viii], chamado de Lei do
Diretório dos Índios, ela foi confirmada no dia 27 de agosto de 1758, inicialmente a aplicação da lei
ficou restrita ao Estado do Grão Pará e Maranhão, para que logo depois se espalhasse por todas
colônias portuguesas. Teles (2019, p. 72) traz algumas considerações sobre a Lei do Diretório[ix]:
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“Nesse documento são expostas medidas para combater os resultados dos
prejuízos dos métodos jesuíticos de ensino nas povoações indígenas do Pará e
Maranhão. A principal discussão do referido Alvará se dá em torno da
determinação do uso da língua do príncipe[x] com o intuito de desterrar a
barbaridade dos povos entendidos rústicos”. (TELES, 2019, p. 72)

O Diretório dos Índios foi produzido pelo governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 03
de maio de 1757, como um artifício jurídico-político para possibilitar a aplicação das leis de
liberdade formuladas pela coroa portuguesa dois anos antes. Homologado pelo monarca d. José I em
17 de agosto de 1758, o Diretório abrigou em suas normas tanto os objetivos metropolitanos contidos
na política reformista em curso desde o início da década de 1750 no Estado do Pará e Maranhão
quanto às condições e demandas coloniais existentes na sociedade setecentista amazônica.

De acordo com Fávero (2005), um dos motivos pelos quais a Lei do Diretório foi criada foi a
necessidade identificada pela Coroa de defender o imenso território brasileiro, que era
constantemente ameaçado por outras nações estrangeiras, a exemplo da Holanda que em 1630 tentou
conquistar o nordeste do Brasil. A realeza portuguesa garantiu seu território no Brasil com exclusão
dos jesuítas do ensino, miscigenação dos índios, elevando-os ao status de súditos da coroa e, por fim,
tornou o idioma português o ideal de civilidade. Essa concepção de civilidade perdura na educação
brasileira até os dias atuais. Boto (2007, p.205) afirma “a escolarização moderna tenciona, a um só
tempo, instruir e civilizar”.

O governo português, através da lei do diretório, encontrou maneiras de interferir de forma legal na
estrutura social indígena. Justificando que os índios não possuíam intelecto suficiente e que precisam
dos portugueses para se construírem como uma civilização de fato, Almeida diz:

“De acordo com a lei de 1755, os índios deviam ser preferidos para os cargos
oficiais nas vilas, decisão essa mantida pelo diretório que, no entanto, por
considera-los rústicos, ignorantes e sem aptidão para o governo, decidiu
colocar em cada uma das povoações, enquanto os índios não pudesse se
governar, um diretor, cuja função seria dirigir os oficiais para que não fossem
negligentes”. (ALMEIDA, p.179, ano)

Intitulados de “rústicos, bárbaros e selvagens”, o povo indígena conseguiu sua liberdade física, no
entanto, seu intelecto foi considerado inferior e sua cultura continuou sendo massacrada e relevada a
segundo plano para os povos conquistadores. Apesar de surgir com uma proposta de socialização
pacifica, muitos dos pressupostos que existiam no tempo dos jesuítas continuaram a existe, citando
de exemplo o Regimento das Missões de 1686, que era especificamente para a Amazônia, foi a
legislação que vigorou também nas demais aldeias jesuítas da colônia, até meados do século XVIII,
quando o Diretório foi estabelecido.

Além dos idiomas indígenas, nesta época também vigoravam línguas africanas, amplamente usadas
pelos escravos e seus descendentes. Apesar de não terem sido tão intensamente utilizadas como as
línguas gerais indígenas e, tampouco, objeto de uma política específica de extinção neste período, as
línguas africanas também significavam entraves ao projeto de exclusividade do português. Nesse
momento, os negros não eram considerados nem mesmo dignos de pensamento para os figurões
portugueses, por questões, não apenas raciais mais também físicas, eles eram vistos como um meio,
não um fim. Enquanto os índios passaram por um processo jesuítico que afirmava que estes tinham
salvação.

Acompanhando o professor Peter Burke: “uma das manifestações mais importantes da identidade
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coletiva é a língua”, no sentido em que forma uma comunidade unida pelo mesmo idioma e que se
distingue das outras pelo mesmo motivo. A língua, no entanto, não é um dos elementos fundamentais
para a formação de comunidades, pois estas podem existir sem uma uniformidade linguística, ao
mesmo tempo em que comunidades diferentes podem compartilhar um mesmo idioma.

Peças legislativas pombalinas – Estudos do Comércio

A criação da Aula de Comércio, confirmada juntamente com seus Estatutos, através do Alvará de 19
de maio de 1759, esta representa o ponto de partida da preocupação portuguesa com a instrução
comercial. Por ter sua economia baseada no mercantilismo e comerciantes despreparados, a
discussão a respeito da necessidade de capacitar os homens responsáveis por assistir efetivamente o
comércio português. Essa reformulação aconteceu por conta do Terremoto de Lisboa (1755) pareceu
ter estremecido a “passividade portuguesa e influenciado determinantemente sua reação na
reconstrução de sua capital devastada, bem como nas reformas de diversas esferas da estrutura
portuguesa” (TELES, 2019, p. 18).

A busca pelos tempos de glória que Portugal viveu outrora motivaram o sentimento de nacionalismo
que surgiu principalmente logo após o Terremoto, momento histórico este que definiu os próximos
anos de governo português. As politicas lideradas por Pombal tinha como mola propulsora a ideia de
que o reino portugues iria alcançar essa gloria pelo mar, mostrando a veia do Sebastianismo, crença
esta propagada em Portugal logo após o desaparecimento de D. Sebastião 1554-1578, segundo a qual
este rei, como um novo messias, retornaria para levar o país a outros apogeus de glórias e conquistas.

O alvará veio de no intuito de organizar o comercio português que mesmo antes do terremoto vinha
sofrendo ataques de outros comércios europeus. Era como as riquezas explorada por Portugal em
suas colônias irem parar nas grandes igrejas inglesas, por conta da falta de preparo dos comerciantes.
Preparo, principalmente, educacional, muitos não possuíam instrução para lidar que as perdas e
ganhos que o comercio poderia proporcionar e extrapolavam limites, aliado ao fato de não saberem
comercializar seus produtos (peixes, azeite) com outros países e saírem no prejuízo. Diz Teles:

“Entretanto, foi a partir do terremoto que as pretensões políticas do Marquês
de Pombal ganharam notoriedade, quando assumiu a reconstrução de uma
Lisboa independente economicamente, transformando-a no centro comercial
e administrativo de Portugal. Um exemplo desse interesse esteve na
construção da Praça do Comércio, onde se localizava a antiga Praça Real.
Além das reformas urbanísticas, Pombal provocou reformas estruturais em
diversas”. (TELES, 2019, p. 68)

E ainda Ramos, Sousa & Monteiro:

Ao mesmo tempo que se empenhava na consolidação do seu próprio estatuto
e na reconstrução de Lisboa, o futuro marquês de Pombal investiu naquele
que era um aspecto essencial das suas convicções programáticas: a
reorganização do aparelho comercial, de acordo com conhecidos parâmetros
mercantilistas, visando melhorar as relações de troca com o exterior e, em
particular, com a Inglaterra (RAMOS, SOUSA & MONTEIRO, 2009, p.
366).

Já no preâmbulo do Estatuto ficam claros seus objetivos:
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“A Junta do Commercio destes Reinos, e seus Dominios, havendo
considerado que a falta de formalidade na distribuição, e ordem dos livros do
mesmo Commercio, He huma das primeiras causas, e o mais evidente
principio da decadência, e ruina de muitos negociantes; como também, que a
ignorancia da redução dos dinheiros, dos pezos, das medidas, e da
intelligencia dos câmbios, e de outras matérias mercantis, não podem deixar
de ser de grande prejuízo, e impedimento a todo, e qualquer negocio com as
Nações extrangeiras; e procurando, quando pede a obrigação do sue Instituto,
emendar essa conhecida desordem, propoz a Sua Magestade no Capitulo
dezaseis dos Estatutos da mesma Junta, que se devia estabelecer huma Aula,
em que presidisse hum, ou dous Mestres, e se admitissem vinte Assistentes
do número, e outros supernumerarios, para que nesta pública, e muito
importante Escola se ensinassem os princípios necessários a qualquer
Negociante perfeito, e pela comunicação do methodo Italiano, aceito em toda
a Europa, ninguém deixasse de guardar os livros do seu Commercio com a
formalidade devida” (PORTUGAL, 1830, p.656).

Existiam pré-requisitos necessários para se participar, a exemplo dos assistentes ou estudantes
“deveriam ter a idade mínima de quatorze anos completos, saber ler, escrever e contar” (OLIVEIRA,
2010, p. 61). Estudantes que faziam essas aulas pertenciam a uma classe social que busca formar um
novo tipo de nobreza a partir da burguesia. Mesmo que inicialmente não tenha sido escrito nesse
alvará sobre o ensino de língua estrangeira, fica subsentido que o ensino de Inglês e Francês[xi]
faziam parte das aulas, posteriormente no Alvará de 1803 nos Estatutos da Academia Real de
Marinha e Comércio da Cidade do Porto tinha o ensino das duas línguas.

“Que sendo a Cidade do Porto a do mais considerável Commercio (depois da
Capital), não havia modo estabelecido para as Pessoas, que se destinavão a
esta Profissão, de adquirirem os indispensáveis Conhecimentos elementares,
para a poderem exercer com perfeição, e vantagem do Estado: E que havendo
muitas Obras escritas, da indispensável Instrucção, nos Idiomas Inglez, e
Francez, e a maior Navegação que fazem os Navios do Porto dáquella Cidade
(á excepção do Brazil) se destina para os Paizes do Norte, e frequentemente
para o Báltico, nos quaes he preciso entender as Linguas Vivas, pelo menos
as duas referidas, precisando também os Commerciantes deste auxilio, para
melhor fazerem a sua Correspondência Mercantil; não havendo atá hoje na
dita Cidade Estabelecimento algum, aonde se possão aprender as referidas
Linguas” (PORTUGAL, 1826, p. 148).

A pretensão de Pombal com a criação da Reforma Pombalina dos Estudos Menores “seria
acompanhada pela proposta de criação de uma política de aulas régias. Pela que lá se pretendia
substituir a organização do ensino jesuítico, mediante a configuração de uma política pela qual o
Estado concederia a licença-docente e o subsídio necessário para autorizar professores habilitados
em diferentes áreas do conhecimento a abrirem aulas dedicadas ao magistério” (BOTO, 2007, p. 54).
Santos (2010, p. 70) ainda complementa:

“A criação das aulas régias de Latim, Grego e Retórica se constituiu como
uma ação essencial dentro do programa estipulado pelo Marquês de Pombal,
através do Alvará de junho 1759, uma vez com a expulsão dos jesuítas. Era
necessário dar continuidade aos estudos na corte e colônias”. (SANTOS,
2010, p. 70).
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Oliveira (2010) separa esse alvará em 4 preâmbulos: o primeiro seria a união entre a fé cristã, a
monarquia e o Estado moderno; o segundo preâmbulo tem um caráter proibitivo. A justificativa é o
suposto estrago que os jesuítas causaram na educação do reino português. O terceiro tem um caráter
de autoconsciência histórica em que a narrativa é (re)entregue aos humanistas, ocorrendo assim uma
reinvenção e, por fim, o último preâmbulo condena os Jesuítas, por todos os problemas que a Coroa
Portuguesa enfrentou. Reis Lobato “defendeu a aprendizagem da gramática e enfatizou que o ensino
do vernáculo deveria ser a base para que qualquer outra língua fosse ensinada”. (SANTOS, 2010, p.
71).

O desenvolvimento do ensino linguístico do governo de joselino foi impulsionado por diversos
fatores, entre eles a necessidade de se estabelecer um contato maior com outros países para a
comercialização dos produtos, assim como também a necessidade uma troca cultura para elitizar uma
parcela da população.

Considerações Finais

Durante seu tempo atuando como primeiro-ministro da Corte Real Portuguesa, Sebastião José de
Melo e Carvalho foi uma figura controversa, odiado por muito por suas medidas autoritárias,
especialmente pelos nobres, os quais ele combateu, vide ao escândalo político dos Távoras, uma
família nobre portuguesa que foi acusada pelo então Conde como opositores ao Rei D. José I e
responsáveis pela tentativa de assassinato ao monarca. Há quem diga que foi apenas um artifício
usado pelo déspota para demonstrar poder político para a nobreza. No entanto, também existem
aqueles que agradavam com o seu governo, os comerciantes, cristãos-novos eram aqueles que viam
na figura de Pombal uma chance de reconhecimento dos serviços prestados a Corte Portuguesa.

O governo de Pombal foi marcado por uma tentativa de modernização da sociedade e de
desenvolvimento da economia portuguesa. A peculiaridade de Portugal nessa época foi a
coincidência do iluminismo com a luta do Estado português, em busca de retornar os tempos áureos
da época dos descobrimentos - por meio do fortalecimento do Reino e seu soberano - ainda que para
tanto devesse se apoiar nas novas ideias da Ilustração. O Marques tinha objetivos e não mediu
esforços para consegui-los.

O ensino de línguas no Reino Português tinha um objetivo de fortalecer o nacionalismo português,
visto que anteriormente as aulas eram ministradas em latim, e o português acabou ficando em
segundo lugar. Com as Reformas pombalistas, o português passou a ocupar o primeiro lugar, sendo
que a “língua do príncipe” competia não só com o latim, mas também com as línguas locais dos
índios e negros do Brasil. Com a valorização do português, as línguas indígenas foram sufocadas. No
entanto, o latim se manteve, mas em uma categoria inferior comparada à língua vernácula. O
estímulo ao ensino das línguas estrangeiras aconteceu como uma jogada comercial. Comparado à
Inglaterra, Portugal ainda estava longe de ser uma potência comercial. Para isso, inicialmente seria
necessário ensinar aos portugueses como negociar com outros países. Daí que surgiram as Aulas de
Comércio, e logo após, o ensino dos idiomas estrangeiros a exemplo do francês e do inglês se
tornaram essenciais para a comunicação internacional e independência econômica da Coroa
Portuguesa dos ingleses. Dessa maneira, o ensino a língua começou a ser exigido.
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[1] Representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII, viveu num período da
história marcado pelo iluminismo. Para Falcon (1993, p.132), “o Estado e os governos são
entendidos como simples meios de se alcançar os fins propostos, entre os quais avulta a felicidade ou
utilidade para o maior número de pessoas”, ou seja, um desposta deve ser analisado de acordo com o
contexto no qual está inserido.

[1] Para combater os efeitos do tratado de Methwen, no plano econômico, estimulou a recuperação
das manufaturas nacionais em crise desde o século anterior, devido à concorrência dos produtos
ingleses. Com relação à produção vinícola, um dos principais produtos de exportação de Portugal,
fortaleceu a vinicultura em pequenas propriedades e criou a Companhia das Vinhas do Alto Douro,
procurando aumentar a produção e a exportação do vinho. Fomentando, também, a produção agrícola
da colônia, Pombal pretendia subtrair Portugal à dominação inglesa que se iniciara no século XVIII.

[1] Aversão à Inglaterra e a tudo o que ela representa (hábitos, costumes, cultura, povo etc.).

[1] O Tratado de Methuen, também referido como Tratado dos Panos e Vinhos, foi um tratado
assinado entre a Inglaterra e Portugal, em 27 de Dezembro de 1703. Foram seus negociadores o
embaixador extraordinário britânico John Methuen, por parte da Rainha Ana da Grã-Bretanha, e D.
Manuel Teles da Silva, marquês de Alegrete.

[1] Denominam-se Estrangeirados, na História de Portugal, aos intelectuais portugueses que, em
finais do século XVII e particularmente no século XVIII, após terem tido contacto com os progressos
da Revolução científica e a filosofia das Luzes no estrangeiro, retornavam ao país.

Para Teixeira (2017, p.46) “Diversos são os sentidos que se têm dado ao termo intelectual. Em um
primeiro sentido aprece como uma categoria ou um grupo social particular detentor de um nível
cultural superior [...]. Em uma segunda definição, menos exatas se refere aos escritores, cantores,
cientistas, artistas e estudiosos [...]”

Para Falcon (1993, p. 320), devem ser considerados duas vias ao se tratar dos estrangeirados: a
primeira se refere ao sangue hebraico, que une os judeus e cristãos-novos separando dos castiços” e a
segunda seria educação, que também é contaria a do castiços.
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A exemplo temos António Nunes Ribeiro Sanches (médico, filósofo e pedagogo); Luís António
Verney (pedagogo); Luís da Cunha e Sebastião José de Carvalho e Melo.

[1] Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa, em 1608, e morreu na Bahia, em 1697. Com sete anos
de idade, veio para o Brasil e entrou para a Companhia de Jesus. Grande defensor aos índios e aos
judeus, foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por dois anos. Responsável pelo
desenvolvimento da prosa no período do barroco, Padre Antônio Vieira é conhecido por seus
sermões polêmicos em que critica, entre outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses.

[1] Cristão-novo ou converso é aquele que foi convertido ao catolicismo, mais especificamente em
Portugal e na Espanha, países com a hegemonia da religião católica. Em oposição temos o
cristão-velho, que seria aquele que nasceu católico.

O cristão-novo era nascido judeu, em 1391 as grandes revoltas antijudaicas e depois uma série de
campanhas de pregação no início do século XV que conduzem à conversão maciça dessas
comunidades ao cristianismo.

[1] Para Barbosa (p.84, 2013) “A tarefa de ensinar a língua institucionalmente correspondeu a
mudanças de cunho educacional e, sobretudo, cultural. O Estado estava diante de uma sociedade
predominantemente oral, etnicamente diversificada e usuária de línguas diversas e com vistas ao
progresso da nação, era necessário ultrapassar a barreira da oralidade e adentrar no mundo das letras.

[1] A referida lei é analisada com detalhes no texto Da lei do diretório ao alvará de 1770: civilizar
para o bem do Estado, de Elaine Maria Santos (In OLIVEIRA, 2010a, p. 251-271), e na dissertação
O ensino de língua latina e a institucionalização da profissão docente no Brasil (1759-1771) de Sara
Rogéria dos Santos Barbosa (2013).

[1] A língua portuguesa.

[1] Visto que o papel cultural da França é indiscutível por isso sua indicação do ensino como língua
estrangeira nesse momento é compreensível, se levado em conta que a língua francesa era
considerada quase língua franca entre as línguas vivas. Além disso, o francês era a língua da
diplomacia, da moda e de boa parte da literatura daquela época. O próprio Marquês de Pombal
mantinha predileção pela língua francesa. (MAXWELL, 1996, p. 6-7).
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