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O presente artigo investiga a concordância e a discordância da historiografia do período pombalino
acerca das representações adotadas pelos pesquisadores dessa época sobre a figura do Marquês de
Pombal. Para alguns autores, foi desmantelado todo o sistema cultural apoiado na estrutura colonial
do ensino jesuítico, enquanto outros chamam atenção para essa personificação explicitada pelos
estudiosos de Pombal, muitos dos quais o consideram como herói, em contraposição aos que o veem
como vilão. Assim, a pesquisa histórica convoca-nos para uma visão mais acurada dessa
personalidade histórica e sua atuação ultrapassando essas concepções de caráter maniqueísta, que
alguns autores estabelecem sobre esta ou aquela figura do passado (NUNES, 2013). É importante
relativizar também o ataque contundente aos jesuítas, classificados como inimigos públicos da nação
lusitana (FRANCO, 2006). 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.
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INTRODUÇÃO

Ler a legislação pombalina é perceber o caráter político arraigado a uma diretriz desenvolvimentista.
A construção textual estabelecida aponta culpados por uma condição compreendida como
desfavorável, e elege um novo tempo de esperança e bem-aventurança.

Porém, nada é tão simples quando se trata do Marquês de Pombal. Talvez por isso tenha havido uma
série de conflitos nas interpretações historiográficas, o que produziu um emaranhado de fios, por
vezes criando uma imagem disforme, desfocada e difícil de ser definida.

Figura central das reformas, Pombal caminhou no limiar de um protagonismo só factível aos Reis da
época. Sua ação firme, lhe rendeu desafetos, dentre eles, os Jesuítas, expulsos de Portugal e suas
colônias em 1759, perseguidos e apontados como os responsáveis pela decadência econômica e
cultural lusitana.

As reformas instituídas na Universidade de Coimbra foram outro exemplo desse rompimento com a
tradição jesuítica, o que findou por instituir uma crise para o legado da escolástica, em prol da
ascensão do Estado centralizado e burocrático. A modernização universitária, com a instituição de
Novos Estatutos da Universidade de Coimbra em 1772, serviu de base para justificar suas
vicissitudes e a necessidade de reformulação de alguns cursos, dentre os quais, os de Matemática,
Filosofia Natural e a Medicina.

Mesmo diante de conclamadas mudanças, algumas continuidades puderam ser percebidas com a
reforma, o que fundamentou o caráter discursivo de propaganda de governo e de retórica construída e
repetida como verdade inexorável.

POMBALISTAS E ANTIPOMBALISTAS

Ao verificar a quantidade de livros, artigos, revistas e textos sobre o Marquês de Pombal, fica
compreensível perceber os motivos de tamanha diversidade, não apenas quantitativa, mas de
variados perfis e nuances que possibilitaram pintar a historiografia deste período, com uma paleta de
cores sortida, desigual e vasta.

O emblemático Pombal, principalmente no que tange às políticas educacionais, foi durante muito
tempo alvo de críticas, acusado de ter promovido uma desestruturação da base da escolástica e de
todo um legado da pedagogia jesuítica. No Brasil, essa afirmação reverberou sob a pena de Fernando
de Azevedo, em sua obra de referência A Cultura Brasileira, que na sua visão, entre a expulsão dos
jesuítas e a mudança da Corte para o Brasil abriu-se um parêntese de quase meio século, um largo
hiatus que se caracteriza pela desorganização e decadência do ensino colonial (AZEVEDO, 2010).
Ou seja, a expulsão da Companhia de Jesus representou uma regressão, com a derrocada ou o
desmantelamento completo da estrutura educacional oferecida pelo antigo sistema, reconhecido
como mais adequado do que as aulas régias propostas por Pombal em 1759.

Ainda de acordo com Azevedo (2010), as reformas pombalinas desorganizaram por completo o
sistema pedagógico e cultural da colônia, desestruturando o ensino seriado mantido pela Companhia
de Jesus, para dar lugar ao modelo pombalino de aulas fragmentadas com professores mal
preparados.

Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, o que sofreu o Brasil não foi uma
reforma de ensino, mas a destruição pura e simples de todo o sistema colonial
do ensino jesuítico. Não foi um sistema ou tipo pedagógico que se
transformou ou se substituiu por outro, mas uma organização escolar que se
extinguiu sem que essa destruição fosse acompanhada de medidas imediatas,
bastante eficazes para lhe atenuar os efeitos ou reduzir a sua extensão
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(AZEVEDO, 2010, p. 584).

Porém, ao se referir às reformas na Universidade de Coimbra, o mesmo Fernando de Azevedo é bem
menos rigoroso, confirmando que as ações empreendidas por Pombal foram inovadoras, pois
possibilitaram uma maior variedade de aspectos, quer seja pela introdução do ensino do grego e do
hebraico, das línguas modernas, como o francês e o inglês, ou pela introdução das ciências
matemáticas, físicas e naturais, sendo a mais importante das reformas de estudos universitários em
Portugal (AZEVEDO, 2010). Portanto, as reformas pombalinas, na visão de do autor citado
anteriormente, tiveram crédito por conta dos estudos universitários, os quais deram novo horizonte
ao progresso da ciência, sobretudo por conta da observação do pesquisador2.

Dentre outros escritores de relevância para a história da educação, cujo objeto de pesquisa
contemplou a governação do Marquês de Pombal, destaca-se o brasileiro Laerte Ramos de Carvalho,
que, em As Reformas Pombalinas da Instrução Pública (1978), identificou ações correspondentes a
um amplo programa pedagógico de ensino, o qual em sua compreensão, representou o reflexo
português da mentalidade europeia do século XVIII.

O português Antonio Alberto Banha de Andrade, trouxe uma importante contribuição para a história
da pedagogia em Portugal com a sua obra A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil
(1977). Nesta obra, é enfatizada as funções de inspeção da Mesa Censória, na proposta do Reinado
de D. José, de cerceamento de uma ação pedagógica, que era menos incumbida de razões
pedagógicas, e mais de razões políticas. E assim, uma nova ordem pedagógica passou a ser instituída
após a anulação dos jesuítas.

Outro autor que se debruçou sobre a vida e obra de Pombal foi Francisco José Calazans Falcon com
a tese A Época Pombalina (1982). Nela ele abordou a política econômica e a monarquia ilustrada
com foco no mercantilismo e na sua relação com o estado absolutista.

Além dos citados anteriormente, ressaltamos ainda a obra O Marquês de Pombal e a sua época, da
lavra de João Lúcio de Azevedo (1990) que apresentou a biografia do Marquês e os entraves
políticos por ele vivenciados até o seu declínio. Nesta obra, há um contraponto sobre a atuação do
futuro Marquês na embaixada de Londres, nas evidências sobre a sua função de levar o governo
britânico à fiel observância dos tratados em relação à reciprocidade comercial, conforme veremos:

São estas as vitórias diplomáticas, que os admiradores incondicionais do
futuro estadista lhe atribuem, para exaltar o valor dos seus serviços em
Londres. Ele próprio não soube alegar jamais outros a estes, como se vê, não
são enormes. E, contudo, a residência de Carvalho na Inglaterra teve, para ele
pessoalmente, e para os futuros destinos de Portugal, importância muito
outra. Ali o seu espírito acabou de se formar, e nele se depositaram as
sementes, que mais tarde haviam de germinar em vastos planos de fomento
económico (AZEVEDO, 1990, p. 35).

No entanto, a visão dos seus adversários jesuítas foi de que “a sua enviatura em Londres fora estéril,
pelos desregramentos de uma existência, passada em lugares de má fama, antes que no gabinete de
trabalho ou na roda brilhante da corte” (AZEVDO, 1990, p. 35). Devemos, pois, relativizar o
discurso opositor protagonizado pelos jesuítas, uma vez que os olhos de Pombal estiveram abertos
para a verificação do exitoso modelo inglês, para que as boas práticas pudessem ser replicadas no seu
país de origem.

Seu espírito, sequioso de novas ideias, depressa se afez ao diverso ambiente
que, para ele, saído do obscurantismo e da rotina peninsular, era a sociedade
culta, inteligente, progressiva e liberal, onde agora se encontrava. Não
assimilou, é certo, os princípios de tolerância, de respeito pelos direitos
individuais, que já ali eram comuns. Mas pode dizer-se que o seu
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entendimento se remodelou ao contacto das ideias correntes; que os olhos se
lhe abriram para mais largos horizontes; que foi este o período da sua
existência mais fecundo para a formação da sua individualidade de estadista
(AZEVEDO, 1990, p. 11).

Muito relevante é a produção do historiador britânico Kenneth Maxwell, que, em Pombal: paradoxo
do iluminismo (1996), buscou compreender a posição de Pombal frente às ideias e propósitos
iluministas e, com essa publicação, tornou-se referência nos estudos das relações entre Brasil e
Portugal no século XVIII. Não bastasse essa importante contribuição, Maxwell (1996) ainda indicou
caminhos nesta obra de referência, uma vez que intitulou no fechamento do livro, uma sessão
denominada “ensaio bibliográfico”, com alguns nomes de pesquisadores que se debruçaram sobre a
vida política do Marquês de Pombal, dentre eles: Marcus Cheke (Dictator of Portugal: Life of the
Marquis os Pombal, Londres, 1938), Maria Helena Carvalho dos Santos (Pombal revisitado, Lisboa,
1982), Luís Reis Torgal (o Marquês de Pombal e seu tempo, Lisboa, 1982), José Barreto (Escritos
econômicos de Londres 1741-1742, Lisboa, 1986), Jorge Borges de Macedo (A situação econômica
no tempo de Pombal, Porto, 1951), Vitorino Magalhães Godinho (Prix e monnaies au Portugal, Paris,
1955), Albert Silbert (Le Portugal méditerranéen à la fin de l´ancien régime: XVIII-début du XIX
siécle, 2 vols, Paris, 1966), H.E.S. Fischer (The Portugal trade, Londres, 1971), David Francis
(Portugal 1715-1808, Londres, 1985), Virgílio Noya Pinto (O outro brasileiro e o comércio
anglo-português, São Paulo, 1979), dentro outros tantos citados.

Portanto, são inúmeros textos que abordaram a complexidade de um governo que alçou seu principal
ministro para a história. A vastidão de concepções historiográficas, é decifrada por Maxwell no
trecho abaixo:

Os historiadores portugueses em geral não se têm preocupado com o lugar de
Pombal entre os reformadores de sua época. As contribuições mais recentes à
cultura pombalina, com efeito, chagam ao ponto de negar a pombal qualquer
originalidade, coisa que até os seus contemporâneos reconheceram. Essa
auto-anulação nacional pode estar na natureza da historiografia portuguesa,
mais preocupada com o que pode ser chamado de dimensão vertical do que
com a dimensão horizontal, ou seja, Pombal quase sempre é visto mais em
termos da projeção de suas atividades nas disputas do século XIX do que da
sua projeção no mundo do século XVIII. Pombal, entretanto, continua sendo,
a meu ver, um dos administradores mais interessantes do período. O conjunto
de seus escritos é surpreendentemente rico, o que significa que o historiador
pode descobrir mais sobre seus pensamentos e suas motivações do que em
relação a muitos de seus contemporâneos (MAXWELL, 1996, p. 180).

Destarte, regular a lente para estudar o tempo em que ocorreram os fatos históricos, é, na
contemporaneidade, um fundamento importante na pesquisa histórica. Ao confrontar documentos
ante o dilema “julgar ou compreender?”, a opção deve ser pela segunda alternativa, tendo em vista a
historiografia não atuar no papel do juiz, a qual termina por abranger uma compreensão dos fatos
com interpretações, em que as noções de “testemunhos ou evidências” são partes constitutivas deste
processo da escrita historiográfica.

Continuando nosso inventário interpretativo, é digno de nota Francisco Adegildo Férrer, autor da
tese O obscurantismo iluminado: Pombal e a Instrução em Portugal e no Brasil (século XVIII)
(1997), texto que trouxe à luz o entendimento de que a reforma nos estudos menores foi reformulada
com vistas aos avanços na política educativa e seus financiamentos.

Um dos pontos da ação pombalina no campo das artes é analisado por Ivan Teixeira em Mecenato
Pombalino e Poesia Neoclássica (1999). Neste livro, resultado de uma tese de doutorado,
vislumbra-se a prática do mecenato pelo Conde de Oeiras expondo como ele fez do patrocínio da
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poesia um instrumento de propagação do seu ideário, com ênfase na produção literária de Basílio da
Gama e outros poetas do Arcadismo. Ou seja, Teixeira (1999) atribui a Pombal uma imagem de
mecenas, apoiado pela ideia de progresso, arrojo, trabalho, austeridade e estudo.

No livro A Legislação Pombalina sobre o Ensino de Línguas: suas implicações na educação
brasileira (1757-1827), Luiz Eduardo Oliveira (2010) destacou o relevante papel das ações
pombalinas no século XVIII e seus desdobramentos para a educação no Brasil. Por sua vez, na
literatura, nomes como Basílio da Gama (1741-1795), Silva Alvarenga (1749-1814) e Francisco de
Melo Franco (1757-1823), além de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789) e de Alvarenga Peixoto
(1744-1793) trouxeram Pombal como figura histórica que deveria ser registrada para a posteridade.

Um dos autores mais enfáticos ao se referir a um malvado e vingativo Pombal é Camilo Castelo
Branco, que o caracterizou como portador de “jesuitofobia” (BRANCO, 1882, p. 206; p. 273) e, anos
mais tarde, já deposto, como caloteiro.

Rômulo de Carvalho (2001) o retrata como homem austero, tenaz e decidido. Portanto, a bibliografia
utilizada procurou trazer as várias faces de um Pombal sempre polêmico, independente do aspecto
escolhido para estudá-lo.

Os estudos do português José Eduardo Franco (2006), tem se referenciado por discutir esse caráter
dúbio que tanto inspirou a historiografia em classificá-lo às vezes como herói e outras vezes como
vilão, o que acabou por mitificar uma das figuras mais paradoxais da história luso-brasileira.

A persistência do movimento antijesuítico fica longe de se esvanecer de se
esvanecer com a queda do Marquês de Pombal, associando-se naturalmente
ao filopombalismo que se perpetuará em implicação mútua na exaltação da
memória da obra política de Carvalho e Melo, o que passou a acontecer
mormente em razão das suas medidas antijesuíticas e antipapistas e,
paradoxalmente, nos ambiente ideológicos teoricamente opostos à ideologia
política do absolutismo esclarecido perfilhada pelo Ministro (FRANCO,
2006, p. 19).

Após o reinado de D. José I, o que se verifica na governança de D. Maria I é um revés à política
empreendida pelo Ministro do seu falecido pai, a começar pela libertação dos Jesuítas exilados, até a
abertura de processo judicial contra Pombal, acusado também de ser opositor às ordens religiosas em
Portugal, o que sempre tratou de negar, mesmo tendo atuado de maneira regalista e contra privilégios
eclesiásticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sob nossa ótica, quanto às ações pombalinas e a análise que os citados autores fizeram delas, a
escola teve um importante papel no processo de formação do Estado, tanto para formar pessoal
qualificado a fim de ocupar os quadros burocráticos, como para difundir culturas através de uma
política educacional sistematizada. Daí o foco de Pombal na instrução pública. Essa tomada de
rédeas deu-se primordialmente através da regulamentação da profissão docente com os professores
remunerados pelos cofres públicos.

O tema da reforma educacional em Portugal na segunda metade do século
XVIII, em seus dois momentos marcantes – 1759, com a reforma dos Estudos
Menores e 1772, com a reforma dos Estudos Maiores, - mereceu a atenção de
educadores e historiadores, sobretudo quanto à análise das reformas
promovidas pelo Marquês de Pombal. (CARDOSO, 2010, p. 108).

Desse modo, após a expulsão dos jesuítas3 de Portugal e de suas Colônias, o Estado assumia a tarefa
de oferecer o ensino, instituído através do Alvará de 28 de junho de 1759. Essa promulgação foi
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responsável pela implantação das reformas nos Estudos Menores, pelo estabelecimento da exigência
de concursos para a seleção de professores régios, bem como pelas diretrizes de uma nova proposta
educativa centralizadora. Assim, a educação passou a ser tutelada pelo Estado e encarada como um
dever público baseado no progresso das ciências e do homem.

Para compreender essas reformas em seu contexto histórico dentro da educação superior,
notadamente na Universidade de Coimbra, podemos perceber que o enfoque nas políticas públicas
voltadas para os ensinos maiores. Segundo Maxwell (1996, p. 159), a mudança mais importante que
iniciara fora a reforma da Universidade de Coimbra, porque via as reformas educacionais como um
meio de dar continuidade ao impulso modernizador, ao transformar e reformar a mentalidade dos
funcionários públicos portugueses.

A reforma universitária pombalina deu novo impulso aos estudos, ampliando prédios e reformulando
a estrutura dos assuntos ministrados. Logo, ela simbolizou o novo, o moderno, visto que as propostas
visavam colocar Portugal numa posição de maior destaque na Europa. A educação foi posta como
tarefa principal do aparato legislativo, fundamental para a concepção da identidade nacional,
representada por um Estado forte e soberano, cujas instituições educacionais se tornaram o lócus da
criação desse Estado pela imposição de um ideário protonacionalista. Portanto, a Universidade de
Coimbra assumiu a função de força motriz do progresso, alicerçada na ciência e nos ideais
iluministas que dariam suporte a um projeto de nação, pois a Universidade foi pensada como pilar de
um Estado em desenvolvimento.

A prática realizada pela Companhia de Jesus, carimbada como arcaica e atrasada por Pombal, possui
elementos que contradizem essa afirmação. Podemos, inclusive, considerar que algumas
metodologias tinham um caráter considerado não apenas inovador quanto utilitário e pragmático.
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indígenas e a instalação de colégios constituíram a missão atribuída aos jesuítas. Foi fundada a
Companhia em 1540, pelo padre Inácio de Loyola (1491-1556), daí o termo inaciano atribuído aos
jesuítas. Uma das causas que pode justificar a expulsão é que os padres inacianos eram numerosos e
ricos, o que pode ter chamado a atenção de outras ordens religiosas. É importante ressaltar que em 21
de julho de 1773 o Vaticano, através do Papa Clemente XIV pela Bula Dominus ac Redemptor,
extinguiu a Companhia de Jesus, sendo restaurada 41 anos depois mediante a Bula Solicitudo
omnium ecclesiarum. Franco (2006) esclarece o mito jesuíta como uma lenda negra produzida em
Portugal a partir do consulado do Ministro do Monarca D. José I, ao que designou de antiprofecias
dos Jesuítas, ou seja, profecias que desabonavam a ação presente e futura desta Instituição,
descrevendo-a como altamente prejudicial e maléfica para a Igreja e para a humanidade.
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