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No longo século XVIII português, a governação pombalina foi um 
divisor de águas, uma vez que, mesmo não alcançando todos os seus obje-
tivos imediatos, alterou irreversivelmente a estrutura jurídica e social do 
reino português. A preocupação do ministro com a colônia brasileira, que 
já ultrapassava o reino em população e riqueza, sempre foi uma constante, 
mesmo porque, durante a União Ibérica, foram os “brasileiros” que tinham 
defendido o rico domínio português da investida dos holandeses. Desse 
modo, se, por um lado, o modo radical com que reprimiu as revoltas e 
motins coloniais em Pernambuco e Minas Gerais plantou as sementes de 
um sentimento nativista e autonomista, por outro sua habilidade política 
ajudou-o a cooptar os principais homens de letras do Arcadismo brasileiro, 
como Basílio da Gama (1741-1795), que compôs uma epopeia, O Uraguay 
(1769), em sua homenagem. Sua fama internacional alcançada em vida e 
sua importância histórica, sacramentada em Portugal em 1934, quando foi 
erguida uma estátua em sua homenagem no centro de Lisboa, até hoje são 
objeto de polêmica e controvérsias, nas universidades e mesas dos bares, 
onde disputam primazia, no decorrer da história, duas correntes, uma anti-
pombalina, pela crueldade de suas punições, que não pouparam nem os 
nobres nem o clero, e outra filopombalina, pelas suas medidas econômicas 
e educacionais inovadoras. 

Assim, Pombal, com suas medidas aplicadas sistematicamente durante 
o seu consulado governativo, pode ser considerado uma espécie de proto-
-fundador do Brasil: erradicação de focos de oposição e experiências de 
controle do território fora do controle do Estado; redefinição da geografia 
colonial de tutela política ibérica; estatização da administração de todo o 
território brasileiro; imposição de uma língua única, o português, e proi-
bição de outros idiomas nativos; estabelecimento do ensino público em 
detrimento das instituições privadas, nomeadamente dos muitos colégios 
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dos Jesuítas extintos; criação de companhia monopo-
lista para gerenciamento do Estado através de uma 
oligarquia de poder econômico para ter sobre a alçada 
da coroa os setores vitais da economia; manutenção de 
uma política de ensino superior elitista e centralista 
que manteve apenas uma universidade na metrópole, 
obrigando os estudantes brasileiros a obter os graus 
acadêmicos em Coimbra; difusão de uma propaganda 
que fazia uma releitura histórica de um passado deca-
dente dominado pelos Jesuítas e afirmação da bondade 
da política iluminista, que teria instaurado um tempo e 
um homem novos, libertos dos grilhões do obscuran-
tismo e da falta de liberdade pensante. 

Abrimos esta edição de número 4 da Revista de 
Estudos de Cultura (REVEC) dedicada ao célebre 
ministro português com O MARQUÊS DE POMBAL 
E A INVENÇÃO DO BRASIL: coordenadas históri-
cas, texto de Luiz Eduardo Oliveira e José Eduardo 
Franco. Nele os autores buscam estabelecer as coorde-
nadas históricas para se pensar a relação entre a polí-
tica econômica, cultural e linguística da governação 
pombalina, na segunda metade do século XVIII, e o 
lento processo de unificação geográfica, independência 
política e formação discursiva da identidade cultural e 
depois nacional da América portuguesa, no decorrer do 
século seguinte. Para tanto, apoiados no suporte teórico 
da história cultural e dos estudos culturais, valem-se os 
autores da historiografia relacionada ao período, bem 
como de fontes legislativas, literárias e epistolares, além 
de uma bibliografia atualizada sobre o tema.

Em seguida, temos o artigo de Marcelino da Costa 
Alves Junior, LA GEOPOLÍTICA POMBALINA EN 
LA AMAZONIA SEPTENTRIONAL BRASILEÑA 
Y LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
AMAPÁ (XVI-XX), que pretende informar acerca 
da geopolítica pombalina na região setentrional da 
Amazônia e compreender a ‘limiaridade’ possível de 
expansão das fronteiras através das diversas contendas 
– sobretudo, diplomáticas –, além de tornar visível a 
história do Amapá a partir das grandes navegações de 
‘conquista’ e o contexto da região, protagonizados pelos 
primeiros exploradores da região do Cabo do Norte. 

Em MARQUÊS DE POMBAL: retrato sem mol-
dura, Jean Pierre Chauvin discute os diferentes perfis 

do controverso ministro, em sua atuação durante o Rei-
nado de Dom José I, no período de 1750 a 1777. Para 
tanto, serve-se de duas biografias, Perfil do Marquês de 
Pombal (1882), do romancista Camilo Castelo Branco, 
e O Marquês de Pombal e a sua Época (1909), do histo-
riador João Lúcio de Azevedo. O “TERREMOTO” NA 
EDUCAÇÃO PROVOCADO PELO MARQUÊS DE 
POMBAL, de Paulo Assunção, por sua vez, apresenta 
as transformações decorrentes das intervenções políti-
cas e administrativas feitas pelo Marquês de Pombal, 
enquanto Primeiro-Ministro, destacando as transfor-
mações urbanas em recurso e a remodelação do sis-
tema de educação de Portugal e de todo o seu vasto 
império colonial.

Já AS REFORMAS POMBALINAS E OS COM-
PÊNDIOS DE LÍNGUA INGLESA, de Elaine Maria 
Santos, busca identificar de que forma as orientações 
para o latim e o português influenciaram as publica-
ções de compêndios em língua inglesa, e de que modo 
essas características não foram alteradas, mesmo com a 
queda do Marquês de Pombal. Para tanto, foram anali-
sados um compêndio de 1759, um de 1812 e outro de 
1827. No caso de A UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
E OS ESTATUTOS POMBALINOS, Cristiane Tava-
res Fonseca de Moraes Nunes verifica como a temática 
da reforma pombalina na Universidade de Coimbra 
significou os fins de uma política educacional conside-
rada como elemento propulsor de um ideal de nação. 
Segundo a autora, esse foi o mote para a elaboração 
dos Novos Estatutos de 1772, que tiveram força de lei 
e representaram as mudanças instituídas pela gover-
nação pombalina, sob a justificativa de decadência nos 
estudos universitários, que até então eram centraliza-
dos nas mãos dos jesuítas.

No artigo A ACADEMIA BRASÍLICA DOS 
RENASCIDOS A SERVIÇO DO MARQUÊS DE 
POMBAL: obediência e encômio, Carlos Eduardo 
Mendes de Moraes, Heloísa Viccari Jugeick Beline e 
Marcela Verônica da Silva discutem a relação entre a 
Academia Brasílica dos Renascidos, agremiação fundada 
em 1759 na Bahia, e a política ilustrada do Marquês de 
Pombal, mecenas desta academia, de forma a compreen-
der como esta instituição letrada contribuiu para o pro-
jeto do Marquês: a expulsão dos jesuítas do Brasil. Ellen 
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dos Santos Oliveira, por sua vez, analisa, em O CICLO 
POMBALINO NA LITERATURA BRASILEIRA – O 
Uraguai (1769), O Desertor (1774) E O reino da estu-
pidez (1818), estes três poemas produzidos a partir da 
segunda metade do século XVIII. Conforme a autora, 
tais poemas, assim como uma vasta produção artística 
e cultural então produzida, demonstram claramente o 
engajamento de seus autores na política pombalina.

Em O DESENVOLVIMENTO DA QUÍMICA 
NO BRASIL E A TRANSFORMAÇÃO NO ENSINO 
POR MEIO DAS REFORMAS POMBALINAS, Fer-
nanda Kelly Macario de Faria Daguano, Rafael Cava 
Mori, Antonio Aprigio da Silva Curvelo investigam 
o modo como as reformas de Pombal foram capazes 
de desenvolver setores ainda estagnados do ensino 
brasileiro, como a ciência, especialmente a Química. 
Para os autores, essas reformas, que também atingiram 
o Brasil, tornaram Portugal atualizado em termos de 
conhecimento químico e promoveram novas discipli-
nas, reformulações de compêndios e novos espaços na 
Universidade de Coimbra, como laboratórios, gabine-
tes e jardins botânicos. 

Sara Rogéria Santos Barbosa, em A LEGISLA-
ÇÃO POMBALINA E A REFORMA DOS ESTU-

DOS MENORES, analisa como se deu a Reforma dos 
Estudos Menores no Brasil, parte essencial da legisla-
ção pombalina acerca do ensino em Portugal e suas 
colônias. A pesquisa foi realizada a partir da análise da 
algumas peças legislativas acerca do ensino de línguas, 
especificamente aquelas promulgadas entre os anos de 
1759 e 1771, que fazem parte do conjunto de leis que 
constituíram a primeira fase da reforma pedagógica 
ocorrida em Portugal e seus domínios. 

Fechamos nosso quarto número com O MAR-
QUÊS DE POMBAL E O ILUMINISMO NA FOR-
MAÇÃO DO ESTADO MODERNO PORTUGUÊS, 
de Thadeu Vinícius Souza Teles. Aqui, o autor rela-
ciona as medidas do Marquês de Pombal com os ideais 
da tradição iluminista em sua manifestação lusitana 
durante a formação do Estado moderno português. O 
estudo foi realizado através de um levantamento biblio-
gráfico que lançou mão de fontes históricas, bibliográ-
ficas e documentais para facilitar a compreensão da 
aplicação das ideias iluministas arregimentadas estrate-
gicamente pelo déspota esclarecido Pombal. 

Tenham todos uma boa leitura. 
 
Os editores
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In the long Portuguese eighteenth century, Pombal’s governance was a 
watershed, once, even though it has not reached all of its immediate objec-
tives, it irreversibly changed the legal and social structure of the Portuguese 
kingdom. The minister’s concern with the Brazilian colony, which has sur-
passed the kingdom in population and wealth, has always been constant, 
especially because, during the Iberian Union, the “Brazilians” were the ones 
who defended the rich Portuguese area from the onslaught of Dutch. Thus, 
if, on the one hand, the radical way in which Pombal quelled the revolts 
and colonial riots in Pernambuco and Minas Gerais planted the seeds of 
a nativist and autonomist sentiment, on the other hand, his political skills 
helped him to co-opt the leading men of letters in Brazilian Arcadianism, as 
Basílio da Gama (1741-1795), who composed an epic, The Uraguay (1769) 
in his honor. His international fame was achieved in life and his historical 
importance enshrined in Portugal in 1934, when it was erected a statue in 
his honor in the center of Lisbon, today it is still the subject of debate and 
controversy, universities and tables of bars where you compete primacy, 
throughout history, two currents, one antipombaline, the cruelty of his 
punishment, which spared neither noble nor the clergy, and other filopom-
baline, for its innovative economic and educational measures.

So, Pombal, with his measures, which were systematically implemented 
during its governing consulate, can be considered a kind of proto-founder 
of Brazil: eradication of the locus of opposition and experiences of control 
of the territory which is out of the State’s control; redefinition of colonial 
geography of Iberian political tutelage; State control of the administration 
of the entire Brazilian territory; Imposition of a single language, Portu-
guese, and prohibition of other native languages; establishment of public 
education replacing private institutions, as the many extinct Jesuit school; 
creation of a monopoly company for state management through an oligar-
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chy of economic power to impose the authority of the 
crown on the vital sectors of the economy; maintenance 
of an elitist and centralist policy of higher education 
that kept only one university in the metropolis, forc-
ing Brazilian students to obtain academic degrees in 
Coimbra; broadcasting of an advertisement that made a 
historical retelling of a decadent past dominated by the 
Jesuits and the affirmation of kindness of the enlight-
ened policy, which would have established a time and a 
new man, freed from the shackles of obscurantism and 
the lack of thinking freedom. 

We begin this fourth issue of the Revista de Estu-
dos de Cultura (REVEC) dedicated to the renowned 
Portuguese minister with the MARQUIS OF POMBAL 
AND THE INVENTION OF BRAZIL: HISTORICAL 
COORDINATES, written by Luiz Eduardo Oliveira 
and José Eduardo Franco. In this paper, the authors 
seeks to establish the historical coordinates to think 
about the relationship between economic, cultural and 
linguistic policy from the Pombaline governance, in 
the second half of the eighteenth century, and the slow 
process of geographic unity, political independence 
and discursive formation of cultural identity and then 
national of the Portuguese America, over the next cen-
tury. Therefore, supported by the theoretical basis of 
cultural history and cultural studies, the authors made 
use of historiography related to this period as well as 
legislative, literary and epistolary sources, and also an 
updated bibliography on the subject. 

Then, there is the paper written by Marcelino da 
Costa Alves Junior, THE POMBALINE GEOPOLI-
TICS IN THE NORTHERN BRAZILIAN AMAZON 
AND THE CONFIGURATION OF THE AMAPÁ 
TERRITORY (XVI -XX), which intend to inform 
about the Pombaline geopolitics in the northern region 
of Amazon and to understand the possible “threshold” 
of expansion of borders caused by several battles, espe-
cially diplomatic ones, is one of the goals of this project, 
besides making the history of Amapá a little bit more 
visible, from the great navigations of ‘conquest’ and the 
historical context of the region, perpetrated for the first 
explorers of the North Cable

In MARQUIS OF POMBAL: FRAMELESS PIC-
TURE, Jean Pierre Chauvin discusses the different 

profiles of the controversial minister in his role during 
Dom José I’s reign, from 1750 to 1777. In order to 
accomplish that, the author takes advantage of two bio-
graphies, Perfil do Marquês de Pombal (1882), written 
by the novelist Camilo Castelo Branco, and O Marquês 
de Pombal e a sua Época (1909), by the historian João 
Lúcio de Azevedo. THE “EARTHQUAKE” IN THE 
EDUCATION CAUSED BY THE MARQUIS OF 
POMBAL, by Paulo Assunção, on its turn, presents the 
changes resulting from the political and administrative 
interventions made   by the Marquis of Pombal as Prime 
Minister, highlighting the urban transformations in 
resource and remodeling of the education system in 
Portugal and in its vast colonial empire. 

THE POMBALINE REFORMS AND THE 
COMPENDIA FOR ENSLISH TEACHING, by Elaine 
Maria Santos, seeks to identify how the guidelines 
for Latin and Portuguese influenced the compendia 
designed to teach English, and how these characteris-
tics weren’t changed, even after Marquis of Pombal lost 
his power and influence. For this, three compendia, 
published in 1759, 1812 and 1827, were analyzed. In 
the article THE UNIVERSITY OF COIMBRA AND 
THE POMBALINE STATUTES, Cristiane Tavares 
Fonseca de Moraes Nunes investigates how the theme 
of the Pombaline reform at the University of Coimbra 
meant the end of an educational policy considered as 
a driving element of the ideal of a nation. According 
to the author, this was the motto for the development 
of the New Statutes of 1772, which had the force of law 
and represented the changes instituted by the pom-
baline governance, on the grounds of a decay in the 
university studies that had been previously centralized 
in the hands of the Jesuits

In the paper THE BRASÍLICA ACADEMY OF 
THE REBORN SERVING THE MARQUIS OF POM-
BAL: obedience and encomium, Carlos Eduardo 
Mendes de Moraes, Heloísa Viccari Jugeick Beline 
and Marcela Verônica da Silva discuss the relation-
ship between the Brasílica Academy of the Reborn, 
founded in 1759 in Bahia, and the illustrated policy of 
Marquis of Pombal, patron of this academy, in order 
to understand how this institution contributed to the 
Marquis project: the expulsion of Jesuits from Brazil. 
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Ellen dos Santos Oliveira, on the other hand, analizes, 
in THE POMBALINE CYCLE IN THE BRAZILIAN 
LITERATURE - O Uraguai (1769), O Desertor (1774) 
AND O reino da estupidez (1818), these three poems 
were produced from the second half of the eighteenth 
century. According to the author, these poems, as well 
as a vast artistic and cultural production of the period, 
demonstrate the commitment of the authors in the 
Pombaline policy.

In THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY IN 
BRAZIL AND THE TRANSFORMATION IN EDU-
CATION THROUGH POMBALINE REFORMS, 
Fernanda Kelly Macario de Faria Daguano, Rafael 
Cava Mori, Antonio Aprigio da Silva Curvelo investi-
gate how the Pombaline Reforms were able to develop 
still stagnant sectors in Brazilian teaching, like science, 
especially Chemistry. According the authors, these 
reforms, which could also be seen in Brazil, updated 
Portugal in terms of chemical knowledge, by promo-
ting new disciplines, reformulations of textbooks and 
new spaces at the University of Coimbra, such as labo-
ratories, offices and botanical gardens.

Sara Rogéria Santos Barbosa, in THE POMBA-
LINE LEGISLATION AND THE MINOR STUDIES 

REFORM, analyzes how the reform of the Minor Stu-
dies in Brazil had taken place. It is an essential part of 
the Pombaline legislation about education in Portugal 
and its colonies. The survey was conducted from the 
analysis of some parts of the Pombaline legislation on 
language teaching, specifically those enacted between 
the years 1759 and 1771, which are part of the first set 
of laws of the first phase of the pedagogical reform in 
Portugal and its dominions.

Our fourth issue is closed with THE MARQUIS 
OF POMBAL AND THE ENLIGHTENMENT IN 
THE FORMATION OF THE MODERN PORTU-
GUESE STATE, by Thadeu Vinícius Souza Teles. 
Here, the author relate Marquis of Pombal’s measures 
with the ideals of the Enlightenment tradition in its 
Lusitanian manifestation during the formation of the 
modern Portuguese state. The study was conducted 
through literature review, which made use of histori-
cal, bibliographic and documentary sources to facilitate 
the understanding of the application of how Enlighten-
ment ideas were strategically regimented by enlighte-
ned despot Pombal.

We hope you enjoy reading this issue.
 
The publishers





REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

En el largo siglo XVIII portugués, la gobernanza pombalina fue un 
divisor de aguas, ya que, pese no alcanzar todos sus objetivos inmediatos, 
ha cambiado irreversiblemente la estructura jurídica y social del reino 
portugués. La preocupación del ministro con la colonia brasileña, que ya 
superaba el reino en población y riqueza, siempre ha sido una constante, 
incluso debido a que, durante la Unión Ibérica, fueron los “brasileños” que 
habían defendido el rico dominio portugués del ataque de los holandeses. 
De ese modo, si por un lado la forma radical en el que sofocó las revueltas y 
disturbios coloniales en Pernambuco y Minas Gerais plantaron las semillas 
de un sentimiento nativista y autonomista, por otro su habilidad política le 
ayudó a cooptar a los principales hombres de letras de la Arcadia brasileña, 
como Basilio da Gama (1741-1795), que compuso una epopeya, O Ura-
guay (1769) en su honor. Su fama internacional alcanzada en la vida y su 
importancia histórica, consagrado en Portugal en 1934, cuando fue erigida 
una estatua en su honor en el centro de Lisboa, hasta hoy son objeto de 
polémica y controversias, en las universidades y mesas de bares donde se 
compite primacía, en el transcurso de la historia, dos corrientes, una anti-
pombalina, por la crueldad de sus castigos, que no perdonaron ni los nobles 
ni el clero, y otra filopombaina, por sus medidas económicas y educativas 
innovadoras.

Así Pombal, con sus medidas aplicadas de manera sistemática durante 
su consulado de gobierno, puede ser considerado una especie de proto-fun-
dador de Brasil: erradicación de los bolsillos de oposición y experiencias de 
control del territorio fuera del control del Estado; redefinición de la geo-
grafía colonial de tutela política Ibérica; estatización de la administración 
de todo el territorio brasileño; imposición de una sola lengua, el portugués, 
y la prohibición de otras lenguas nativas; establecimiento de la educación 
pública en contra de las instituciones privadas, en particular de los muchos 
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colegios Jesuíticos extintos; creación de la empresa de 
monopolio para la administración del Estado a través 
de una oligarquía de poder económico para tener sob el 
control de la corona los sectores vitales de la economía; 
mantenimiento de una política de educación superior eli-
tista y centralista que mantuvo una sola universidad en la 
metrópoli, forzando a los estudiantes brasileños a obtener 
grados académicos en Coimbra; difusión de una pro-
paganda que hacía una relectura histórica de un pasado 
decadente dominado por los Jesuítas y afirmación de la 
bondad de la política ilustrada, que habría establecido 
un tiempo y un hombre nuevos, liberados de las cade-
nas del oscurantismo y la falta de libertad de pensar.

Abrimos esta edición número 4 de la Revista de 
Estudios Culturales (REVEC) dedicada al famoso 
ministro portugués con EL MARQUÉS DE POMBAL 
Y LA INVENCIÓN DE BRASIL: coordinadas histó-
ricas, texto de Luiz Eduardo Oliveira y José Eduardo 
Franco. En él, los autores tratan de establecer las coor-
dinadas históricas para pensar acerca de la relación 
entre la política económica, cultural y lingüística de la 
gobernanza pombalina, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, y el lento proceso de unificación geográfica, 
independencia política y formación discursiva de la 
identidad cultural y luego nacional de la América por-
tuguesa, en el curso de los siglos siguientes. Para eso, 
apoyados por el soporte teórico de la historia cultural y 
de los estudios culturales, se basan los autores en la his-
toriografía relacionada con el período, así como fuen-
tes legislativas, literarias y epistolares, además de una 
bibliografía actualizada sobre el tema.

A continuación, tenemos el artículo de Marcelino 
da Costa Alves Junior, LA GEOPOLÍTICA POM-
BALINA EN LA AMAZONIA SEPTENTRIONAL 
BRASILEÑA Y LA CONFIGURACIÓN DEL TER-
RITORIO DEL AMAPÁ (XVI-XX), cuyo objetivo es 
informar sobre la geopolítica pombalina en la región 
septentrional de la Amazonia y entender la ‘limiaridad’ 
posible de expansión de las fronteras a través de los 
diversos conflictos – en particular, diplomáticos – ade-
más de hacer visible la historia de Amapá apartir de las 
grandes navegaciones de ‘conquista’ y el contexto de la 
región, protagonizados por los primeros exploradores 
de la región del Cabo do Norte.

En MARQUÉS DE POMBAL: retrato sin marco, 
Jean Pierre Chauvin discute los diferentes perfiles del 
polémico ministro en su papel durante el reinado de 
Don José I, en el período entre 1750 y 1777. Para eso, 
se vale de dos biografías, Perfil do Marquês de Pombal 
(1882), del novelista Camilo Castelo Branco, y O Mar-
quês de Pombal e a sua Época (1909), del historiador 
João Lúcio de Azevedo. EL “TERREMOTO” EN LA 
EDUCACIÓN CAUSADO POR EL MARQUÉS DE 
POMBAL, de Paulo Assunção, a su vez, presenta los 
cambios resultantes de las intervenciones políticas y 
administrativas realizadas por el Marqués de Pombal 
como Primer Ministro, destacando las transformacio-
nes urbanas en recurso y la remodelación del sistema 
de enseñanza de Portugal y su vasto imperio colonial.

LAS REFORMAS POMBALINAS Y LOS COM-
PENDIOS DE LENGUA INGLESA, de Elaine Maria 
Santos, busca identificar cómo las directrices para el 
latin y el portugués influenciaron las publicaciones de 
compendios en lengua inglesa, y cómo estas caracterís-
ticas no han cambiado, incluso con la caída del Mar-
qués de Pombal. Para eso, se analizaron un compendio 
de 1759, un de 1812 y otro de 1827. En el caso de LA 
UNIVERSIDAD DE COÍMBRA Y LOS ESTATUTOS 
POMBALINOS, Cristiane Fonseca Tavares Nunes de 
Moraes comprueba como el tema de la reforma pom-
balina en la Universidad de Coímbra significó los pro-
pósitos de una política educativa considerada como 
elemento propulsor de un ideal de nación. Según la 
autora, ese fue el lema para el desarrollo de los Novos 
Estatutos de 1772, que tenían fuerza de ley y repre-
sentaron los cambios instituidos por la gobernanza 
pombalina, bajo la justificación de decadencia en los 
estudios universitarios que se centralizaron anterior-
mente en manos de los jesuitas.

En el artículo LA ACADEMIA BRASÍLICA DE 
LOS RENACIDOS AL SERVICIO DEL MARQUÉS 
DE POMBAL: obediencia y encomio, Carlos Eduardo 
Mendes de Moraes, Heloisa Viccari Jugeick Beline y 
Marcela Veronica da Silva discuten la relación entre la 
Academia Brasilica de los Renacidos, agremiación fun-
dada en 1759 en Bahía, y la política ilustrada del Mar-
qués de Pombal, patronos de esa academia, con el fin de 
entender cómo esa institución letrada contribuyó para 



    O MARQUÊS DE POMBAL E A INVENÇÃO DO BRASIL  |  19

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

el proyecto del Marqués: la expulsión de los jesuitas de 
Brasil. Ellen dos Santos Oliveira, a su vez, analiza en EL 
CICLO POMBALINO EN LA LITERATURA BRASI-
LEÑA – O Uraguai (1769), O Desertor (1774) y el Reino 
da Estupidez (1818), esos tres poemas producidos a par-
tir de la segunda mitad del siglo XVIII. Según la autora, 
ese tipo de poemas, así como una vasta producción 
artística y cultural producida, demuestran claramente el 
compromiso de sus autores en la política pombalina.

En EL DESARROLLO DE LA QUÍMICA EN BRA-
SIL Y LA TRANSFORMACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
A TRAVÉS DE LAS REFORMAS POMBALINAS, 
Fernanda Kelly Macario de Faria Daguano, Rafael 
Cava Mori y Antonio Aprígio da Silva Curvelo inves-
tigan cómo las reformas de Pombal fueron capaces de 
desarrollar sectores todavía estancados de la enseñanza 
brasileña, como la ciencia, especialmente la Química. 
Para los autores, esas reformas, que también afectó a Bra-
sil, hicieron que Portugal estuviera actualizado en térmi-
nos de conocimiento químico y promovieron nuevas 
disciplinas, reformulaciones de compendios y nuevos 
espacios en la Universidad de Coimbra, como laborato-
rios, oficinas y jardines botánicos.

Sara Rogéria Santos Barbosa, en LA LEGIS-
LACIÓN POMBALINA Y LA REFORMA DE LOS 

ESTUDIOS MENORES, analiza cómo sucedió la 
Reforma de los Estudios Menores en Brasil, parte esen-
cial de la legislación pombalina sobre la enseñanza en 
Portugal y sus colonias. La investigación se realizó a 
partir del análisis de algunas partes de la Legislación 
Pombalina en la enseñanza de idiomas, en concreto las 
que fueron promulgadas entre los años 1759 y 1771, 
que forman parte del conjunto de leyes que constituyó 
la primera fase de la reforma educativa que tuvo lugar 
en Portugal y sus dominios.

Cerramos nuestro número con EL MARQUÉS 
DE POMBAL Y LA ILUSTRACIÓN EN LA FORMA-
CIÓN DEL ESTADO MODERNO PORTUGUÉS, de 
Thadeu Vinícius Souza Teles. Aquí, el autor enumera 
las medidas del Marqués de Pombal con los ideales 
de la tradición ilustrada en su manifestación lusitana 
durante la formación del Estado moderno portugués. 
El estudio se llevó a cabo a través de una recompilación 
bibliográfica que hizo uso de fuentes históricas, biblio-
gráficas y documentales para facilitar la comprensión 
de la aplicación de las ideas ilustradas movilizadas 
estratégicamente por el déspota ilustrado Pombal.

Tengan todos una buena lectura.
 
Los editores
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Au cours du XVIIIe siècle portugais, la gouvernance de Pombal a été 
un tournant, puisque, même qu’elle n’obtienne pas tous ses objectifs immé-
diats, elle a changé irréversiblement la structure juridique et sociale du 
royaume portugais. La préoccupation du ministre avec la colonie brési-
lienne, qui a dépassé le royaume en chiffres de population et de la richesse, 
a toujours été une constante, même parce que, pendant l’Union Ibérique, 
étaient les «brésiliens» qui avaient défendu la riche colonie portugais de l’as-
saut du néerlandais. Ainsi, si, d’un coté, la manière radicale dont il réprima 
les révoltes et les émeutes coloniales en Pernambuco et Minas Gerais ont 
planté les graines d’un sentiment nativiste et autonomiste, d’autre coté ses 
compétences politiques l’ont aidé à coopter les grands hommes de lettres du 
mouvement Arcadian brésilien, comme Basílio da Gama (1741-1795), qui 
a composé une épopée, O Uraguai (1769) en son honneur. Sa renommée 
internationale et son importance historique, consacrés au Portugal en 1934, 
quand il a été érigé une statue en son honneur dans le centre de Lisbonne, 
sont aujourd’hui l’objet de débats et de controverses, dans les universités et 
dans les tables de bars où sont en compétition, à travers l’histoire, deux cou-
rants, l’un antipombaline, par la cruauté de ses peines, qui n’ont pas sauve-
gardé ni les nobles, ni le clergé, et d’autres filopombaline, pour ses mesures 
économiques et éducatives innovantes.

Ainsi, Pombal, avec ses mesures mises au cours de son gouvernance, 
peut être considéré comme une sorte de proto-fondateur du Brésil: l’éradi-
cation de l’opposition et les expériences de contrôle du territoire en dehors 
du contrôle de l’État; redéfinition de la géographie coloniale de tutelle poli-
tique ibérique; le contrôle de l’État de l’administration de l’ensemble du 
territoire brésilien; l’imposition de une seule langue, le portugais, et l’in-
terdiction des autres langues autochtones; établissement d’enseignement 
public contre les institutions privées, y compris les nombreux collèges du 
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Jésuite disparus; la création d’entreprise de monopole 
pour la gestion de l’État par une oligarchie du pouvoir 
économique à maintenir sur l’autorité de la couronne 
les secteurs vitaux de l’économie; le maintien d’une 
politique d’enseignement supérieur élitiste et centra-
liste qui a gardé une seule université dans la métro-
pole, ce qui oblige les étudiants brésiliens obtenir des 
diplômes universitaires à Coimbra; la diffusion d’une 
publicité qui a fait un récit historique d’un passé 
décadent dominé par les Jésuites et l’affirmation de 
la gentillesse de la politique éclairée, ce qui aurait mis 
en place un temps et un homme nouveaux, libérés des 
entraves de l’obscurantisme et du manque de la liberté 
de penser.

Nous ouvrons cette édition de numéro 4 de la 
Revue d’Études de la Culture (REVEC), consacré 
au célèbre ministre portugais avec LE MARQUIS DE 
POMBAL ET L’INVENTION DU BRÉSIL: coor-
données historiques, texte de Luiz Eduardo Oliveira 
et José Eduardo Franco. Ici, les auteurs cherchent à 
établir les coordonnées historiques pour réfléchir la 
relation entre la politique économique, culturelle et 
linguistique de la gouvernance pombaline, dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, et la lenteur du pro-
cessus d’unité géographique, l’indépendance politique 
et la formation discursive de l’identité culturelle et puis 
nacional de l’Amérique pourtugaise, au cours des pro-
chains siècles. Par conséquent, soutenus par le soutien 
théorique de l’histoire culturelle et des études culturel-
les, les auteurs utilisent l’historiographie lié à la période 
ainsi que des sources législatives, littéraires et épistolai-
res, ainsi qu’une bibliographie mise à jour sur le sujet.

Ensuite, nous avons l’article de Marcelino da 
Costa Alves Junior, LA GÉOPOLITIQUE POMBA-
LINE DANS L’AMAZONIE DU NORD DU BRÉSIL 
ET LA CONFIGURATION DU TERRITOIRE DU 
AMAPÁ (XVI-XX) qui vise à informer sur la géopoli-
tique dans la région nord de l’Amazonie et comprendre  
le «limite initiale» possible d’expansion des frontières 
à travers des divers conflits - en particulier, diploma-
tiques - en plus de rendre visible l’histoire du Amapá à 
partir des grands voyages de «conquête» et le contexte 
de la région, en vedette par les premiers explorateurs de 
la région du Cabo do Norte.

En MARQUIS DE POMBAL: portrait sans 
cadre, Jean Pierre Chauvin aborde les différents pro-
fils du ministre dans son rôle pendant le Règne de 
Dom José I, de 1750 à 1777. Par conséquent, il uti-
lise deux biographies, Perfil do Marquês de Pombal 
(1882), du romancier Camilo Castelo Branco, et O 
Marquês de Pombal e a sua Época (1909), du histo-
rien João Lúcio de Azevedo. LE “TREMBLEMENT” 
DE TERRE DANS L’ENSEIGNEMENT CAUSÉ PAR 
LE MARQUIS DE POMBAL, de Paulo Assunção, à 
son tour, présente les changements des interventions 
politiques et administratives prises par le Marquis de 
Pombal, en tant que Premier Ministre, en soulignant 
les transformations urbaines en ressources et le remo-
delage du système de l’éducation de Portugal et de son 
vaste empire colonial.

LES RÉFORMES POMBALINES ET LES COM-
PENDIUMS DE LANGUE ANGLAISE, de Elaine 
Maria Santos, cherche à identifier de quelle façon les 
déterminations pour l’enseignement du latim et du 
portugais ont influenciés les publications des com-
pendiums en langue anglaise, et de quelle manière ces 
caracteristiques n’ont pas changés, tandis que la sortie 
du Marquis de Pombal. Ainsi, ont été analysés deux 
compendiums de 1759, l’un de 1812 e l’autre de 1827.  
Dans l’article L’UNIVERSITÉ DE COIMBRA ET 
LES STATUTS POMBALINES, Cristiane Fonseca 
Tavares Nunes de Moraes pense comme la question 
de la réforme pombaline de l’Université de Coimbra 
a marqué la fin d’une politique éducative considéré 
élément propulseur d’un idéal de nation. Selon l’au-
teure, ce fut la devise pour le développement des Novos 
Estatutos de 1772, qui avait forcé de loi et ont représen-
tés les changements mis en place par la gouvernance 
pombaline, pour des raisons de décroissance dans les 
études universitaires, qui étaient centralisées dans les 
mains des Jésuites.

Dans l’article L’ACADÉMIE BRASÍLICA DES 
RENÉS AU SERVICE DU MARQUIS DE POMBAL: 
obéissance et encomium, Carlos Eduardo Mendes 
de Moraes, Heloisa Viccari Jugeick Beline et Marcela 
Veronica da Silva discutent la relation entre l’Academia 
Brasílica des Renés, collège fondé à 1759 en Bahia, et 
la politique illustrée du Marquis de Pombal, patrons 
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de cette académie, afin de comprendre comment cette 
institution a contribué pour le projet du Marquis: 
l’expulsion des Jésuites du Brésil. Ellen dos Santos 
Oliveira, à son tour, analyse dans LE CYCLE POM-
BALINE DANS LA LITTÉRATURE BRÉSILIENNE 
– O Uraguai (1769), O Desertor (1774) ET O reino 
da estupidez (1818), ces trois poèmes produits à partir 
de la seconde moitié du siècle XVIII. Selon l’auteure, 
ces poèmes, ainsi qu’une vaste production culturelle 
et artistique démontrent clairement l’engagement des 
auteurs dans la politique pombaline.

Dans LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHIMIE 
AU BRÉSIL ET LA TRANSFORMATION DANS 
L’ÉDUCATION PAR LES RÉFORMES POMBALI-
NES, Fernanda Kelly Macario de Faria Daguano, 
Rafael Cava Mori, Antonio Aprígio da Silva Curvelo 
enquêtent sur la façon dont les réformes de Pombal ont 
pu développer des secteurs encore stagner de l’éduca-
tion brésilienne, comme la science, en particulier la 
Chimie. Pour les auteurs, ces réformes, qui a également 
frappés le Brésil, mise à jour les recherches au Portugal 
en termes de connaissances chimiques et ont permis de 
nouvelles disciplines, des reformulations de compen-
diums et de nouveaux espaces à l’Université de Coim-
bra, comme les laboratoires, les bureaux et les jardins 
botaniques.

Sara Rogéria Santos Barbosa, dans LA LÉGISLA-
TION POMBALINES ET LA RÉFORME DES ÉTUDES 
MINEURS, analyse comme était la Réforme des Études 
Mineurs au Brésil, une partie essentielle de la Législation 
Pombaline sur l’éducation de Portugal et de ses colonies. 
La recherche a été réalisé à partir de l’analyse de certai-
nes parties de la Législation Pombaline sur l’enseignement 
des langues, en particulier celles édictées entre les années 
de 1759 et 1771, qui font partie de l’ensemble des lois qui 
constituait la première phase de la réforme de l’éducation 
qui a eu lieu au Portugal et leurs domaines.

 Nous fermions notre quatrième numéro avec 
LE MARQUIS DE POMBAL ET LA LUMIÈRE 
DANS LA FORMATION DE L’ÉTAT PORTUGAIS 
MODERNE, de Thadeu Vinícius Souza Teles. Ici, l’au-
teur énumère les mesures du Marquis de Pombal avec 
les idéaux de la tradition des Lumières dans sa manifes-
tation lusitanienne lors de la formation de l’État portu-
gais moderne. L’étude a été réalisée par l’utilisation des 
sources historiques, bibliographiques et documentaires 
pour faciliter la compréhension de l’application des 
idées des Lumières enrégimentés stratégiquement par 
le despote éclairé Pombal.

Bonne lecture à tous.
 
Les éditeurs
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O MARQUÊS DE POMBAL 
E A INVENÇÃO DO BRASIL: 
COORDENADAS HISTÓRICAS

Luiz Eduardo Oliveira
José Eduardo Franco

E-mail: luizeduardo@ufs.br
E-mail: eduardofranco.cidh@gmail.com

RESUMO:
Este artigo busca estabelecer as coordenadas históricas para se pensar a relação 
entre a política econômica, cultural e linguística da governação pombalina, na 
segunda metade do século XVIII, e o lento processo de unificação geográfica, inde-
pendência política e formação discursiva da identidade cultural e depois nacional 
da América portuguesa, no decorrer dos século seguinte. Para tanto, apoiados no 
suporte teórico da história cultural e dos estudos culturais, valemo-nos da histo-
riografia relacionada ao período, bem como de fontes legislativas, literárias e epis-
tolares, além de uma bibliografia atualizada sobre o tema. Nosso intento é mostrar 
que, para o bem e para o mal, as medidas legislativas e intervenções políticas do 
Marquês de Pombal, durante o período em que era o ministro todo-poderoso de D. 
José I, deram conformação ao Brasil, tal como o conhecemos hoje.
Palavra-chave: culturas em negativo; estudos culturais; história cultural; identi-
dade nacional; Marquês de Pombal.
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MARQUIS OF POMBAL AND THE INVENTION OF BRAZIL: HISTORICAL COORDINATES

Abstract
This article seeks to establish the historical coordinates to think about the relationship between economic, cultural and linguistic policy 
from the Pombaline governance, in the second half of the eighteenth century, and the slow process of geographic unity, political inde-
pendence and discursive formation of cultural identity and then national of the Portuguese America, over the next century. Therefore, 
supported by the theoretical basis of cultural history and cultural studies, we make use of historiography related to this period as well as 
legislative, literary and epistolary sources, and also an updated bibliography on the subject. Our intent is to show that, for good and for 
evil, the legislative and policy interventions of the Marquis of Pombal, during the period when he was the all-powerful minister of D. 
José I gave conformation to Brazil, such as we know today.
Keywords:  Culture in negative; cultural studies; cultural history; national identity; Marquis of Pombal.

EL MARQUÉS DE POMBAL Y LA INVENCIÓN DE BRASIL: COORDINADAS HISTÓRICAS 

Resumen
Este artículo tiene por objeto establecer las coordinadas históricas para pensar acerca de la relación entre la política económica, cultural 
y lingüística de la gobernanza pombalina, en la segunda mitad del siglo XVIII, y el lento proceso de unificación geográfica, indepen-
dencia política y formación discursiva de la identidad cultural y luego nacional de la América portuguesa, en el curso de los siglos 
seguientes. Por eso, apoyados por el soporte teórico de la historia cultural y los estudios culturales, nos valemos de la historiografía 
relacionada con el período, así como fuentes legislativas, literarias y epistolares, además de una bibliografía actualizada sobre el tema. 
Nuestra intención es mostrar que, para bien y para mal, las medidas legislativas y las intervenciones políticas del Marqués de Pombal, 
durante el período en que era el todopoderoso Ministro de D. José I, dio conformación a Brasil, tal como lo conocemos hoy día.
Palabra clave: culturas en negativo; estudios culturales; historia cultural; identidad nacional; Marqués de Pombal.

LE MARQUIS DE POMBAL ET L’INVENTION DU BRÉSIL: COORDONNÉES HISTORIQUES

Résumé
Cet article vise à établir les coordonnées historiques pour réfléchir la relation entre la politique économique, culturelle et linguistique 
de la gouvernance pombaline, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et la lenteur du processus d’unité géographique, d’indépendance 
politique et de la formation discursive de l’identité culturelle et puis nationale de l’Amérique portugaise, au cours du prochain siècle. Par 
conséquent, soutenu par le soutien théorique de l’histoire culturelle et des études culturelles, nous faisons usage de l’historiographie liée 
à la période, ainsi que des sources législatives, littéraires et épistolaires, ainsi qu’une bibliographie mise à jour sur le sujet. Notre intention 
est de montrer que, pour le bien et pour le mal, les interventions législatives et politiques du Marquis de Pombal, au cours de la période 
où il était le tout-puissant ministre de D. José I, ont donné la conformation au Brésil, tels que nous connaissons aujourd’hui.
Mots-clés: cultures en négatives; études culturelles; histoire culturelle; identité nationale; Marquis de Pombal.
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INTRODUÇÃO
 
Poderá parecer estranho fazer do Marquês de 

Pombal um dos protagonistas históricos da construção 
de um Brasil unificado e imenso, a falar uma só lín-
gua, tal qual hoje o conhecemos, com o risco adicional 
de apresentarmos uma visão estereotipada, facilmente 
questionável, com todos os riscos de simplificação que 
apresenta. No entanto, não é totalmente fora de propó-
sito tal ideia, como buscaremos mostrar.

Em primeiro lugar, é quase impossível compreen-
der plenamente a construção discursiva do Brasil inde-
pendente e unificado enquanto império, e depois como 
nação, sem destacarmos o contributo decisivo das 
medidas reformistas da política colonial pombalina na 
segunda metade do século XVIII, a que denominamos 
“legislação pombalina”. Trata-se de um conjunto de 
peças legislativas que foram idealizadas, elaboradas e 
expedidas durante o reinado de D. José I, que se estende 
de 1750 até 1777. Foi nesse período que Sebastião José 
de Carvalho e Melo (1699-1782), que havia sido diplo-
mata em Londres (1738-1744) e em Viena (1745-1749), 
tornando-se Secretário dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra com a ascensão de D. José I e Secretário dos 
Negócios do Reino em 1755, exerceu controle quase 
absoluto dos assuntos relativos ao governo. Em 1759, 
Sebastião José recebeu o título de Conde de Oeiras e em 
1769 o de Marquês de Pombal, como ficou conhecido 
na história portuguesa. De acordo com Maxwell (1996, 
p. 1), Pombal, “para todos os efeitos governou Portugal 
entre 1750 e 1777”.

A legislação pombalina foi aplicada em toda a 
extensão dos territórios da América portuguesa rede-
finidos pelo Tratado de Madri, de 1750, que pôs fim 
aos conflitos entre as coroas ibéricas e redefiniu as 
fronteiras entre as possessões portuguesas e espanho-
las na América, anulando assim o Tratado de Tordesi-
lhas (1494), uma vez que levava em consideração, pela 
primeira vez, o princípio do usucapião (uti possidetis), 
segundo o qual a terra pertence a quem a ocupa. Com 
o acordo, Portugal assegurava a posse da maior parte 
da Bacia Amazônica, enquanto a Espanha ficava com 
a maior parte da baixa do Prata. A celebração desse 
tratado, sem dúvida, assentou as bases para a futura 

demarcação geopolítica do imenso território brasileiro 
(ALMEIDA, 1990). 

Foi à luz de uma doutrina iluminista totalizadora, 
unificadora, geometrizada, assente no ideário de afirma-
ção total do poder do Estado e do Rei que o encarnava 
que, pelo mão do ministro todo-poderoso Marquês de 
Pombal, se projetaram uma série de leis reformistas que 
visavam a administração colonial: impor uma língua 
única e eliminar todos os focos de oposição ou de diver-
gência em relação a um plano político centralizador e 
estatizador que visava atingir todos os setores vitais da 
metrópole e do império ultramarino português. 

A política da língua, a gestão dos recursos eco-
nômicos, a reorganização administrativa colonial, dos 
meios de educação e cultura foram quatro campos de 
intervenção reformista essenciais para se perceber hoje 
o quanto a ação de Pombal foi tão decisiva para o Bra-
sil que iria séculos mais tarde se formar. O reinado de 
D. José, suportado pelo ministro absolutista Marquês 
de Pombal, reforça a política centralista e anti-autono-
mista em relação aos territórios coloniais, na linha dos 
reinados portugueses anteriores. Além de se expulsar os 
jesuítas e as suas experiências de organização com uma 
certa autonomia dentro do território brasileiro, impe-
de-se a formação de elites fortes e quadros capazes de 
contestar e apresentar alternativas, mediante a extinção 
da rede de colégios da Companhia de Jesus; mantém-
-se  o impedimento de fundação de universidades no 
território colonial; continua a política de não incentivo 
à criação de imprensa periódica, ao desenvolvimento 
de  academias de letras e de ciências1 e até mesmo de 
simples tipografias para editar livros. 

A primeira peça legislativa pombalina referente 
à sua política de língua é a Lei do Diretório, expedida 
em 3 de maio de 1757 e confirmada pelo Alvará de 27 
de agosto de 1758, que estendeu os efeitos da lei, que 
antes era restrita ao Estado do Grão Pará e Maranhão, 
para todas as colônias de Portugal. Nesse que talvez 
seja um dos mais importantes documentos de política 
linguística do século XVIII, pelo seu pioneirismo, sua 
extensão e riqueza de informações históricas, estão 
presentes os principais aspectos da legislação pomba-
lina: a construção discursiva da noção de uma Europa 
polida e civilizada, que se contrapõe ao suposto atraso 
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da administração temporal e da pedagogia jesuítica; o 
regalismo, que se apresenta como uma paradoxal união 
entre a sociedade civil, o Estado absolutista e a fé cristã; 
a moderna pedagogia, da qual um dos traços princi-
pais é a suavidade do método, em contraste com os 
castigos e rigores do ensino tradicional; e finalmente a 
autoconsciência histórica, que se desdobra na invenção 
de uma tradição do povo lusitano, remontando, assim, 
aos tempos das grandes navegações do século XVI. 
Este último aspecto é o mais importante, pois é a partir 
dele que serão construídas as bases para a formalização 
do discurso nacionalista português, bem como a con-
solidação da ideia de nação e de identidade nacional 
(RENAN, 2007; ANDERSON, 2008).

Ao que parece, sem o braço forte da política pom-
balina não teríamos um Brasil imenso e unido pela fala 
de uma só língua, independentemente do julgamento 
que possamos fazer das consequências antropológicas 
e culturais desta que pode ser considerada tanto uma 
das grandes agressões imperialistas do século XVIII 
quanto um milagre da colonização portuguesa. Os 
jesuítas foram erguidos e vituperados, neste processo 
colonizador, estatizador e unificador, como o negativo, 
o anti-Estado, o obstáculo por excelência da política 
pombalina, que, por sua vez, segundo nossa tese, muito 
viria a contribuir para o Brasil que conhecemos hoje. 

O TERRITÓRIO

O processo violento de aplicação do Tratado de 
Madri assinado entre as Coroas portuguesa e espanhola a 
13 de Janeiro de 1750, meses antes de Dom José I e o seu 
Secretário de Estado Carvalho e Melo subirem ao poder 
na corte portuguesa,  é fundamental para se perceber a 
mudança de atitude da cúpula política lusa em relação aos 
missionários jesuítas e a gênese do combate à Ordem de 
Santo Inácio que conduziria à sua expulsão de Portugal 
no fim daquela década. O desacordo manifestado pelos 
jesuítas quanto a alguns aspectos do tratado e ao modo 
definido para a sua aplicação, assim como a resistência 
de alguns missionários inacianos em acatar as ordens das 
comissões de aplicação desta redefinição fronteiriça, colo-
cando-se ao lado dos índios rebeldes, criaram uma clima 
de suspeita em relação aos padres da Companhia. Este 

clima viria a adensar-se, ajuntando uma constelação de 
outras razões e acusações até o ano de 1759, dando ori-
gem a uma espécie de maremoto antijesuítico que faria 
sucumbir esta poderosa ordem religiosa. 

Assim, as dificuldades surgidas em torno da apli-
cação do Tratado de Madri criaram um ambiente de 
suspeita e de conflito entre o governo de D. José I e a 
Companhia de Jesus que, em conjunto com outros fato-
res que se foram sucessivamente acumulando num curto 
espaço de uma década, constituíram os motivos que pas-
sariam a justificar a campanha antijesuítica sistemática 
promovida pelo Secretário de Estado Sebastião José de 
Carvalho e Melo. O Tratado, também conhecido pelo 
nome de Tratado dos Limites ou das Fronteiras, tinha 
sido ainda assinado em vida de D. João V. Negociado 
treze anos antes pelo diplomata português Alexandre de 
Gusmão (ALMEIDA, 1990), o tratado pretendia dirimir 
as indefinições das linhas fronteiriças brasileiras, que 
eram fonte de sucessivos litígios com os territórios sob 
administração da vizinha Espanha. 

Pelo novo tratado, os portugueses ficavam com 
as fronteiras fluviais do oeste brasileiro reconhecidas 
pelos espanhóis, adotando o princípio jurídico do Uti 
possidetis. Era assim reconhecido o domínio já efetivo 
de Portugal sobre a região do Amazonas, Maranhão e 
Mato Grosso. Em contrapartida, era cedida à Espanha a 
tão cobiçada Colônia de Sacramento e as terras imedia-
tamente a norte do Rio da Prata, motivo de frequentes 
conflitos. A coroa portuguesa reconhecia ainda defini-
tivamente a integração das Filipinas na área de senho-
rio da Espanha (MAURO, 1991).

Mas toda esta redefinição de fronteiras, que tam-
bém reconhecia a fronteira fluvial do rio Uruguai, obri-
gava a passar os territórios em que se situavam Sete 
Missões muito prósperas, sob a direção dos jesuítas, 
para administração portuguesa. Ficou estabelecido 
que nesta transição de soberania seriam transferidos os 
índios, os seus haveres e os seus missionários2. Impli-
cava, na prática, a deslocação de mais de trinta mil 
pessoas de 30 reduções uruguaias por largas distâncias 
(CORTESÃO, 1950; HERNÁNDEZ, 1913).

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
do Reino de Portugal de D. José I, o pequeno fidalgo Car-
valho e Melo,  acabaria por valorizar imenso a liderança 
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jesuítica na resistência bélica e diplomática para obstruir 
a concretização do tratado. Aproveitou a implicação jesuí-
tica nas guerras guaraníticas contra as comissões portu-
guesas de redefinição fronteiriças como uma das peças 
fundamentais do seu jogo diplomático e propagandís-
tico para difamar e remover a influência da Companhia 
de Jesus de Portugal e das suas colónias ultramarinas e, 
nas duas décadas seguintes, na própria Europa. 

Curiosamente, Carvalho e Melo, que no início 
tinha manifestado o seu desacordo em relação ao arti-
culado do Tratado do Limites, vendo nele um entrave à 
paz entre as duas coroas (tendo mesmo chegado a pro-
por ao Soberano a sua anulação), acabaria por tornar-
-se um dos seus mais intrépidos defensores, usando o 
processo da sua aplicação como um meio para afirmar 
o poder absoluto do Estado e atacar os seus críticos e os 
poderes considerados concorrentes ou obstrutivos do 
intocável poder do Rei. 

À complexa aplicação do tratado dos limites 
deve-se associar as determinações governamentais 
que visavam retirar aos missionários a também pouco 
consensual administração temporal das aldeias missio-
nárias dos índios (COUTO, 1995). A escolha de Men-
donça Furtado logo em 1751 para chefiar o governo 
do novo Estado conjunto do Grão-Pará e Maranhão 
vai oferecer ao governo pombalino um fiel e poderoso 
apoio para promover o combate ao poder dos jesuítas, 
em coligação perfeita com o general Gomes Freire de 
Andrada, que atuava no Sul.

A 31 de Maio de 1751 são emanadas as Instruções 
régias e secretas para Francisco Xavier de Mendonça, 
Governador do Grão-Pará e Maranhão, que mandavam 
evitar o “excessivo” poder dos eclesiásticos na colônia bra-
sileira. Estas instruções (que são vistas por Serafim Leite e 
Manuel Antunes como o germe da declaração de guerra 
contra os jesuítas), ainda manifestam, todavia, uma espe-
cial benignidade e apreço pelos missionários de Santo Iná-
cio, pois mandam preferir estes em relação aos frades das 
outras ordens. No fundo, trata-se de uma instrução que 
manda prevenir o novo governador em relação às velhas 
queixas dos colonos acerca dos “grossos cabedais” e do 
muito poder que os missionários detinham sobre os índios. 

Além de se defender a preferência a dar aos jesuí-
tas para cuidar das missões estrategicamente mais 

importantes no quadro do projeto colonizador portu-
guês, atende-se positivamente à apresentação que teria 
sido remetida à Coroa pelo missionário Gabriel Mala-
grida (1688-1761), na qual propunha a criação de mais 
seminários e recolhimentos no Brasil para a formação 
da juventude (LOPES, 1999). No fundo, reconheceu-se 
a importância da fundação dessas casas de formação e 
de sócio-caridade, mas na prática procurou-se deslocar 
o seu controle para fora da Companhia de Jesus, dife-
rentemente do que projetava Malagrida.  

A nomeação de Xavier Mendonça Furtado, a 30 de 
Abril de 1753, para o cargo de primeiro-comissário do 
Estado Português, a fim de diligenciar junto do comis-
sariado espanhol a concretização do Tratado dos Limites 
das Conquistas, acabaria por conduzir o irmão de Pombal 
para o cenário mais candente das divergências entre os 
interesses do Estado e os interesses dos jesuítas, abrindo 
um canal privilegiado de comunicação com o Marquês de 
Pombal, que ficava ao corrente da evolução do processo 
e dava instruções sobre o modo de atuar (SILVA, 1999).

OS ÍNDIOS

Com vistas a recuperar para as mãos do Estado o 
controle efetivo da administração do território colonial, 
o governador Mendonça Furtado promoveu uma polí-
tica de criação de novas povoações como parte de uma 
reforma que tinha por fim substituir paulatinamente a 
administração temporal das aldeias, que era exercida 
pelos missionários regulares. O clero regular predomi-
nava, então, naquela colônia brasileira, sendo o clero 
secular de pouca relevância e expressão numérica. A 
Companhia de Jesus era a Ordem que tinha a seu cargo 
o maior número de missões, calculando-se que, no ano 
de 1754, possuía sob a sua administração cerca de 63 
aldeias. Nos territórios também missionavam religio-
sos de outras ordens, sendo de destacar os Carmelitas, 
os Franciscanos, os Mercedários, os Beneditinos e os 
Dominicanos (FRANCO, 2006). 

A manutenção de uma política de colonização bra-
sileira assente no modelo das aldeias controladas pelos 
religiosos não interessava aos projetos das companhias 
monopolistas de Pombal nem à sua nova política refor-
mista de um Estado que devia concentrar em suas mãos 



30 |  Luiz Eduardo Oliveira; José Eduardo Franco

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

todos os poderes e todo o usufruto e efetivo controle 
dos seus domínios, seguindo o ideário do despotismo 
iluminado. Com efeito, as aldeias missionárias gozavam 
de uma série de privilégios adquiridos que as tornavam, 
em certa medida, predadoras do erário régio. Estavam 
isentas de carga fiscal e, para mais descontentamento do 
governo colonial, os missionários não aceitavam facil-
mente dispensar mão-de-obra indígena para serviços 
do Estado. Assim, a solução da governação pombalina 
consistiu em promover progressivamente a seculari-
zação das aldeias para romper com esta situação con-
flituosa e desvantajosa para a Coroa, começando por 
prover os lugares deixados vagos pelos missionários à 
frente das aldeias por membros do clero secular. Este 
seria mais subserviente ou mais fácil de colaborar com 
os projetos do Estado e dos colonos (SILVA 1999, p. 52). 
De fato, no Brasil, ponto nodal para se compreender o 
desencadear da hostilidade pombalina antijesuítica, a 
Companhia de Jesus foi alvo da nova política imperia-
lista do governo português, que pretendia consolidar o 
efetivo domínio dos vastos territórios da enorme região 
tropical e subtropical. 

Os jesuítas estavam fixados nos pontos estra-
tégicos mais sensíveis deste projeto de consolida-
ção colonial brasileiro: no Sul (Paraguai e Uruguai) 
e na Amazónia. O que mais preocupava o governo, 
na sequência dos acontecimentos que se seguiram 
à tentativa de aplicação do Tratado de Madri, era a 
resolução dos problemas fronteiriços. Neste qua-
dro problemático, deve compreender-se a ordem do 
governo pombalino dada a Mendonça Furtado para 
que usasse qualquer pretexto para remover os jesuítas 
dos territórios de fronteira e impossibilitar a comuni-
cação entre os padres da Companhia portugueses com 
os seus confrades espanhóis. 

O projeto político-administrativo pombalino que 
atravessa a correspondência trocada entre o governador 
e o Secretário de Estado, e cuja implementação estava 
já a decorrer em meados da década de 50, ganhou força 
especial com a sua codificação e regulamentação feita 
através do Directório dos Índios do Grão-Pará e Mara-
nhão, que começou a ser executado em 1757 e foi nova-
mente reforçado com a confirmação do Alvará de 27 de 
agosto de 1758. 

A avaliação das consequências e benefícios históri-
cos a longo prazo deste Diretório está longe de ser um 
assunto consensual. Embora não restem dúvidas que ele 
foi um instrumento excelente para favorecer os interesses 
coloniais portugueses e para fazer do Brasil a obra mais 
grandiosa e mais acabada da colonização portuguesa, já 
não é tão evidente que este instrumento legislativo tenha 
favorecido tanto os índios como o seu discurso jurídico 
pretendia fazer crer. O decreto da liberdade dos índios e 
a desagregação das aldeias missionárias antes protegidas 
pelos religiosos abriram caminho para dar aso à vora-
cidade dos colonos que a muitos pretextos e de muitas 
maneiras levaram a cabo a devastação de uma boa parte 
da população nativa e do que ainda se conservava da sua 
identidade cultural e social (NETO 1988).

Os jesuítas são acusados, além de tudo isto, de 
terem iniciado os índios no uso das poderosas armas 
europeias, nomeadamente na utilização da pólvora, 
para defenderam esta república secreta. É expresso 
numa citada apreciação de um alegado relatório do 
general português Gomes Freire de Andrada, coman-
dante das tropas portuguesas na guerra guaranítica, o 
espanto perante o grande nível de desempenho militar 
dos índios e da exatidão das suas estratégias defensi-
vas. Por esta via, os jesuítas não mais fizeram do que 
cumprir o seu grande plano, definido pelo conjunto da 
literatura antijesuítica pombalina: o domínio universal.  

De tal modo é hiperbolizado este projeto de poder 
e as suas potencialidades em termos de dominação, que 
a literatura pombalina chega a prever que, se os jesuí-
tas não fossem atalhados a tempo, nem todos os exér-
citos da Europa coligados os conseguiriam dominar. A 
ideia torna-se bem patente logo no preâmbulo da Lei 
de Expulsão dos Jesuítas de Portugal em 1759. Precisa-
mente a primeira razão, que é evocada para servir de 
argumento justificativo da medida de expulsão, é a 
questão do Brasil e os problemas surgidos em torno da 
aplicação do Tratado dos Limites (PORTUGAL, 1830). 

A LÍNGUA

Como vimos, a primeira peça legislativa pom-
balina referente à política de língua pombalina é a 
Lei do Directório, expedida em 3 de maio de 1757 e 
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confirmada pelo Alvará de 27 de agosto de 1758. O 
parágrafo primeiro da lei expõe suas motivações ime-
diatas: a administração temporal dos jesuítas sobre 
os índios das aldeias do Estado do Grão Pará e Mara-
nhão, decretada pelo Alvará de 7 de junho de 1755, 
e a incapacidade do Principais daquelas aldeias para 
os governar. Desse modo, era necessário propor-lhes 
“meios de Civilidade” e de conveniência, persuadin-
do-lhes os “dictames da racionalidade”. Tal competên-
cia deveria caber a um Diretor, o qual seria nomeado 
pelo Governador e Capitão General do Estado. Tal 
Diretor deveria ter os seguintes requisitos: bons cos-
tumes, zelo, prudência, verdade e “sciencia da língua” 
(PORTUGAL, 1830, p. 507).

O parágrafo terceiro estabelecia os dois principais 
objetivos do Diretor: “christianizar e civilisar”, usando, 
para tanto, além dos já mencionados “meios de Civili-
dade”, os meios da “Cultura” – no sentido de agricultura 
–, do “Comércio” e fazendo propagar o “verdadeiro 
dos adoraveis mysterios da nossa Sagrada Religião”. 
Para mostrar a importância desses dois virtuosos fins, 
o legislador faz referência à tradição dos reis católicos 
portugueses, pois esta “sempre foi a heróica empreza 
do incomparavel zelo dos nossos Catholicos, e Fidelis-
simos Monarcas” (PORTUGAL, 1830, p. 508).

Quanto ao primeiro objetivo, a cristianização, fica-
ria sob a responsabilidade do “Prelado desta Diocese”, 
por se tratar de matéria “meramente espiritual”. Já com 
relação ao segundo objetivo, a “Civilidade dos Indios”, 
que ficaria sob a competência exclusiva dos Diretores, a 
primeira medida a ser tomada era o estabelecimento da 
obrigatoriedade do uso da “Lingua do Principe”:      

Sempre foi maxima inalteravelmente praticada 
em todas as Nações, que conquistaram 
novos Dominios, introduzir logo nos Povos 
conquistados o seu proprio idioma, por ser 
indisputavel, que este he hum dos meios mais 
efficazes para desterrar dos Povos rusticos 
a barbaridade dos seus antigos costumes; e 
ter mostrado a experiencia, que ao mesmo 
passo, que se introduz nelles o uso da Lingua 
do Principe. Observando pois todas as 
Nações polidas do Mundo este prodente, e 

solido systema, nesta Conquista, se praticou 
tanto pelo contrario, que só cuidaram os 
primeiros Conquistadores estabelecer nella 
o uso, da Lingua, que chamarão geral; 
invenção verdadeiramente abominavel, e 
diabolica, para que privados os Indios de 
todos aquelles meios, que se podião civilisar, 
permanecessem na rustica, e barbara sujeição, 
em que até agora se conservarão. Para 
desterrar este perniciosissimo abuso, será 
hum dos principaes cuidados dos Directores, 
estabelecer nas suas respectivas Povoações o 
uso da Lingua Portugueza, não consentindo 
por modo algum, que os Meninos, e Meninas, 
que pertencerem ás Escolas, e todos aquelles 
Índios, que forem capazes de instrucção 
nesta materia, usem da lingua propria das 
suas Nações, ou da chamada Geral; mas 
unicamente da Portugueza, na forma que Sua 
Magestade tem recomendado em repetidas 
Ordens, que até agora se não observarão com 
total ruina espiritual, e Temporal do Estado 
(PORTUGAL, 1830, p. 508-509).

   
Como já observamos em outra ocasião (OLI-

VEIRA, 2010), o texto do parágrafo sexto, acima 
transcrito, apresenta dois movimentos. O primeiro diz 
respeito ao conceito iluminista de “nação polida”, ou 
civilizada, na medida em que denuncia a vontade do 
legislador de colocar o reino de Portugal na condição 
de uma nação, tal como as “demais Nações polidas do 
mundo”. Desse modo, o Estado teria que se valer de 
uma Língua Nacional, a “Língua do Príncipe”, para 
se afirmar perante os outros – as demais nações e os 
“Povos conquistados” –, construindo assim uma iden-
tidade nacional. O segundo movimento refere-se ao 
obstáculo que teria de ser enfrentado para a imposi-
ção da língua portuguesa: a “língua geral”. Para o legis-
lador, tratava-se de uma “invenção verdadeiramente 
abominavel, e diabólica” dos jesuítas, para fazer com 
que os índios fossem privados da civilização e perma-
necessem rústicos e bárbaros. 

Desse modo, ao contrário da empreitada dos jesuí-
tas, que faziam uso da “língua geral” em suas práticas 
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pedagógicas e catequéticas, a Lei do Diretório dava 
um primeiro passo para a constituição do português 
como Língua Nacional, algo tornado possível pela 
sua gramatização (AUROUX, 1992) e escolarização 
(VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001), que serviram de 
suporte para a construção de uma identidade nacio-
nal portuguesa, a qual só poderia ser consolidada, na 
visão do legislador, mediante o apagamento sistemá-
tico de toda a variedade linguística então existente, 
proibindo os meninos e meninas, bem como a popu-
lação indígena, de usarem da “lingua propria das suas 
Nações, ou da chamada Geral”.

Como a “Lingua do Principe” era a “base funda-
mental da Civilidade”, determinava-se a criação, em 
todas as povoações, de “duas Escólas publicas”, uma 
para os meninos e outra para as meninas, nas quais 
os Mestres deveriam ensinar a “Doutrina Christã”, ler, 
escrever e contar, “na fórma, que se pratica em todas as 
Escólas das Nações civilisadas” – nas escolas de meni-
nas, o contar seria substituído pelo “fiar, fazer renda, 
costura”, e mais os “ministerios próprios daquelle sexo”. 
Os Mestres e Mestras, que deveriam ser “Pessoas dota-
das de bons costumes, prudencia, e capacidade”, seriam 
pagos pelos pais ou tutores dos alunos, “concorrendo 
cada hum delles com a porção, que se lhes arbitrar, 
ou em dinheiro, ou em effeitos, que será sempre com 
attenção á grande miseria, ou pobreza, a que elles pre-
sentemente se achão reduzidos”. As meninas, na falta de 
Mestras, freqüentariam as escolas dos meninos, até os 
dez anos de idade (PORTUGAL, 1830, p. 509). 

Outras orientações foram estabelecidas para os 
Diretores, como meios de civilizar os índios. Assim, 
eles deveriam zelar pela manutenção dos privilégios 
dos índios que porventura ocupassem postos honorí-
ficos, tais como os de Juízes Ordinários, Vereadores e 
Principais. Da mesma forma, tornava-se terminante-
mente proibida a alcunha de “negros” quando referida 
aos índios, como era costume, pois a vileza de tal nome 
poderia persuadir-lhes de que “a natureza os tinha des-
tinado para escravos dos Brancos, como regularmente 
se imagina a respeito dos Pretos da Costa da Africa”. 
Desse modo, os Diretores teriam a incumbência de 
tratar os índios “como se fossem Brancos”, introdu-
zindo-lhes os mesmos “Apellidos, e Sobrenomes” das 

famílias de Portugal e aconselhando-os a construírem 
suas casas “á imitação dos Brancos; fazendo nellas 
diversos repartimentos, onde vivendo as Familias com 
separação, possão guardar, como Racionaes, as Leis da 
honestidade, e policia”, e a vestirem-se com decência, à 
proporção de suas qualidades ou postos (PORTUGAL, 
1830, p. 510-511).

Para combater o vício da ebridade, que tanto 
concorria, segundo o legislador, para a incivilidade 
dos índios, os Diretores deveriam empregar meios ao 
mesmo tempo eficientes e suaves, para que não os fizes-
sem abandonar o “Gremio da Igreja”:

Advirto aos Directores, que para desterrar 
nos Indios as ebridades, e os mais abusos 
ponderados, usem dos meios da suavidade, 
e da brandura; para que não succeda, que 
degenerando a reforma em desesperação, 
se retirem do Gremio da Igreja, a que 
naturalmente os convidará de huma parte 
o horror do castigo, e da outra a congênita 
inclinação aos barbaros costumes, que seus 
Pais lhe ensinarão com a instrucção, e com o 
exemplo (PORTUGAL, 1830, p. 511).

 
Os parágrafos restantes – do dezoito ao noventa e 

cinco –, são dedicados à cultura e ao comércio. Quanto 
àquela, a lei determinada que se fizesse o mapeamento 
de todas as terras ocupadas pelos índios, indicando-se 
seus nomes e os produtos porventura cultivados por eles, 
uma vez que “a maior felicidade do Paiz” residia na “abun-
dancia do pão, e de todos os mais viveres necessarios para 
a conservação da vida humana”. Para alcançar tal fim, 
fazia-se necessário o comércio, tido como um dos meios 
de conduzir qualquer república à “completa felicidade”, 
uma vez que “enriquece os Póvos, civilisa as Nações, e 
consequentemente constitûe poderosas as Monarquias”, 
e mesmo a indústria de produtos básicos, como os 
“pannos” – isto é, as roupas –, como faziam as “Nações 
Estrangeiras” (PORTUGAL, 1830, p. 512-513; 516). 

A lei ainda apresenta uma detalhada regulamen-
tação da coleta dos dízimos e fomenta a introdução 
de brancos nas povoações, para a legitimação da mes-
tiçagem – entre brancos e índios apenas – e aumento 



    O MARQUÊS DE POMBAL E A INVENÇÃO DO BRASIL  |  33

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

da população civil. É digno de nota o caráter aparen-
temente contraditório da associação entre a proposta 
de estatização da economia, principalmente depois 
de criada a Companhia de Comércio do Grão Pará e 
Maranhão, a 7 de agosto de 1755, e o apoio à livre ini-
ciativa do comércio dos índios.

Conforme Andrade (1978, p. 7-9), o responsá-
vel pela redação do Diretório foi o irmão de Sebas-
tião José de Carvalho e Melo (1699-1782), Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado (1770-1779), executor 
das “Instruções Régias Públicas e Secretas” emiti-
das pelo seu irmão ministro em 31 de maio de 1751, 
mesmo ano em que havia sido nomeado Capitão-Ge-
neral e Governador do Pará, com a Ordem Régia de 
19 de abril3. Ao que tudo indica, a execução da Lei do 
Diretório coube ao Governador Melo e Castro, subs-
tituto de Mendonça Furtado, que, pelo Decreto de 19 
de julho de 1759, foi nomeado Secretário de Estado 
Adjunto do Conde de Oeiras. Quanto ao alcance de 
tal política, especialmente depois do Alvará de Con-
firmação de 27 de agosto de 1758, no Grão-Pará ou 
nas outras capitanias, a questão ainda se coloca como 
um desafio à historiografia.

Contudo, a chave para a compreensão da aplica-
ção da Lei do Diretório foi sugerida por Andrade (1978, 
p. 12), que disponibilizou um verdadeiro achado do 
Arquivo Histórico Ultramarino, na caixa de Pernam-
buco: uma Breve instrucçam para ensignar a Doutrina 
Christã, ler e escrever aos Meninos e ao mesmo tempo 
os principios da lingua Portugueza e sua orthografia, de 
letra semelhante à do texto do Diretório corrigido por 
Luís Diogo Lobo da Silva. Para o autor, bastaria encon-
trar o ofício que acompanhou o documento para con-
siderá-lo o único exemplar de compêndio usado nas 
aulas de Pernambuco de 1759-1760. Com efeito, trata-
-se de um Catecismo usado como cartilha para o ensino 
da língua, bem ao modo dos então existentes: o Cathe-
cismo pequeno da doctrina e instriçam que os christaãos 
ham de creer e obrar, para conseguir a benaventurança 
eterna, de D. Diogo Ortiz, de 1504, e a Grammática da 
lingua portuguesa com os mandamentos da santa madre 
Igreja, de João de Barros, de 1540.

Se em 1757 a Lei do Diretório enfatizava a necessi-
dade da imposição da “Língua do Príncipe”, proibindo 

que meninos e meninas usassem “da língua própria das 
suas Nações”, já em 1827, alguns anos depois do Reino 
do Brasil ter negociado, por intermédio da Inglaterra, 
sua independência, a Lei de 15 de outubro, mandando 
criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, 
vilas e lugares mais populosos do Império, estabelecia, 
em seu artigo sexto, a “gramática da língua nacional” 
entre as matérias a serem ensinadas pelos professores 
(BRASIL, 1878, p. 72). 

A LITERATURA

No âmbito bem abrangente de literatura antije-
suítica pombalina, merece especial destaque, pelo seu 
sucesso e qualidade, um poema épico publicado em 
Lisboa na Régia Oficina Tipográfica no ano de 1769. 
É o poema da autoria do árcade brasileiro, colabora-
dor de Pombal, José Basílio da Gama. Trata-se de uma 
epopeia fundadora do Brasil iluminista. O Uraguay 
foi dedicado no frontispício pelo autor ao irmão do 
Marquês de Pombal, Mendonça Furtado, o qual exer-
cia no momento as funções de Secretário de Estado 
do governo josefino. É, acima de tudo, uma espécie de 
hino de glorificação do processo de aplicação do Tra-
tado de Madri, que descreve epicamente a guerra gua-
ranítica levada a cabo pelos exércitos pombalinos nas 
fronteiras brasileiras, e não deixa de ser também, ao 
mesmo tempo, um verdadeiro hino antijesuítico, con-
densando em belos versos a fealdade pesada das acusa-
ções substanciais dos catecismos pombalinos vindos a 
lume contra a Companhia de Jesus. 

Este texto poético metrifica a imagem impressa 
nos libelos pombalinos acerca da ação dos jesuítas no 
Brasil, em particular o que já estava contido em escritos 
oficiais como a Relação abrevida e a Dedução cronoló-
gica. A narrativa fundamental deste poema dividido 
em 5 cantos conta a destruição do “império oculto” 
edificado pela Companhia de Jesus na região do Uru-
guai (que o autor grafa Uraguay), através de artifícios 
enganosos para iludir as autoridades dos impérios ibé-
ricos. O poeta constrói uma figura metonímica, o padre 
Balda, que sobressai na narrativa épica para assumir 
simbolicamente a autoria de todos os crimes nefandos 
realizados pelos inacianos. Crimes de três géneros: polí-
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ticos, sociais e morais. Nos crimes políticos, figuram a 
usurpação da autoridade do Rei e do Estado; nos sociais, 
são destacados os atentados tirânicos à liberdade dos 
índios; e nos crimes morais, são incluídas as violações 
dos princípios teológicos cristãos mais sagrados, concre-
tizados na prática de bruxaria, de homicídios, de impie-
dades várias e de vingança (CHAVES 1990).

Inspirada no estilo neoclássico, recordam-se os 
episódios das pinturas descobertas numa das igrejas 
das reduções jesuítas brasileiras. Com base nestas, ree-
laboram-se poeticamente as grandes invectivas contra 
a Companhia de Jesus depositadas na literatura antije-
suítica tradicional, nacional e estrangeira. Os quadros 
alegadamente encontrados referem-se a vários aconte-
cimentos históricos interpretados antijesuiticamente, 
os quais teriam ocorrido em várias regiões do globo 
terrestre. Tais pinturas pretendem ser emblemáticas 
das diferentes expressões da ação criminosa que se teria 
tornado típica da antiepopeia jesuítica, de que a polí-
tica pombalina teria sido o antídoto.  Entre esses epi-
sódios promovidos pela ação conspiradora dos jesuítas 
na história mundial, aparecem as mortes de Henrique 
III e de Henrique IV de França, a presença destes reli-
giosos junto dos principais centros de poder desde a 
corte chinesa até à América Portuguesa, a escravatura 
indígena, a exploração de pedras preciosas nos sertões 
brasileiros em favor do enriquecimento desmesurado 
da sua Ordem, a autorização e prática de ritos pagãos, 
o controle de grandes sectores de atividade comercial, 
a promoção de intrigas e guerras nas Ilhas do Sol Nas-
cente; a responsabilidade jesuítica na aventura militar 
desastrosa de D. Sebastião em África e a eliminação de 
pessoas afetas ao movimento nacionalista oponentes à 
integração da Coroa portuguesa na Coroa castelhana 
em 1580 (FRANCO, 2006; 2007). 

 Portanto, a narração central do épico com-
bate contra a “República infame” e contra o “império 
tirânico” dos jesuítas no Uruguai é integrada no qua-
dro ideológico do mito pombalino e contra a epopeia 
negativa dos jesuítas passada e presente, portuguesa e 
mundial. Nesse épico da literatura brasílica, se o herói 
militar por excelência é o General Gomes Freire de 
Andrada, o herói político é, sem dúvida, Pombal. Aliás, 
a obra é aberta com um soneto introdutório dedicado 

a Carvalho e Melo, então ainda Conde de Oeiras, apre-
sentado como o “herói perfeito”, o herói salvador, o 
messias esperado que protagonizou a ação política que 
conduziu ferreamente à expulsão dos “negros mons-
tros” que deprimiram a pátria e a fizeram chorar de 
desgraça, de que este terceto é bem significativo:

“De sua mão, Espírito Constante,
Génio de Alcides, que de negros monstros

Despeja o mundo, e enxuga o pranto a pátria” 
(GAMA 1769, soneto introdutório).

Numa linha alegórico-mitológica que se inspira na 
épica antijesuítica da antiguidade clássica, o Marquês de 
Pombal é caracterizado como tendo o “génio de Alcides”, 
sendo aplicado ao ministro português as prerrogativas da 
força e do poder singular daquele herói mítico. Estrutu-
rado segundo os ideais poéticos do arcadismo, o poema 
Uraguay exalta a libertação do Brasil do jugo jesuítico, 
congraçando a sua aclamação épica com o louvor do 
ideário político pombalino e necessariamente com a cor-
roboração da propaganda antijesuítica. Basílio da Gama 
exalta como fundamental a expulsão da Companhia de 
Jesus a quem designa como a “Hipócrita”.

Na mesma linha, inscrevem-se outros menos 
conhecidos textos poéticos do ciclo literário pomba-
lino da autoria de escritores brasileiros. De Manuel 
Alvarenga há a registar O desertor, e de Francisco Melo 
Franco, O Reino da Estupidez. Estes poemas heróico-
-cómicos refletem a presença estruturante de alguns 
conteúdos doutrinários da propaganda antijesuítica 
oficial, ao mesmo tempo que tecem um louvor incon-
dicional à obra reformista do governo do Marquês de 
Pombal no domínio do ensino, em especial a reforma 
universitária, e a vitória que este esforço depuratório 
do jesuitismo teria representado no combate ao reino 
velho do obscurantismo, que tinha adormecido a alma 
da portugalidade e relegado a nação para um lugar 
periférico em relação à Europa.

Ao mesmo tempo, esta literatura alinhada na afir-
mação de um novo ideário cultural, político, científico de 
que a política pombalina foi matriz acaba por constituir-
-se também como uma espécie de proto-literatura brasi-
leira, pois, se cantou e legitimou no plano literário uma 
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ideologia política e suas medidas mais emblemáticas, 
também deu substrato e substância cultural e mental à 
projeção de um tempo novo, afirmado dicotomicamente 
por oposição a um tempo velho que se queria revogar. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A política e a propaganda pombalinas, que toma-
ram os jesuítas por inimigo e objeto de expiação do 
passado que queria renegar, são importantes para com-
preendermos a gênese iluminista de um Brasil que iria 
décadas depois emergir independente na cena mundial 
no século seguinte. Importa relevar que a filosofia do 
iluminismo, inspiradora da política pombalina, que 
tinha por ideário unificar, uniformizar e universalizar, 
teve na sua ideografia utópica o pavor da diversidade 
das línguas e multipolarização dos poderes que a tradi-
ção jesuíta valorizava.

Pombal, com as suas medidas aplicadas sistemati-
camente durante o seu consulado governativo, pode ser 
considerado um proto-fundador do Brasil: erradicação 
de focos de oposição e experiências de controle do terri-
tório; redefinição da geografia colonial de tutela política 
ibérica; estatização da administração de toda América 
portuguesa; imposição de uma língua única, o portu-
guês, e proibição de outros idiomas nativos; estabeleci-
mento do ensino público em detrimento das instituições 
privadas, nomeadamente os muitos colégios dos jesuítas 
então extintos; criação de companhia monopolista para 
controle pleno do Estado através de uma oligarquia de 
poder econômico para ter sobre a alçada da coroa os 
setores vitais da economia;  manutenção de um polí-
tica de ensino superior elitista e centralista que manteve 
apenas uma universidade na metrópole, obrigando os 
estudantes brasileiros a obter os graus acadêmicos em 
Coimbra; difusão de uma propaganda que fazia uma 
releitura história de um passado decadente dominado 
pelos jesuítas e a afirmação da bondade da política ilu-
minista, que teria instaurado um tempo novo e gerado 
um homem novo, liberto dos grilhões do obscurantismo 
e da falta de liberdade pensante. 

Como já observamos em outra ocasião (OLI-
VEIRA, 2010), até mesmo no campo pedagógico da 
história do ensino das línguas, só se pode falar em 

ensino das línguas em Portugal e seus domínios após 
as reformas pombalinas da instrução pública, pois 
somente a partir de então o seu ensino foi de fato 
institucionalizado, isto é, oficializado, uma vez que 
alcançou o estatuto de política educacional de um Esta-
do-Nação. Ademais, só a partir de 1759 podemos con-
siderar o ensino das “línguas”, no plural – latim, grego, 
hebraico, francês, inglês, italiano e português –, pois, 
até então, “o latim era não só a língua em que se ensi-
nava, como também a única língua ensinada” (BLOCH 
apud ANDERSON, 2008, p. 46).

 A vinda do Príncipe Regente D. João e sua corte 
para o Rio de Janeiro, em 1808, que significou, em ter-
mos de organização e racionalização do próprio Estado 
brasileiro, a aplicação e desenvolvimento, na colônia 
que se transformou em sede do governo português, das 
diretrizes estabelecidas pelas reformas do gabinete de 
D. José I. Assim, do ponto de vista governativo, há um 
período de continuidade que comporta os governos de 
D. José I, D. Maria I e D. João VI, bem como do seu 
filho e sucessor D. Pedro I, uma vez que a permanência, 
mesmo depois da Independência, de uma geração de 
intelectuais que passaram por todo esse processo, tais 
como Martim Francisco (1775-1844) e Cairu (1756-
1835), em instâncias decisórias de âmbito educacional, 
dentre outros fatores, contribuiu de modo eficaz para a 
manutenção, propagação e até mesmo apropriação de 
valores advindos da universidade reformada de Coim-
bra, a grande obra cultural do Marquês de Pombal.
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NOTAS

1  Cumpre-nos registar tentativas efémeras de fundação de academias 
no Brasil. Desde logo com nome bem significativo da criação de uma 
instituição deste género numa colónia  foi a  Academia Brasílica dos 
Esquecidos, fundada em São Salvador da Bahia, por iniciativa do 
Vice-Rei Vasco Fernandes de Menezes, tendo por modelo a referida 
Academia Portuguesa da História em funcionamento. Com data de 
fundação de 7 de Março de 1724, aquela instituição cultural visava 
promover o estudo histórico da colónia brasileira e fomentar iniciati-
vas de carácter cultural e literário. Com semelhante ideário estatui-se, 
no ano de 1759, a Academia Brasílica dos Renascidos, também na 
capital daquela colônia portuguesa. A falta de apoio do governo da 
Metrópole acabou por condenar ao definhamento estas experiências 
de academismo (KANTOR, 2004).

2  No 1761 o descontentamento gerado na Espanha em relação a este 
Tratado que parecia aos espanhóis favorecer largamente Portugal vai 
conduzir à anulação deste acordo pela celebração de um outro que 
ficou conhecido por Tratado de Pardo (1761). Esta revogação aconte-
ceu depois do conhecimento na Europa dos trágicos acontecimentos 
ocorridos no decurso da aplicação do tratado de 1750, e na sequência 
da subida ao trono de D. Carlos III e das mudanças verificadas na 
política externa espanhola.  Mas só em 1777 foi celebrado um outro 
tratado, o Tratado de Santo Ildefonso, que teve por objectivo principal 
por cobro às hostilidades que, entre 1763 e 1776, criaram focos de ten-
são graves nas zonas fronteiriças brasileiras (GUEDES, 1989).

3  Entretanto, em carta datada de 20 de março de 1759, o Ouvidor Geral 
de Pernambuco, o Desembargador Gama Casco, escrevendo para 
Sebastião de Carvalho e Melo, refere-se a “hum diritorio” mandado 
“traduzir da lingoa francesa no nosso idioma e assim mais huma carti-
lha, para por ella os instroirem os Mestres e director” (apud Andrade, 
1978, p. 8-9). 
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RESUMO

A História da região do Amapá é, relativamente, pouco ventilada se considerarmos 
as escassas produções sobre o assunto na Historiografia Brasileira. Ressalte-se que 
nas três últimas décadas, houve um avanço razoável quanto ao número de publi-
cações referentes ao tema, motivado em grande parte pela criação de instituições 
ligadas ao fomento da pesquisa e, entre elas, com destaque para a fundação da Uni-
versidade Federal do Amapá. Informar acerca da geopolítica pombalina na região 
setentrional da Amazônia e compreender a ‘limiaridade’ possível de expansão das 
fronteiras através das diversas contendas, sobretudo, diplomáticas, é um dos obje-
tivos deste trabalho, além de tornar um pouco mais visível a História do Amapá a 
partir das grandes navegações de ‘conquista’ e o contexto histórico da região prota-
gonizados pelos primeiros exploradores da região do Cabo do Norte. Não menos 
importantes são os dados relativos à zona ‘contestada’ entre luso-brasileiros e fran-
ceses da Guiana (XVIII-XX) e o papel das diversas ordens religiosas no processo 
de ocupação e colonização da então ‘Tucujulândia’, sobretudo, as jesuítas (XVIII); 
enfim, o Amapá pede licença para registrar seus aportes históricos à complexa teia 
‘identitária’ brasileira a partir das rédeas ‘iluminadas’ do Marquês.
Palavras-chave: História do Amapá, Amazônia Pombalina, Limites e fronteiras.
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THE POMBALINE GEOPOLITICS IN THE NORTHERN BRAZILIAN AMAZON AND THE CONFIGURATION 
OF THE AMAPÁ TERRITORY (XVI -XX)

ABSTRACT
The history of the Amapá region is barely known if we consider the scarce productions about it in the Brazilian Historiography. It is 
worth pointing out that in the past three decades there has been a reasonable inscrease in the number of publications referring to the 
subject, motivated mostly by the creation of institutions linked to the promotion of research. Among them, especially on the founda-
tion of Universidade Federal do Amapá. To inform about the Pombaline geopolitics in the northern region of Amazon and to understand 
the possible “threshold” of expansion of borders caused by several battles, especially diplomatic ones, is one of the goals of this project, 
besides making the history of Amapá a little bit more visible, from the great navigations of ‘conquest’ and the historical context of the 
region, perpetrated for the first explorers of the North Cable. Just as important are the data related to the «disputed› zone between Luso-
Brazilians and French from Guyana (XVIII-XX) and the role of the religious congregations in the process of occupation and colonization 
of «Tucujulândia», especially the Jesuits (XVIII); In short, Amapá asks permission to register its historical contributions to the comple
x Brazilian identity ‹web› from the ‹illuminated› reins of the Marquis.
Keywords: History of Amapá, Pombaline, Amazon, limits and boundaries

LA GEOPOLÍTICA POMBALINA EN LA AMAZONIA SEPTENTRIONAL BRASILEÑA Y LA 
CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO DEL AMAPÁ (XVI-XX)

RESUMEN
La História de la región del Amapá es relativamente poco conocida si tenemos en cuenta las pocas producciones sobre el tema en la 
historiografía brasileña. Cabe señalar que en las últimas tres décadas, se produjo un avance razonable en el número de publicaciones 
relacionadas con el tema, motivado en gran medida por la creación de instituciones relacionadas con la promoción de la investigación y, 
entre ellos, sobre todo la fundación de la Universidade Federal do Amapá. Informar sobre la geopolítica Pombalina en la región septen-
trional de la Amazónia y comprender la ‘limiaridad’ posible de expansión de las fronteras através de las diversas contiendas, sobretodo 
diplomáticas es uno de los objetivos de este trabajo, además de tornar más visible la Historia del Amapá a partir de las grandes navega-
ciones de ‘conquista’ y el contexto histórico de la región protagonizados por los primeros exploradores de la región del Cabo do Norte. 
Otros temas tratados son los referentes a la zona ‘contestada’ entre luso-brasileños y franceses de la Guyana (XVIII-XX) y la presencia 
de las ordenes religiosas en la ocupación y colonización de la entonces ‘Tucujulândia’, sobretodo, las jesuítas (XVIII); de ese modo, el 
Amapá pide permiso para registrar sus aportes históricos a la compleja red ‘identitaria’ brasileña a partir de los frenillos ‘iluminados’ 
del Marqués.
Palabras clave: História del Amapá, Amazónia Pombalina, Límites y Fronteras.

LA GÉOPOLITIQUE POMBALINE DANS L’AMAZONIE DU NORD DU BRÉSIL ET LA CONFIGURATION 
DU TERRITOIRE DU AMAPÁ (XVI-XX)

RÉSUMÉ
L’histoire de la région du Amapá est, relativement, mal ventilée si l’on considère les quelques productions sur le sujet dans l’Historiogra-
phie Brésilienne. Il convient de noter que, dans les trois dernières décennies, il y avait une avance raisonnable sur le nombre de publica-
tions sur le sujet, tirée en grande partie par la création d’institutions liées à la promotion de la recherche et, parmi eux, en particulier la 
fondation de l’Universidade Federal do Amapá. Informer sur la géopolitique pombaline dans la région nord de l’Amazonie et de com-
prendre l’expansion possible des frontières à travers les différents litiges, notamment diplomatiques, est l’un des objectifs de ce travail, et 
de devenir un peu plus visible l’Histoire du Amapá par les grands voyages de «conquête» et le contexte historique de la région perpétré 
par les premiers explorateurs de la région du Cabo do Norte. Non moins important sont les informations sur la zone «contestée» entre 
les luso-brésiliens et les français de la Guyana (XVIII-XX) et le rôle des différents ordres religieux dans le processus d’occupation et de 
colonisation de la ‘Tucujulândia’, en particulier les Jésuites (XVIII ); enfin, l’Amapá demande la permission d’enregistrer leurs contribu-
tions historiques au complexe réseau «d’identité» brésilien à partir des rênes «éclairés» du Marquis.
Mots-clés: Histoire du Amapá, Amazonie Pombaline, les limites et les frontières.
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LA REGIÓN DE AMAPÁ: COLONIZACIÓN Y 
CONFLICTO TERRITORIAL

Los primeros exploradores de la región

A partir de las grandes navegaciones y la coloni-
zación del Nuevo Mundo, la Amazonia brasileña fue 
explorada inicialmente por españoles a finales del siglo 
XV, cuando navegaban por el río Amazonas, que en la 
época era llamado de Santa Maria De La Mar Dulce 
por los exploradores. Los españoles, comandados por el 
navegante Vicente Yánez Pinzón, arribaron al delta del 
caudaloso río por donde empezaron a navegar. Tuvie-
ron, más adelante, que volver al mar debido al fenómeno 
de la pororoca1, que podría representar serios riesgos 
para las carabelas. Antes de regresar a España, Pinzón 
explora el litoral amapaense llegando hasta el Oiapoque. 
La llamó de “costas anegadas”, que quiere decir “tierras 
inundadas”, a la región que corresponde actualmente al 
Estado de Amapá. Descubrió el río Oiapoque, que pasó 
a conocerse también como el río Vicente Pinzón, loca-
lizado en el extremo norte de Brasil.

Debido a sus “hallazgos”, Pinzón fue nombrado por 
la Corona española gobernador de las tierras explora-
das en territorio amazónico, sin haber regresado nunca 
a la región. Poco tiempo después, Diego de Lepe llegó 
a la región en diciembre de 1500, utilizando la misma 
ruta de Pinzón. Penetró en el río Pará, brazo sur del 
estuario del río Amazonas; trabó combate con nativos 
de la región y tomó posesión de la tierra en nombre del 
rey de España. Fue el primer registro de combate en la 
región entre blancos y nativos.

Probablemente de 1500 data el mapa de Juan de la 
Cosa2, que ya había dibujado el estuario del río Ama-
zonas, incluso antes de este haber recibido ese nombre 
oficial. A partir de ese periodo, la región permanece 
relegada por varias décadas, aunque se considera la 
probabilidad de que Diogo Leite haya explorado entre 
los años 1531-1532 la costa norte hasta la hoz del Ama-
zonas. Otro intento frustrado de exploración de la 
región ocurrió entre 1535 y 1538 cuando los lusitanos, 
donatarios de la capitanía localizada en el septentrión 
amazónico, son impedidos de hacerlo por la naturaleza 
inhóspita del sitio. A partir de los españoles y portu-

gueses, otros pueblos europeos se interesaron por la 
conquista del Amazonas, influenciados por la expan-
sión ultramarina y por la situación de abandono de la 
región.   

Para los españoles, la región no fue completamente 
olvidada, pues el Tratado de Tordesillas3 garantizaba la 
soberanía española sobre esos territorios. Durante el 
siglo XVI, los españoles promovieron otras expedicio-
nes por el río Amazonas. La ciudad de Quito se escogió 
como punto de partida por considerarse en la época un 
importante centro del imperio colonial en la América 
española. Esta vez utilizaron una nueva dirección para 
recorrer en toda su extensión el río Amazonas: el sen-
tido oeste-este.

Entre 1539 y 1542, Francisco de Orellana comandó 
la primera expedición conocida que navegó por el río 
Amazonas. Partió de Quito, llegó al Atlántico nave-
gando por toda la extensión del Amazonas, el mismo 
Mar Dulce descubierto por el capitán Pinzón. Esta 
expedición tenía como objetivo descubrir el país de la 
canela, especia (especería) apreciada en Europa, y con 
eso romper con el monopolio portugués.

Además del aspecto comercial, sirvió como fuente 
al imaginario que movían las aventuras marítimas del 
final de la Edad Media, la expedición de Orellana trae la 
marca de la conquista cristiana al Nuevo Mundo, sub-
yacente en la obra de Gaspar de Carvajal4, que estaba 
totalmente impregnada por el dogma de la fe cristiana y 
todo lo necesario que pudiera justificar la acción misio-
nera de la conquista.

Después de enfrentar innumerables dificultades 
en su expedición, ya fuera con los alimentos o con las 
constantes confrontaciones con los nativos de la región, 
finalmente logra salir hacia el mar en agosto de 1542. 
Llegando a España, Orellana consigue que el empera-
dor Carlos V le otorgue el título de gobernador de las 
tierras “descubiertas” en el valle amazónico5, bautizada 
por él como Nueva Andalucía y el derecho de conquis-
tar y colonizar la referida región.  

Quizá, la expedición más famosa del periodo haya 
sido la de Pedro de Ursúa. El gobierno del Virreinato 
de Perú autorizó al militar Pedro de Ursúa a organizar 
una expedición con el propósito de conquistar el mítico 
reino del El Dorado. Se sabe que Ursúa debe haber 



40 |   Marcelino da Costa Alves Junior

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

partido en 1560, descendiendo el Gran Río y llegando 
al océano en 1561. Durante el viaje, Ursúa fue asesi-
nado por sus compañeros, que asumen de inmediato el 
mando de la expedición, teniendo al frente al aventu-
rero Lope de Aguirre. Para España, esta sería la última 
expedición por el río Amazonas, fracasando, de esa 
forma, las pretensiones del vasto territorio amazónico.

Desde el inicio de la expansión colonial, Portu-
gal y España trataron de legitimar la posesión de las 
nuevas tierras. Con el Tratado de Tordesillas de 1494, 
la región fue dividida prácticamente entre esos dos 
países y de esta manera pertenecía a España toda la 
extensión del río Amazonas. Otros países, no satisfe-
chos con el tratado, iniciaron los viajes de conquista 
de la región, llegando hasta fundar poblados y fortifi-
caciones. En ese periodo debemos registrar la creación 
de la Unión Ibérica (1580-1640) y sus consecuencias, 
como veremos a continuación, para la conquista y 
colonización de la región. 

De ese modo, a inicios del siglo XVII, hacía 
1620, en la Amazonia podía encontrarse a europeos 
de diferentes nacionalidades, dando inicio al proceso 
de permanencia en la región. Así, era posible localizar 
holandeses en el valle del río Xingu, franceses en Mara-
nhão, ingleses e irlandeses en el litoral de Amapá, en 
la isla de Marajó y en el río Amazonas. Todos preten-
dían el dominio comercial de la región a través de la 
creación de los almacenes para facilitar la explotación 
mercantil de sus riquezas naturales; sobre todo, de las 
especias conocidas como “drogas del sertón”6, de gran 
interés comercial, y muy apreciadas en Europa.

 
La región de Amapá: antecedentes históricos

 El proceso de colonización de la región fue 
extremadamente complejo; no solo se vio sujeto a la 
rivalidad entre España y Portugal, sino también estuvo 
sometido a los intereses de otras naciones y a los con-
flictos internos entre los misioneros y los colonos.

Debemos considerar el contexto internacional 
a partir de las importantes navegaciones en que las 
grandes potencias como Portugal, Inglaterra, España, 
Francia y Holanda salieron en búsqueda de nuevos ter-
ritorios, con el objetivo de fortalecer el Estado absolu-

tista a través de su política económica mercantilista. 
La historia de Amapá está directamente relacio-

nada con los dos grandes ciclos de navegación, en los 
cuales portugueses y españoles fueron los pioneros en 
el siglo XV. De acuerdo con el Tratado de Tordesillas, 
como apuntamos, las tierras de Amapá pertenecían a 
España. Otras naciones europeas, no satisfechas con 
el referido tratado, pasaron a disputarse la posesión de 
esas tierras en América.   

En 1544, Carlos V, rey de España, siguiendo las 
orientaciones del referido tratado, en el momento 
en el que otras naciones cuestionaban los límites 
demarcatorios, resolvió hacer la primera concesión 
de tierras. En 1553, D. João III, rey de Portugal, sigue 
igual orientación al conceder a Luiz de Melo y Silva7, 
quien ya había explorado el estuario del río Ama-
zonas en 1546, la región que comprendía el actual 
Estado de Amapá.

Por tanto, la región de Amapá fue motivo de cons-
tantes contiendas por su dominación; sobre todo, entre 
Portugal y Francia al inicio de la colonización. Pos-
teriormente, con la independencia de Brasil, los con-
flictos siguieron con los franceses hasta el siglo XX, 
periodo en el cual Amapá fue definitivamente ane-
xado al territorio nacional. Paralelamente al proyecto 
de ocupación y defensa de la tierra, los misioneros 
de la Compañía de Jesús, y sobre todo la orden de los 
franciscanos, tuvieron un gran papel en el proceso de 
colonización de la región donde está localizada hoy la 
ciudad de Macapá. Formaron núcleos de catequismo y 
trataron el aspecto cultural del lugar a través del teatro, 
de las fiestas y danzas.

Para el recién llegado portugués ocupar la inmensa 
región amazónica no resultaría tarea tan fácil. Se pensó 
que el apoyo de los curas misioneros8 podía  facilitar 
en ese sentido el avance colonial, “pacificando” todas 
las poblaciones nativas, que no aceptaban la bandera 
portuguesa. Pacificar, en la concepción de los prime-
ros misioneros, significaba someter mediante la intro-
ducción de nuevos hábitos morales y enseñar técnicas 
agrícolas; es decir, era preciso cambiar la cultura nativa. 
Mediante de esta práctica, los religiosos podrían domi-
nar fácilmente a los indígenas y establecer el cristia-
nismo en la región. 
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En la realidad, el catequismo en la región de los 
tucujus – hoy Macapá – se inició en 1618 a través de 
los frailes franciscanos que habitaban los ríos Jarí, Aju-
ruxi y Cajari.  Posteriormente, los sacerdotes franceses 
recorrían también la región hasta el límite del río Oia-
poque. Los dominicos franceses estaban localizados 
entre los ríos Araguari y Oiapoque, mientras tanto, los 
franciscanos de Brasil llegaban hasta el Araguari. Para 
los primeros misioneros que penetraron la región de 
los tucujus, donde estaba localizada Macapá, el “auxilio 
espiritual” en los primeros tiempos de la colonización 
resultó en extremo difícil, pues tenían que defenderse 
de la hostilidad de determinadas tribus que habitaban 
la localidad y defendían su libertad. En 1647, los indios 
dieron muerte a los curas Bernardino y Antônio de 
Saint-Souver. 

El trabajo de los curas de la Compañía de Jesús 
favoreció el catequismo más allá de los límites del río 
Araguari, al cual se había restringido anteriormente. 
Desde 1666, los jesuitas fueron los responsables del 
catequismo y de la evangelización en toda la capitanía. 
El 3 de junio de 1687, una vez más, los misioneros van 
a pagar con la propia vida el precio de la tarea de evan-
gelizar en aquellos tiempos9. Desde 1654, los francis-
canos se unieron a los jesuitas que no cuidaban solo el 
aspecto espiritual de la población, como el catequismo 
y la enseñanza del evangelio. También controlaban el 
reconocimiento y cartografía de las  nuevas tierras, 
hacían alianzas y acuerdos de paz entre las diversas 
naciones y promovían la pacificación de las nuevas 
tribus hostiles. En ese periodo, la necesidad de cons-
truir una iglesia que simbolizara la presencia católica 
en la región y atendiera a sus intereses de divulga-
ción de la fe cristiana, encuentra en Mendonça Fur-
tado, gobernador del Grão-Pará y Maranhão, apoyo 
incondicional.10

El nombre del santo patrono escogido para la 
nueva catedral fue el de São José, decidido por las auto-
ridades locales como homenaje al rey D. José I. Todos 
los años, el día 19 de marzo se conmemora el día del 
santo patrono de la ciudad de Macapá. El cura Miguel 
Ângelo de Morais fue designado como el primer vica-
rio de la iglesia matriz, considerada el monumento más 
antiguo del municipio de Macapá. 

En 1785, Don Caetano Brandão, obispo del Grão-
-Pará, visitó por primera vez Amapá. Vino como misio-
nero al servicio de la iglesia para fiscalizar las diversas 
pastorales diseminadas en la región; entre ellas, la villa 
de Macapá. Elaboró un diario acerca de su estancia en la 
referida villa.11 Su objetivo era verificar el trabajo reali-
zado por los religiosos en sus parroquias, en cuanto a la 
implantación o confirmación de la religión católica en 
la población. Don Caetano dijo que la villa estaba bien 
situada, tenía una fortaleza regular, segura y amplia; sin 
embargo, se hallaba con falta de gente para defenderla.

Desde el inicio de la colonización, los misioneros 
y colonos no se entendían a causa de los abusos come-
tidos por estos con relación a los nativos. El punto de 
discordia para los misioneros era la esclavización del 
indio. La mano de obra indígena era fundamental para 
el desarrollo de la colonia y, sobre todo, para las prós-
peras misiones jesuíticas. Los jesuitas, además de las 
misiones religiosas, lograron construir en este periodo 
diversas haciendas donde la mano de obra indígena 
resultaba imprescindible. Por ende, esta fuerza de tra-
bajo disputada con los colonos también era importante 
para sus inversiones en la región. Podemos decir que 
esos religiosos estaban preocupados además con el 
desarrollo de sus propios negocios. 

De esa forma, las misiones jesuíticas eran constan-
temente invadidas por colonos en búsqueda de brazos 
para el trabajo. Tal situación llegó a límites intolerables, 
aunque la disputa se zanjó con la expulsión de varios 
jesuitas de la capitanía. La expulsión de los jesuitas de 
la capitanía fue decretada por el marqués de Pombal, 
ministro de Portugal y hermano del gobernador del 
Grão Pará, en 1756. El decreto de Pombal acababa con 
la aventura de los misioneros en la región sur del río 
Araguari, que desde entonces se transformaría en zona 
de castigo ante posibles insurgencias religiosas. Los 
últimos misioneros que vinieron para la Amazonia, los 
religiosos de Conceição, también formaron parte del 
proyecto colonial. Llegaron en 1706, construyeron hos-
pitales, escuelas y capillas en las cercanías de Macapá.

Es importante comprender el papel de las misio-
nes en la Amazonia, considerando el aspecto geopolí-
tico, religioso y económico en los primeros tiempos de 
la conquista y de la consecuente colonización lusitana 
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de la región. Cabe resaltar que el misionero vino junto 
con el colonizador europeo, teniendo como objetivo 
tornar la conquista del espacio natural, también una 
conquista espiritual por medio de la doctrina cristiana 
impuesta por la Iglesia.

La colonización de la región estaba basada en tres 
pilares: “comercio-poblamiento-fortalezas”. Cabía justa-
mente a los dos últimos elementos la garantía de las con-
diciones necesarias para el funcionamiento del sistema 
colonial portugués en la región, asentado en prácticas 
mercantilistas que tenían como principal base económica 
la explotación y venta de las “drogas del sertón”, siendo 
esta importante actividad realizada esencialmente por la 
mano de obra indígena destribalizada y agrupada bajo la 
dirección y atenciones de las órdenes religiosas. En reali-
dad, el trabajo de los misioneros, además de la expansión 
del catolicismo por medio de la catequización, también 
era el pretexto empleado para la subordinación del indio 
al modelo de explotación mercantilista impuesto por el 
colonizador, en el cual el nativo se emplearía como tra-
bajador forzado; es decir, el nativo fue obligado a trabajar 
para el colonizador en condiciones serviles.

Por tanto, el papel de los misioneros era dirigir el 
proceso de desestructuración de las sociedades indí-
genas, cultivándolos y modificándoles sus formas tra-
dicionales de vida, transformándolos en cristianos al 
servicio de la colonización portuguesa y, en particu-
lar, en colectores de las “drogas del sertón” (especias). 
Desde esos momentos comienza un proceso de sincre-
tización entre la cultura y la cosmogonía del indio con 
los elementos del cristianismo y de la cultura lusitana, 
que va a permanecer, en gran medida, hasta nuestros 
días. Esa interrelación de las culturas formará parte de 
la identidad del amapaense. 

La capitanía del Cabo Norte y los primeros 
aventureros

Mientras internamente se daban enfrentamientos 
entre los intereses de los colones y los misioneros, el 
conflicto entre las distintas potencias europeas por el 
dominio de los territorios se iba agudizando; principal-
mente, con Francia. Esto condujo al poder lusitano a 
buscar distintas vías de solución.

Con la muerte en 1578 del rey de Portugal D. 
Sebastião, el cardenal D. Henrique asume el trono 
portugués por no haber herederos. Falleció en 1580, 
después de dos años al frente de la Corona portu-
guesa, dejando vacío el trono de Portugal. Con la 
vacante del trono portugués se inició el periodo de 
anexión de Portugal a España con Felipe II, conocido 
como Unión Ibérica12 o Unión Peninsular. Portugal y 
sus colonias pasan a vivir bajo el dominio español hasta 
1640; por ende, 60 años de espera hasta la restauración 
lusitana. La Amazonia del siglo XVII fue escenario de 
innumerables conflictos extranjeros.

Las tierras del actual Estado de Amapá ya fue-
ron llamadas en el pasado “tierras del Cabo Norte13”, 
aún en el siglo XVII. Están localizadas encima del 
margen norte del río Amazonas, región litoral así 
denominada gracias a la existencia de un cabo que 
existía en la costa atlántica. Posteriormente, toda la 
región pasaría a conocerse por tal denominación. El 
área del cabo norte estaba comprendida o limitada al 
norte por el río Oiapoque o de Vicente Pinzón, al sur 
por el río Amazonas, al este por el Atlántico y al oeste 
por el río Jari. 

El periodo de conflictos en el Cabo Norte se estudió 
cuidadosamente por Alexandre Rodrigues Ferreira14, 
cuando escribió su defensa titulada Propriedade e posse 
das terras do Cabo Norte pela Coroa de Portugal, a partir 
de los Anuarios históricos del Estado de Maranhão y de 
algunas memorias y documentos en los cuales se hallan 
dispersas sus pruebas. En tales documentos, el investi-
gador naturalista sostiene su obra acerca de la presen-
cia lusitana en la región, en la que buscaba justificar los 
derechos de Portugal al afirmar que “La Corona por-
tuguesa es la virtual dueña con derecho adquirido por 
descubrimiento y conquista, confirmado por el con-
sentimiento de los naturales, sostenido por los gastos 
de la Corona y reconocido y ratificado entre Portugal y 
Francia por los tratados.”15 

En la referida obra de Alexandre Rodrigues Fer-
reira, citada por Renata Araujo, encontramos infor-
maciones del pionerismo de la ocupación portuguesa 
del Cabo Norte en 1623, a propósito de la construcción 
de un fuerte16 por Bento Maciel Parente. Esa capitanía 
(CARVALHO, 1998) era habitada en su gran mayoría 
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por indios aruãns que se extendían por la isla de Marajó 
y la costa del Cabo Norte. En la villa de los tucujus 
(Macapá) había un pequeño reducto para la defensa 
contra las incursiones francesas.

Las tierras del actual Estado de Amapá, como 
vimos, fueron visitadas antes por navegantes de dife-
rentes nacionalidades, todos con interés de conquistarla 
y explotarla comercialmente, como fue el caso de la 
Compañía del Cabo Norte, fundada en 1633 por Riche-
lieu17. Mas, las pretensiones francesas son detenidas 
por las tropas portuguesas bajo el mando de Jerônimo 
de Alburquerque ya en 1612. Los franceses consiguen 
resistir hasta 1615, cuando son definitivamente expul-
sados de la región por Alexandre de Moura.18

Desde 1660, los portugueses dan inicio a una polí-
tica de mayor atención a la defensa y seguridad de la 
región. Preocupados por las constantes invasiones 
francesas, resuelven construir algunas fortificaciones 
en Macapá y en la región del río Paru. En ese tiempo 
ocurre la delimitación de las tierras de Amapá, situa-
das entre los ríos Oiapoque y Paru. En 1688, los portu-
gueses, bajo la influencia del capitán mayor Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, resuelven construir 
la Fortaleza de Santo Antonio en el mismo local del 
fuerte Camaú, destruido en 1632 durante el combate 
con los ingleses en la región.

Por ese tiempo, la región de frontera entre la Capi-
tanía del Cabo Norte (Portugal) y la Guyana Francesa 
pasaría por momentos de gran tensión a causa de las 
pretensiones francesas de conquistar la región y la con-
secuente política de defensa y colonización implantada 
por Portugal. La posibilidad de conciliación entre los 
dos países estaba cada vez más distante. En 1688, el 
gobierno francés intimó a los portugueses a abando-
nar las fortificaciones construidas arriba del margen 
izquierdo del río Amazonas. Para las autoridades fran-
cesas, esta región pertenecía a Francia.

En 1691, es designado gobernador de Guyana 
Francesa, Pierre E’ Leonor de La Ville – conocido como 
el marqués de Ferroles – ambicionaba conquistar todas 
las tierras pertenecientes a Portugal en la región, com-
prendiendo ciertamente la Capitanía del Cabo Norte. 
Incentivó a los colonos franceses a practicar el comercio 
libre con los indios, en el objetivo de ocupar la región. 

La respuesta portuguesa vino en el mismo año a través 
de las tropas comandadas por Francisco de Sousa Fun-
dão y João Muniz de Mendonça, que salen victoriosos 
del combate. Los franceses sobrevivientes son rendidos 
y expulsados para Cayena. 

Los intereses ingleses también estuvieron presen-
tes en la región. El explorador Keymis visitó la región 
en 1596 y fue el primero en cambiar el nombre del río 
de Vicente Pinzón por el de Oiapoque. Los registros 
históricos dan cuenta de que los ingleses estuvieron en 
tierras amapaenses  desde 1610.19

En 1629 se realizaron nuevas incursiones en la 
región, esta vez por ingleses y holandeses, teniendo al 
frente a James Pourcel. Construyeron un fuerte deno-
minado Torrego en el río Manacapuru; en la actualidad 
conocido como río Vila Nova, desde donde fueron der-
rotados por tropas portuguesas. En los años siguientes, 
los ingleses invadieron nuevamente la región y funda-
ron otras fortificaciones.20

La represión a los invasores es inmediata. Las 
tropas luso-brasileñas consiguen la rendición de los 
invasores bajo el mando del capitán mayor Feliciano 
Coelho de Carvalho y del capitán Pedro Baião de Abreu 
en ese mismo año.21 Asimismo, Inglaterra puso fin a sus 
pretensiones de conquista geopolítica de la Amazonia y 
más específicamente las tierras amapaenses.

Los tratados con Francia

Después de la amenaza holandesa, que resistió hasta 
mediados del siglo XVII en la región del lago Mariocay, 
los franceses intentarán de nuevo ocupar la capitanía del 
Cabo Norte, representando un serio riesgo para la sobe-
ranía nacional, a pesar de los innumerables tratados fir-
mados entre portugueses y franceses con respeto a las 
tierras que hoy forman el Estado de Amapá.

Desde entonces, las relaciones entre ambas nacio-
nes serán fuertemente estremecidas, haciendo que la 
diplomacia ejerciese un gran papel en el sentido de 
resolver cuestiones de límites, como era el caso de la 
región de Amapá y el litigio con la Guyana Francesa. 
Frente a la amenaza francesa, las tropas lusitanas resol-
vieron proteger el norte del país, específicamente el 
norte del Amazonas.
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Desde 1688, Francia está en conflicto con Ingla-
terra y como entre otras monarquías de Europa existía 
un descontento con la política expansionista de Luis 
XIV, esto condujo a la formación de una coalición entre 
Inglaterra, Holanda, Suecia, España y otros príncipes 
alemanes. En 1697, siguiendo determinaciones de la 
corte de Luis XIV, el marqués De Ferroles, gobernador 
de Cayena, organizó una expedición con el objetivo de 
conquistar la gran región amazónica.22 La invasión de 
1697 fue la primera demostración drástica de los sen-
timientos imperiales franceses. En realidad, los planes 
de Luis XIV resultaban más amplios, no solo se res-
tringía al territorio Contestado. La ambición francesa 
se extendería por todo el territorio de la Guyana Bra-
sileña, donde un área considerable se incorporaría al 
Imperio francés: la región comprendida entre el océano 
Atlántico y el río Branco. 

Sin embargo, Francia tuvo que contenerse debido 
a la tensa situación en Europa como consecuencia de 
la sucesión al trono de España (1701-1714), que impo-
nía precauciones y aconsejaba a París a la paz en Amé-
rica. De acuerdo con el referido tratado era vedado a 
franceses y luso-brasileños la ocupación de las tierras 
en conflicto, así como cualquier posibilidad de tomar 
posesión por ambas naciones.

La Corona portuguesa, preocupada con la inesta-
bilidad predominante en la región a causa de los lími-
tes, buscó establecer con Francia algunos acuerdos 
que pudiesen resolver definitivamente tal cuestión. El 
4 de marzo de 1700 se firmó el primer tratado entre 
los dos países acerca de la tregua, conocida en la his-
toria como Tratado Provisional, en el cual se acordó 
por ambas partes el reconocimiento de la neutralidad 
del territorio. 

En realidad, el Tratado Provisional representó 
para la Corona portuguesa un gran revés político, pues 
no se consideró todo un trabajo de conquista y ocu-
pación realizado por misioneros, colonos y las fuerzas 
de defensa de la región, lo que significó hasta entonces 
la soberanía lusa en el área de conflicto. Poco después, 
el 18 de junio de 1701, un nuevo tratado de alianza se 
celebró en Lisboa entre los dos países. Desde entonces 
quedaba establecido en su Artículo XV que el Tratado 
Provisional23 se considerase definitivo y perpetuo. 

Mientras tanto, la solución para tal cuestión estaba 
apenas en el inicio.

Tal contienda se resolvió con la firma del Tratado 
de Utrecht por todos los países envueltos en la cues-
tión el 11 de abril de 1713.24 El referido tratado fijaba 
de manera definitiva los límites entre Brasil y la Guyana 
Francesa en el río Oiapoque, que más tarde será motivo 
de otro litigio entre ambas naciones, como veremos a 
continuación.

Debemos decir que Francia todavía no se conten-
taba con las decisiones acordadas, pasando a desobe-
decer tales resoluciones, al estimar que éstas fueron 
tendenciosas y beneficiaban a Portugal. Según los fran-
ceses, el referido tratado perjudicaba seriamente sus 
inversiones comerciales en la región, por lo cual favore-
cían de este modo al comercio inglés.

Los portugueses regresaron a la región alrededor 
de 1738, respaldados por el acuerdo de Utrecht, a tra-
vés de un destacamento militar establecido en tierras 
macapaenses. Desde entonces, la región pasa a ser 
controlada por una guarnición. A pesar de la firma 
de los tratados citados y aceptados por ambos países, 
la cuestión de la frontera con la Guyana Francesa en 
ese periodo siempre fue motivo de preocupación para 
Portugal y sobre todo, para los gobernadores de Pará.  
El poblado de Macapá surge precisamente en este con-
texto geopolítico de contienda por la Amazonia. La 
villa de Macapá es fruto del proyecto pombalino de 
colonización y población del Cabo Norte, a causa de 
la constante amenaza francesa a la región y, al mismo 
tiempo, de la necesidad de fortalecer el extremo norte 
de Brasil de acuerdo con la política mercantilista de 
Portugal adoptada en sus colonias. De ese modo, el 4 
de febrero de 1758, Macapá fue elevada a la categoría 
de villa cuya responsabilidad cupo al gobernador del 
Grão-Pará y Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, la cual desde entonces pasó a llamarse  villa de 
São José de Macapá.

Mientras, el gobierno francés seguía desobede-
ciendo desde 1720 los tratados establecidos, colocando 
en duda la localización del Oiapoque como límite de la 
frontera entre los dos países, argumento utilizado como 
forma de domeñar las tierras situadas en las márgenes 
del Amazonas y así poder penetrar en áreas pertene-
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cientes a la Corona portuguesa, que a su vez no fiscali-
zaba debidamente la frontera con la Guyana, pues tenía 
la garantía del Tratado de Utrecht.

Alertados de la amenaza francesa, el goberna-
dor del Grão-Pará y Maranhão, Maia da Gama, trató 
de reforzar la frontera para impedir los propósitos de 
dominación colonial de Francia en la Amazonia. En 
1789, la Revolución francesa, más concretamente en la 
etapa napoleónica, irá a transformar de manera radical 
las relaciones en el mundo occidental y sus consecuen-
cias se harán sentir naturalmente en las relaciones entre 
los dos países en la región amazónica; sobre todo, en las 
cuestiones referentes a los tratados establecidos.

Frente al expansionismo francés, Portugal se 
reveló impotente, pues no tenía condición de reacción 
militar y ya, en ese periodo, daba señales de decaden-
cia frente a una Francia en ascenso. Entonces, Portugal 
hizo concesiones a Francia en la cuestión de la frontera 
con la Guyana. Aún bajo el dominio napoleónico, un 
nuevo tratado se impuso al gobierno portugués el 6 de 
junio de 1801. De acuerdo con este tratado, conocido 
como Badajóz, quedaba determinado un nuevo límite 
para la Capitanía del Cabo Norte, desde esta fecha sería 
el río Araguari en toda su extensión.

Siguiendo su política expansionista, el gobierno 
francés consiguió establecer otros nuevos tratados 
en la región: el 29 de septiembre de 1801 se firmó el 
Tratado de Madrid25, en el cual se ampliaban aún más 
los dominios de Francia, que tenía ahora el pequeño 
río Carapanatuba como límite. El 25 de marzo de 
1802, el Tratado de Amiens restableció la frontera 
por el río Araguari.

A su vez, Portugal, a pesar de no poder enfren-
tar a la poderosa Francia por medio de la fuerza de 
su ejército, buscaba resistir políticamente tal dominio 
mediante la no ratificación de los referidos tratados 
impuestos. Sabiamente, D. João, declaró nulos esos 
actos unilaterales posteriores a Utrecht, se lograron por 
la fuerza, como en el caso del Tratado de Amiens.

Como consecuencia de la “buena relación” con 
Inglaterra, Portugal fue invadido en 1807 por tropas 
napoleónicas, lo cual llevó a la familia real a refugiarse 
en Brasil. La respuesta de Portugal vendría dos años 
después con la ocupación de Cayena, ordenada por 

D. João, refugiado en Brasil, y que contó con el apoyo 
naval inglés.26

Con la caída de Napoleón en 1814, los países de 
Europa trataron enseguida de recuperar la estabili-
dad política en el continente con la celebración de un 
congreso realizado en Viena el 9 de junio de 1815. De 
acuerdo con este congreso, en su Artículo 107 quedaba 
establecida la restitución de la Guyana a Francia hasta 
el río Oiapoque. En realidad, el Congreso de Viena27 

solo vino a ratificar lo que se había establecido en el 
Tratado de Utrecht (1713) entre las dos naciones.

Una vez más, la cuestión con la Guyana Francesa 
se postergó a causa del incumplimiento del referido 
acuerdo por el lado francés. Con el fracaso de las 
negociaciones, las disputas continuaron. Después de 
la ruptura política de Brasil con Portugal en 1822, el 
gobierno de Francia retomó la antigua cuestión de los 
límites de la región comprendida entre los ríos Ara-
guari y Oiapoque. La base administrativa de la Ama-
zonia brasileña siguió siendo la Provincia de Pará, que 
atravesaba en ese periodo una grave crisis económica, 
a causa de la reducción del mercado internacional con 
relación al cacao, su más importante producto de con-
sumo en el exterior.

El escenario nacional de ese periodo estuvo mar-
cado por una fuerte centralización política y por el 
empobrecimiento acelerado de la población. Esos fac-
tores contribuyeron al surgimiento de innumerables 
revueltas diseminadas por todo el país. En el norte, par-
ticularmente en Pará y Amapá, estalla el movimiento 
Cabano, que se configura como el más radical de todos. 
El único en el cual la clase dominada consigue ocupar 
el poder de toda una provincia. En nuestra región,  la 
eclosión del movimiento cabano o “Cabanagem” es en 
1835. En Amapá, los franceses vieron en los rebelados 
la posibilidad de una alianza, en la cual los primeros 
cederían armas y municiones. De cierta forma, se uti-
lizó por la política expansionista de Luis Felipe, rey 
de Francia, como pretexto para invadir las tierras de 
Amapá.28 Tal hecho llevó al gobierno brasileño a fun-
dar la Colonia Militar Pedro II en 1840 en los márgenes 
del río Araguari.

Entre 1834-1835, el Instituto Francés y la Sociedad 
Geográfica de París llegaron a la conclusión de que el 
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río Vicente Pinzón y el Araguari eran el mismo  río. 
Aún en este periodo, patrocinado por el mismo Insti-
tuto, el gobierno francés aprobó una nueva resolución 
con respecto a los límites con Brasil: según estudios 
realizados por Warden, miembro del Instituto Francés, 
la frontera entre Guyana y Brasil se extendería desde 
entonces hasta el Amazonas. El gobierno francés conti-
nuando con su política expansionista, resuelve invadir 
el territorio discutido.29 La invasión francesa originó 
acciones de rechazo en Brasil, reflejado en el repudio 
del gobierno imperial, además de la indignación de la 
población y de la clase política que provocó innúmeros 
debates en la Cámara y el Senado, bajo el fervor patrió-
tico de la causa nacional. Las incursiones francesas de 
1835 a 1840 en territorio brasileño, específicamente en 
la región del Cabo Norte, ocultaban en realidad otras 
intenciones.

Los invasores pretendían establecer contactos más 
directos en el territorio codiciado y así comprender 
mejor su geografía física y humana; además de estudiar 
estratégicamente la región para dominarla a través  de 
una posible contienda armada.30 Otra vez, Brasil bus-
caba solucionar el conflicto con Francia por medio de 
la diplomacia. En 1836, la cancillería brasileña intentó 
convencer al gobierno francés de la ilegalidad del esta-
blecimiento de un bastión en el área, sin tener éxito.31

Además de buscar una salida diplomática para la 
cuestión, Brasil trató de suspender todo tipo de comer-
cio con Francia, dejando de consumir los productos 
franceses, lo que causó considerables bajas a su eco-
nomía. Otro aspecto importante favorable al gobierno 
brasileño fue la intervención británica por medio de su 
diplomacia. El representante brasileño en Londres, José 
Marques Lisboa, pidió, el 1° de abril de 1839, la inje-
rencia británica en la cuestión. Frente a esa petición, la 
diplomacia inglesa en París solicitó al gobierno francés 
que retirase el puesto militar instalado en aquel territo-
rio brasileño a causa del Tratado de Utrecht y del acto 
de Viena. Esa acción diplomática favoreció la retirada 
de Francia de la región. 

Los ingleses no tenían interés en apoyar el expan-
sionismo francés en la Amazonia, a causa de la proxi-
midad con la Guyana Inglesa, y mucho menos tener que 
disputar con Francia el mercado brasileño en la región. 

Frente a la presión inglesa no quedaba otra salida a los 
franceses; o sea, mandar evacuar el territorio “contes-
tado”32 en 1840. 

Frente al arbitrario expansionismo francés, la 
diplomacia brasileña se hace presente nuevamente para 
defender los intereses nacionales y así poder, de manera 
definitiva, solucionar la cuestión de los límites con la 
Guyana Francesa.33 Mientras la tregua no se solucio-
naba, la región disputada, considerada neutral desde 
1841, fue gobernada por un representante de Brasil y 
otro de Francia, lo que significó que estos dirigentes 
pertenecían al gobierno de Pará y de la Guyana Fran-
cesa, respectivamente.34 

La defensa francesa tenía como argumento la anti-
gua tesis de no considerar el río Oiapoque y el Vicente 
Pinzón como el mismo río. Por el lado brasileño se creía 
inútil proseguir los entendimientos por estimar el argu-
mento francés nada convincente y sin demostrar nin-
guna prueba cartográfica con respecto a la cuestión. De 
esa forma, las negociaciones se suspendieron tempo-
ralmente por el representante brasileño, alegando que 
en aquel momento resultaba imposible alguna salida 
satisfactoria para la cuestión. Desde entonces, conside-
rándose los propósitos contradictorios de ambas nacio-
nes, la querella de la Guyana volverá otra vez al punto 
inicial.

Después de la defensa realizada por el represen-
tante brasileño, como ya dijimos, el vizconde de Uru-
guay, en la década de 1850, se valió del principio del uti 
possidetis para intentar poner fin al litigio franco-bra-
sileño, la región disputada se hallaba en la misma con-
dición; o sea, a pesar del esfuerzo conciliador de Brasil 
de revisar los límites, la posición francesa se mantenía 
inmutable, lo que representaba una amenaza a la sobe-
ranía brasileña.

La defensa brasileña prosigue en 1857 con Joaquim 
Caetano da Silva35, quien presentó en la Sociedad de 
Geografía de París La defensa de la soberanía brasileña 
sobre ese territorio, con documentos y mapas. Incluso 
estimando la importancia del documento realizado por 
Joaquim Caetano, reconocido por el mismo emperador 
Napoleón III, quien afirmó ser tal documento equiva-
lente a un ejército, aun así el gobierno francés no alteró 
su posición. Ya en 1857, ambos países acordaron reali-
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zar un levantamiento conjunto del lugar, lo que parecía 
ser un intento real de conciliación. Tal acuerdo se frus-
tró por el gobierno francés, que no cumplió su parte en 
lo establecido.36 

Frente a la despreocupación francesa por resolver 
la cuestión se firmó una declaración conjunta el 28 de 
junio de 1862, en la cual quedaba determinada la juris-
dicción de las cortes de cada país sobre sus respecti-
vos naturales en la región ya llamada “Contestada”. No 
obstante, Francia no se resignaba y estaba dispuesta  a 
aprovechar cualquier oportunidad para garantizar su 
influencia sobre esos territorios.

La República de “Cunani”

La región del Contestado franco-brasileño per-
manecía sin solución, hasta que en 1885 un grupo de 
aventureros de diversas nacionalidades proclamó una 
república independiente, conocida como la República 
del Cunani o como la bautizó su presidente francés, el 
geógrafo Jules Gros, llamándola República de la Guyana 
Independiente, en un intento de crear autonomía para 
la región neutralizada desde 1841.

En realidad, la República del Cunani fue un intento 
de Francia de fundar en el área de litigio una región 
“independiente” bajo su tutela y con intereses marca-
damente económicos. Los oportunistas que fundaron 
la “burlesca” República del Cunani también se valieron 
de la indefinición de ambos países para establecer los 
límites fronterizos. El contexto político-social favoreció 
el establecimiento de acciones oportunistas, como en el 
caso de la República del Cunani.37

A partir de 1858, el pueblo de Cunani se revita-
lizó por el francés Prosper Chaton para dar soporte a 
los mineros que, desde 1854, con el hallazgo de oro en 
Calçoene, descubierto por los hermanos Germano y Fir-
mino Ribeiro, en ese periodo se motivó aún más la pene-
tración de europeos y norteamericanos a las cabeceras 
del río. Esos extranjeros, principalmente los franceses de 
Cayena, pasaron a dominar la región como verdaderos 
señores. Sin embargo, su origen está relacionado con 
el refugio para los indios perseguidos por los lusitanos 
en la región disputada. La región del Cunani recibió, 
entre los siglos XVII y XIX, una intensa influencia fran-

cesa; sobre todo a causa del comercio mantenido con la 
Guyana Francesa, debido a que el acceso se facilitaba por 
la geografía que unía las dos regiones.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la región 
localizada entre los ríos Araguari y Oiapoque fue 
siendo ocupada poco a poco por un contingente social 
diverso: desertores, quilombolas38, aventureros, esclavos 
forajidos y otros grupos no menos excluidos. La condi-
ción de territorio neutral favorecía la entrada de esos 
grupos, que a su vez encontraban en la región refugio y 
protección. Por otro lado, la neutralidad del Contestado 
también favorecía la impunidad, debido a su compleja 
jurisdicción.39

El territorio Contestado dependía directamente 
del apoyo de las ciudades de Belém y Cayena, repre-
sentantes de los gobiernos de Brasil y Francia, res-
pectivamente. Tal dependencia era resultado de la 
incompetencia local para administrar la región, que 
vivía en estado de extrema precariedad. Se resentía ante 
todo de la escasez de mano de obra calificada y de un 
mejor tratamiento en las cuestiones jurídicas.

Los representantes del Cunani Independiente 
crearon un modelo administrativo, basado en el sis-
tema de capitanía como forma de controlar el espacio 
en litigio y de ese modo asumir la representatividad 
popular, aunque tal pretensión no tuviese ninguna 
justificación jurídica.40 En ese período, Cayena se des-
taca como almacén comercial francés para explotar las 
riquezas brasileñas; sobre todo, el oro recién descu-
bierto o según los franceses de Cayena, “La couleur”. 

Aunque Francia tuviese derechos sobre la región 
contestada, la proclamación de la República del Cunani 
por un súbdito francés contrariaba los acuerdos antes 
firmados entre los dos países con respecto a la neu-
tralidad del territorio en cuestión. La invención de la 
mencionada república dejaba a la monarquía francesa 
en una condición bastante delicada, a causa de la ile-
galidad de la proclamada república y de la connivencia 
del gobierno francés con su proclamador. Durante su 
existencia se creó bandera, se acuñaron monedas, se 
concedieron títulos honoríficos llamados “Orden de 
Caballero Estrella del Cunani” mediante pago, propor-
cionando elevadas ganancias al creador de la “republi-
quita”, quien se volvió su presidente vitalicio.



48 |   Marcelino da Costa Alves Junior

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

La reacción brasileña frente a la creación de la imi-
tación de república dentro del territorio considerado 
neutral, se manifestó a través de los medios de comu-
nicación de la época, tanto local como nacional, al esti-
mar tal república una pretensión absurda, pues rompía 
el acuerdo de la neutralidad del Contestado firmado 
entre las dos naciones, además se vio como una estrate-
gia francesa para apoderarse del territorio. 

En ese periodo, la monarquía brasileña atrave-
saba graves crisis internas de índole política y de serios 
reflejos en el ámbito socioeconómico. Frente a esos 
problemas, el gobierno brasileño poco pudo hacer 
para contener la osadía de los aventureros franceses, 
liderados por Jules Gros.41Mientras no se solucionase 
la tregua del Contestado, la región era vulnerable a 
las embestidas de nuevos aventureros, como el caso 
del francés Adolfo Brezet, naturalizado brasileño, 
residente en la ciudad de Belém y de cuya autoría 
nació el Estado del Cunani en 1892, considerado 
otro intento de proseguir con la aventura iniciada 
por Jules Gros. La nueva aventura comandada por el 
aventurero francés se consideraría la segunda repú-
blica; sin embargo, fue obligado por las autoridades 
brasileñas a desistir de tal pretensión por estimarse 
ilegal, igual que el primer intento.

La antigua pretensión francesa de aumentar su 
frontera colonial en la Amazonia sería fuertemente 
estimulada, como dijimos, con el hallazgo de oro en la 
región. También sabemos del dominio cultural y eco-
nómico ejercido por Cayena en el Contestado, en virtud 
de la explotación de las minas de oro. Un vez más, el 
gobierno francés, de modo arbitrario, decidió designar 
un representante oficial con jurisdicción para actuar 
en las minas de la región. Se trataba de la figura del ex 
esclavo brasileño conocido por Trajano. En realidad, 
el representante francés era un ex esclavo forajido de 
la región de Cametá, por tanto, brasileño. Trajano, se 
convirtió en el Contestado, representante de los negros 
de Cayena y simpatizante de las autoridades francesas 
en la región. Actuando en nombre del gobierno fran-
cés, cometía todo tipo de arbitrariedades, provocando 
la fuga de muchos brasileños del lugar de las minas. 
Frente a los desmanes ocurridos en el Contestado, cau-
sados por el representante francés, se hacía necesaria 

una reacción por parte de los brasileños, que práctica-
mente tuvieron que abandonar sus casas.

La respuesta brasileña frente a esos acontecimien-
tos que impedían la participación de ciudadanos brasi-
leños, específicamente de los amapaenses, en las áreas 
de minería, sumados a los excesos cometidos por el 
representante francés en el Contestado, el ya mencio-
nado Trajano, vino a través de la creación de una junta 
gubernativa llamada Triunvirato. 

Las imposiciones y los abusos de poder cometidos 
por el lado francés, tenían como objetivo, en realidad, 
crear un cuadro político favorable a las pretensiones 
francesas en la región, donde el Contestado sería ane-
xado a la Guyana no obstante tales pretensiones se anu-
laron por las autoridades brasileñas. Con la creación 
del gobierno del Triunvirato42, el 10 de diciembre de 
1894, el arbitrio francés se anuló mediante la abolición 
de los derechos ejecutivos de su representante, junto al 
gobierno dual del Contestado. El nuevo gobierno, ade-
más de contener los excesos del representante francés, 
tenía como objetivo la elaboración y aplicación de una 
legislación que relacionase los asuntos económico-so-
ciales de la región, desde la tributación, organización 
militar, el derecho civil y penal hasta el abastecimiento. 
A su vez, las autoridades francesas representadas en el 
Contestado por Trajano, quien ignora completamente al 
gobierno del Triunvirato, siguieron cometiendo actos 
abusivos contra los brasileños, llegando al extremo de 
rasgar y hollar el pabellón nacional y luego izar la ban-
dera francesa. Trajano contaba siempre con el apoyo de 
la milicia guyanesa para respaldar sus transgresiones.

Como puede comprenderse, la animosidad en 
el Contestado se tornaba  cada vez más intransigente; 
sobre todo, desde las primeras medidas tomadas por 
la Junta Gubernativa, impregnadas de nacionalismo 
y buscaban satisfacer los intereses locales.43 Entre las 
primeras medidas surgieron la protección al comercio 
de los brasileños, la explotación de las minas auríferas, 
la institución de tributos, creación de una notaría de 
registro civil, abolición de las penas infamantes. 

Sobre las mercaderías provenientes de Cayena se 
creó un impuesto del 10 %. Los géneros brasileños esta-
ban exentos. Todas esas medidas, de cuño nacionalista, 
buscaban la reintegración del área a la vida brasileña. 
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El Triunvirato significó, sobre todo, una actitud de 
sentimiento patriota en defensa del territorio nacional 
frente al expansionismo francés en el septentrión bra-
sileño.44 Se trataba de un “movimiento de brasilidad”, 
cuyo objetivo consistía en asegurar para Brasil el terri-
torio neutralizado o contestado. No por casualidad cir-
culaban versiones que contaban que Francisco Xavier 
da Veiga Cabral había pisado y rasgado la bandera de 
Francia al visitar el territorio que sería la sede de la bur-
lesca República del Cunani. La situación se agrava aún 
más con la prisión de Trajano, representante francés 
en el Contestado. La expectativa de una confrontación 
armada resultaba prácticamente inevitable entre las dos 
partes litigantes.45 

La invasión francesa en Amapá fue el resultado 
de una política imperial en la región, donde cualquier 
pretexto se utilizaría para justificar la invasión del ter-
ritorio Contestado; sobre todo, desde del hallazgo de 
oro en esta región. Por ende, el punto detonante para 
el conflicto armado, como dijimos, fue la prisión del 
comisario francés por el gobierno del Triunvirato. 

El resultado del enfrentamiento entre los dos paí-
ses fue la masacre de civiles causada por las tropas fran-
cesas en la villa del Espírito Santo del Amapá, hecho 
que tuvo gran repercusión nacional y que sirvió para 
movilizar la diplomacia de los litigantes, propiciando 
así una solución diplomática, en la cual el gobierno 
suizo debía ser el árbitro del litigio. De ese modo el 
acuerdo firmado entre ambos  países se ratificó el 10 de 
abril de 1897.46 

La formación de las fronteras de Brasil debe 
mucho al trabajo de su cuerpo diplomático, en el cual la 
figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, el barón 
de Rio Branco, sin duda alguna es digna de relieve. Su 
trabajo diplomático está registrado en las más diversas 
regiones donde hubo problemas para la definición de 
los límites, como en la cuestión de Argentina, Bolivia y 
con la Guyana Francesa, siendo esta última contienda 
decisiva para la demarcación definitiva de la frontera 
septentrional de Brasil, región que hoy corresponde al 
Estado de Amapá.

Solamente en 1955 – por tanto, más de medio siglo 
después de la firma del Laudo Suizo o Laudo de Berna 
– se designó la comisión oficial mixta franco-brasileña, 

responsable por la demarcación definitiva de la frontera 
septentrional entre Brasil y la Guyana Francesa, que cor-
responde a un área de 730 km y 232 metros. Por ende, 
solo, en el siglo XX, las tierras de Amapá se incorpora-
ron de manera definitiva al territorio nacional; o sea, se 
incorporaron precisamente al Estado de Pará a través 
del Decreto Nº 938, firmado por el entonces gobernador 
José Paes de Carvalho, el 21 de enero de 1901.47 
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NOTAS

1  Se trata de un fenómeno caracterizado por la elevación repentina 
de considerables masas de agua junto al estuario de los grandes ríos, 
provocada por el encuentro de mareas o de corrientes opuestas. Vale 
resaltar que este fenómeno ocurre en diversos lugares de la Amazo-
nia, incluido el actual Estado de Amapá, donde se explota con fines 
turísticos.

2  Diestro navegante y cartógrafo español, formó parte de los dos pri-
meros viajes de Colón que resultó el “descubrimiento” de América en 
1492. Era el capitán de la nave Santa María en la expedición colom-
bina al “Nuevo Mundo”.

3  De acuerdo con ese tratado, firmado entre Portugal y España el 7 de 
junio de 1494, cabría a España la ocupación del vasto territorio ama-
zónico, pues estaría en la banda comprendida de 370 leguas al oeste de 
Cabo Verde, en la cual se dividían los dominios de ambos países.  

4  El relato de Carvajal se transforma en la obra Relación del nuevo des-
cubrimiento del famoso Río Grande de las Amazonas. Carvajal asocia 
el mito de las mujeres guerreras al lugar, dando origen al nombre del 
“Gran Río”.

5  El retorno de Orellana a la región se inicia el 11 de mayo de 1545. Sin 
contar con recursos financieros, negados por el rey, parte rumbo a la 
Amazonia, comandando 1500 hombres en cuatro barcos. Después de 
pasar por algunos reveses, consigue llegar al archipiélago de Marajó, 
pues su intención era penetrar el delta del Amazonas. Perdido en el 
laberinto de islas de la región, su expedición resulta un fracaso, sin 
llegar a encontrar el brazo principal del referido río.

6  Productos de la floresta explotados por los europeos y que eran envia-
dos a Europa, como el urucú, canela, añil, cacao, zarzaparrilla, clavo, 
vainilla, pachulí, además de los diversos tipos de semillas oleaginosas, 
hierbas y raíces medicinales, esencias aromáticas, maderas nobles y 
derivados de animales. Buscaban especialmente alimentos estimulan-
tes y condimentos considerados exóticos en Europa. La utilización de 
esos productos estaba vinculada a la mano de obra indígena que los 
colectaban y conocían bien tales especias.

7  Después de recorrer el litoral amapaense, el explorador portugués 
consigue alcanzar las Guyanas sin obtener su mayor objetivo; o sea, la 
conquista de la región. Después del fracaso de la expedición, Melo y 
Silva va a tener el mismo destino de Orellana.



     |  51

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

LA GEOPOLÍTICA POMBALINA EN LA AMAZONIA SEPTENTRIONAL BRASILEÑA Y LA CONFIGURACIÓN 
DEL TERRITORIO DEL AMAPÁ (XVI-XX)

8  SANTOS, 1994.  
9  Los misioneros Bernardo Gomes y Antônio Pereira se establecieron 

en una isla situada en el lago llamado Dos Bocas. Llegaron a la región 
con protección militar y, luego de instalados, la escolta fue dispensada, 
terminando la misión de modo trágico. Los dos sacerdotes fueron 
masacrados por los nativos bajo la influencia de corsarios franceses. 
CARVALHO, 1998.

10  Después de convencer a D. José I, rey de Portugal, de la importancia 
de la obra en el proceso de colonización de Macapá, Mendonça Fur-
tado es sucedido por Bernardo Mello y Castro quien, invita el obispo 
del Grão-Pará, fraile José Miguel de Bulhões, para hacer la inaugura-
ción de la nueva catedral el 6 de marzo de 1761.

11  DÍAS, ROSÁRIO, 1999.
12  La Unión Ibérica también trajo cambios en la administración de la 

colonia Brasil; o sea, “las Capitanías pasaron a ser administradas en 
dos grandes regiones: al norte se quedaba el Estado de Maranhão y 
Grão-Pará (de lo cual formaba parte el actual estado de Amapá), cre-
ado en 1621 con sede en São Luís y posteriormente el Estado del Grão-
-Pará y Maranhão, instituido en 1751 con sede en Belém hasta 1774, 
cuando la colonia fue nuevamente unificada y lo restante constituía el 
Estado de Brasil, inicialmente con sede en Salvador, y desde 1763 en 
Rio de Janeiro.” MORAIS, ROSÁRIO, 1999, p. 51.

13  La región del Cabo Norte desde fines del siglo XV, cuando los prime-
ros europeos visitaron la Amazonia, siempre fue objeto de disputa; 
sobre todo entre franceses, portugueses, holandeses e ingleses. Pos-
teriormente, estas naciones conquistaron en la región sus  respectivos 
espacios con la división de las Guyanas: francesa, inglesa, holandesa 
y portuguesa, esta última corresponde en la actualidad al Estado de 
Amapá.

14  Científico luso-brasileño explorador de la región amazónica de 1783 
a 1792. Buscar más información en la obra de Mauro Cezar Coelho 
denominada “Um diplomata na Colônia: as formulações de Alexandre 
Rodrigues Ferreira na defesa das terras do Cabo Norte”, en: Rio Branco 
e as questões de fronteiras com a Guiana Francesa, Colectivo de auto-
res, Brasília, 2003.  

15  ARAÚJO, 1998, p.145.
16  Se edificó en un lugar conocido por Mariocay, bajo la invocación de 

Santo Antonio y con el objetivo de intimidar a los holandeses que 
merodeaban el área. 

17  Cardenal y político francés consejero del rey Luis XIII de Francia.
18  En 1615, Alexandre de Moura expulsó a los franceses de Maranhão 

establecidos en la isla de Maracá, localizada en el litoral del Amapá; 
enseguida envió a Pará a Francisco Caldeira Castelo Branco para 
defender los intereses lusitanos en el Amazonas.

19  Posteriormente, en 1623, consiguen fundar dos fortificaciones en el 
valle del río Cajari, denominadas de Tilletite y Uarimuacá, sin lograr 
éxito en sus embestidas en la región, pues fueron  expulsados por 
Pedro Teixeira en ese mismo año, considerado uno de los más valien-
tes comandantes de las tropas luso-brasileñas en la Amazonia. Fer-
nando dos Santos. (1994).

20  El Fuerte Felipe, localizado entre los ríos Matapi y Manacapuru, 
quedó bajo el liderazgo de Roger North, quien ya había sido expulsado 
antes de la región del Gurupá. De nuevo los ingleses son derrotados en 
1631 por tropas portuguesas bajo el mando del capitán general Jácome 
Raimundo Noronha y del sargento Manoel Pires Freire, además del 
capitán Aires de Sousa Chichorro. A pesar de los reveses sufridos en 
la región, los ingleses no desisten de ocupar la Amazonia en tiempos 
de la Unión Ibérica. Es enviada una nueva expedición a la región en 
1632, esta vez comandada por Roger Fray y con el aval del duque de 

Buckingham. Fundan una fortificación con la participación de indios 
aruans, tucujus y nheengaybos llamada Fuerte Camaú.

21  Roger Fray consigue huir de los primeros ataques en busca de auxilio, 
pero es alcanzado y muerto por el capitán Aires de Sousa Chichorro.

22  Los franceses fueron derrotados el 28 de junio, aun en el mismo año 
cuando iniciaron la invasión. La victoria de los luso-brasileños contó 
con el refuerzo de João de Muniz Mendonça, quien favoreció la ren-
dición de las tropas francesas, aunque la resistencia de estos tenga una 
mención honrosa.

23  La participación de Portugal en la Guerra de Sucesión de España 
el 16 de mayo de 1703, puso fin al Tratado Provisional. Portugal se 
alió a Inglaterra, Holanda y Austria contra la Francia de Luis XIV y 
la España de Felipe V, donde se exigía la suspensión del bloqueo de las 
tierras del Cabo Norte. 

24  Entre los siete tratados firmados, uno de ellos se refería al litigio entre 
portugueses y franceses, según el cual y con la decisiva influencia bri-
tánica, Francia cede el territorio de Amapá a los portugueses (Artí-
culo VIII). Logró aun el reconocimiento de pertenecer a Portugal el 
territorio situado en las dos márgenes del Amazonas (Artículo X) y el 
impedimento de cualquier tipo de negocio con los franceses al sur de 
Oiapoque (Artículo XII).

25  Según Reis (1993, p. 166), este sería el tercer tratado realizado con 
Francia en orden cronológico, firmado en el siglo XIX.  Es impor-
tante decir que este tratado no tiene relación con el otro firmado en 
Madrid (1750), cuyo objetivo era demarcar las fronteras portuguesas y 
españolas por el no cumplimiento del Tratado de Tordesillas. Portugal 
se quedaría con Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonia y recibi-
ría de los españoles los Siete Pueblos de las Misiones a cambio de la 
Colonia del Sacramento, en Uruguay. MAGNOLI, 2005, p.14.  

26  La reacción lusitana partió de Belém, lo que provocó la revisión de 
los tratados anteriores impuestos por Francia sobre la región en que 
Amapá en este tiempo era parte del Grão-Pará.

27  A pesar del fracaso napoleónico, el Congreso de Viena significó una 
victoria para Francia, que   recuperó la Guyana sin reconocer el límite 
interior exigido por Portugal.

28  Santos en Diário Tipiti, Macapá,1992.
29  El 29 de agosto de 1836, el gobernador de Cayena, Laurens de Choisy, 

comunicó al gobernador de Pará, general Soares de Andréia, haber 
ocupado hasta el Araguari, de acuerdo con el Tratado de Amiens 
(nunca había estado en vigor y se había suplantado por el Tratado 
de Viena y por la Convención de París). Instalados en tierras ama-
paenses, los franceses aún este año, eriguieron un fuerte en el lago 
Amapá (1836), cuyo objetivo alegado era la protección de los ciuda-
danos franceses, que estarían corriendo riesgo de muerte, debido a las 
disputas políticas ocurridas en Pará, durante el periodo de la Sedición 
Cabana y la necesaria tarea de la fijación de los límites entre la Guyana 
Francesa y Brasil.  

30  CARVALHO, 1998.
31  Delante de la insistencia de los franceses en permanecer en el área, 

y el temor del gobierno de Brasil de avances de estos rumbos al sur, 
el 29 de abril de 1840, se estableció la Colonia Militar de D. Pedro II, 
al margen izquierdo del río Araguari, entre sus afluentes, Aporema y 
Tracajatuba. SANTOS, 1994.

32  El territorio Contestado por Francia corresponde actualmente a la 
región localizada entre los ríos Araguari y Oiapoque en el Estado de 
Amapá. Esta disputa tiene raíces en el siglo XVI con la exploración de 
la región por ambos países y solo terminará en el XX.

33  El gobierno de Brasil, comprendiendo el carácter transitorio y palia-
tivo del acuerdo de neutralización firmado en 1841 con Francia, vol-
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vió a insistir en una solución diplomática y definitiva para la cuestión 
fronteriza. En 1855 envió a Paris al consejero Paulino José Soares de 
Sousa, el vizconde de Uruguay. Su gestión no tuvo éxito, a pesar de la 
condescendencia de la cancillería brasileña, que llegó a proponer el río 
Calçoene como límite entre las dos naciones en América del Sur.

34  La región disputada correspondía a las tierras situadas entre el Oiapo-
que y el Amapá Pequeño, la misma región evacuada en julio de 1840.

35 Cónsul-general de Brasil en Holanda desde 1850. Se dedicó a estu-
diar la cuestión del Oiapoque y de la frontera con la Guyana Fran-
cesa. Cuatro años después, en 1861, esa defensa se publicó en la 
capital francesa en forma de libro con el título L’Oyapoc et L’Amazone: 
cuestión brésilienne et française (DORATIOTO, 2003). Para ampliar 
el tema: Rio Branco e a questão de fronteiras com a Guiana Francesa, 
Brasília, Senado Federal, 2003.   

36  Solamente el representante brasileño, José da Costa Azevedo (futuro 
barón de Ladário), compareció para la realización de los trabajos que 
comenzaron el 27 de octubre de 1858, cuando realizó estudios cientí-
ficos de la costa del Maracá al Oiapoque, del Caciporé, del Cunani, del 
Calçoene, del Maiacaré y del Amapá.

37  El Contestado franco-brasileño, como se conoció el área neutralizada 
por el aislamiento y las riquezas naturales, desde la mitad del siglo XIX 
atrajo esclavos fugitivos, criminales, desertores y aventureros extran-
jeros y brasileños que se establecieron en el área, extrayendo minerales 
y fundando varios pueblos. En el villarejo de Cunani, en 1885, el fran-
cés Jules Gros, con el apoyo de sus habitantes que sumaban poco más 
de 600 personas, proclamó la República de la Guyana Independiente, 
cuyo territorio comprendía toda la región en litigio. Fernando Santos. 
ob. cit., 1994.

38  Habitantes de un quilombo (sitio utilizado por los esclavos como 
refugio). 

39 Desde 1841, un acuerdo firmado entre Brasil y Francia permitía la 
instalación de esas personas en el área, una vez que la consideraba 
un territorio neutral, no estando, por tanto, sujeto a la jurisdicción de 
ninguno de los dos países. Como el acuerdo regulaba la acción de la 
justicia de las dos naciones sobre quienes cometiesen actos posibles 
de castigo, cualquier intervención de la justicia brasileña o francesa 
podría efectuarse muy difícilmente. De esa forma, no solo las leyes 
instituidas en los poblados, sino su administración y las personas que 
las ejercían eran definidas por los propios moradores. QUEIROZ, 
1999. 

40  Los capitanes hablaban en nombre de los habitantes e intentaban 
solucionar sus problemas. Sin embargo, ninguno de ellos tenía, auto-
ridad positiva; es decir, no había una formalización de la estructura de 
gobierno. Esta autoridad se esperaba que viniese del gobierno francés 
que, no obstante, no la ejercía ni podía ejercerla en razón del estado de 
neutralidad del territorio. SARNEY, COSTA, 1999.

41  SANTOS, 1994. 
42  SANTOS, 1994. 
43  MEIRA, 1977.
44  QUEIROZ, COELHO, 2001.
45  En mayo de 1895, una expedición enviada por el gobierno de Cayena, 

aparentemente sin autorización de París, invadió la villa de Amapá 
con el pretexto de libertar a ciudadanos franceses que allí estarían pre-
sos ilegalmente. Las repercusiones de estos incidentes reanudaron las 
negociaciones para la solución del litigio de fronteras, que se daría 
en 1900 con el arbitraje del gobierno de Suiza. QUEIROZ, COELHO, 
1999.

46  Frente a esto, el momento se tornó propicio para el arbitraje interna-
cional; o sea, sirvió para que se resolviese definitivamente la cuestión 

fronteriza entre Amapá y la Guyana Francesa, vencida por la diplo-
macia brasileña defendida por el barón de Rio Branco, cuya victoria 
se dio el 1° de diciembre de 1900. Con eso, la región del Contestado se 
integró de manera definitiva al territorio nacional, representando una 
añadidura de 225 000 km². Se conocieron todos los enfrentamientos 
diplomáticos y guerreros para la conservación de este pedazo de Brasil 
hasta el episodio del Laudo Suizo o Laudo de Berna (1900) que dio por 
ganada la causa a Brasil. CARVALHO, 1998.   

47  El Artículo 1° del referido decreto decía: “Se queda incorporado al 
Estado el territorio comprendido entre el margen izquierdo del río 
Araguari y la derecha del Oyapock, con los demás límites que le fue-
ron determinados por el Laudo de Berna”. MEIRA, 1977.  
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RESUMO

Separadas por vinte e sete anos, duas alentadas biografias apresentam a figura 
de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782): Perfil do Marquês de Pombal 
(1882), do romancista Camilo Castelo Branco, e O Marquês de Pombal e a sua 
Época (1909), do historiador João Lúcio de Azevedo. Neste trabalho, discutem-se 
os diferentes perfis do controverso ministro, em sua atuação durante o Reinado de 
Dom José I, no período de 1750 a 1777.  
Palavras-chave: Marquês de Pombal; Biografia; Historiografia. 
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MARQUIS OF POMBAL: FRAMELESS PICTURE

ABSTRACT
Twenty seven years separates two meaningful biographies about Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782): Perfil do Marquês de 
Pombal (1882), written by the novelist Camilo Castelo Branco, O Marquês de Pombal e a sua Época (1909), by the historian João Lúcio 
de Azevedo. In this paper, we discuss these different profiles of the controversial minister in his role during Dom José I’s reign, from 
1750 to 1777.
Keywords: Marquis of Pombal; Biography; Historiography.

MARQUÉS DE POMBAL: RETRATO SIN MARCO 

RESUMEN
Apartadas por veintisiete años, dos largas biografías introducen la figura de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782): Perfil do 
Marquês de Pombal (1882), del novelista Camilo Castelo Branco, y O Marquês de Pombal e a sua Época (1909), del historiador João Lúcio 
de Azevedo. En este trabajo se discuten los diferentes perfiles del polémico ministro, en su papel durante el Reinado de Don José I, en 
el período entre 1750 y 1777. 
Palabras clave: Marqués de Pombal; Biografía; Historiografía.

MARQUIS DE POMBAL: PORTRAIT SANS CADRE 

RÉSUMÉ
Séparé par vingt-sept ans, deux grands biographies présentent la figure de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782): Perfil do Mar-
quês de Pombal (1882), du romancier Camilo Castelo Branco, et O Marquês de Pombal e a sua Época (1909), du historien João Lúcio de 
Azevedo. Dans cet article, nous discutons les différents profils du ministre dans son rôle pendant le Règne de Dom José I, de 1750 à 1777.
Mots-clés: Marquis de Pombal; Biographie; Historiographie.
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“Isso que aí passeou nas ruas foi um Pombal de 
romance” (Camilo Castelo Branco, 1882)**

“[...] o investigador, animado de senso crítico, 
debalde rebuscará traços para um juízo seguro 

acerca do famoso estadista” (João Lúcio de 
Azevedo, 1909)***

ESBOÇOS

Marquês de Pombal é nome histórico, sedimentado 
pela tradição. Cumpre lembrar que, por trás dele, havia 
o cidadão Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-
1782) – fidalgo preterido pelo monarca Dom João V4, 
mas que caiu nas graças de seu filho, o futuro rei Dom 
José I, meses após a morte do antecessor. Durante mais 
de dois séculos, alternam-se juízos que ora enaltecem 
os seus feitos, ora depreciam seus atos.5 

Neste trabalho propõe-se a leitura comparativa de 
duas biografias a respeito do célebre estadista: a ver-
são do romancista Camilo Castelo Branco e aquela do 
historiador João Lúcio de Azevedo. Em que pesem as 
conhecidas dissensões quanto à atuação de Sebastião 
José, parece oportuno proceder à análise de dois retratos, 
pautados pela desmitificação do homem e de seus feitos.

Provavelmente devamos a ambos os retratos as 
palavras mais severas (ou menos elogiosas) sobre Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, homem de origens rela-
tivamente modestas que chegou ao posto de primeiro 
ministro do Rei Dom José I e exerceu forte influência 
nas decisões do Reino de Portugal, entre 1750 e 1777.  

Em 1882, no centenário da morte do estadista, 
Camilo Castelo Branco (1825-1890) publicou Perfil do 
Marquês de Pombal6: biografia em que o romancista ques-
tionava numerosos atos atribuídos ao gênio do Conde de 
Oeiras. Ajustando postura inconformada e dicção ferina, 
o trabalho reflete a exaustiva pesquisa de um homem 
erudito dos Oitocentos preocupado em desfazer a ima-
gem positiva sobre o poderoso Marquês, cunhada por 
historiadores de diversos tempos e nacionalidades.

Amparada por farto número de documentos colhi-
dos em arquivos, além de estudos historiográficos de 
outros estudiosos, a biografia de Camilo está recheada 
de dados polêmicos e ditos irônicos, o que confere ao 

livro o sabor da anedota, em meio às questões mais 
severas. Estamos muito longe da dicção romântica e 
sentimental do narrador de Amor de Perdição. Como 
o pressuposto do biógrafo era desmitificar a figura de 
Pombal, a obra se caracteriza por uma visão realista 
(alguns diriam pessimista) que questionava com vee-
mência a atuação de um dos seres mais influentes e 
controversos da história portuguesa.

No “Proêmio”, Camilo Castelo Branco afirma que 
seu “livro não pode agradar a ninguém”, nem mesmo 
aos mais equilibrados, os “que se atemperam às circuns-
tâncias do tempo e do meio. São os piores, porque são 
mistos – têm três doses da bílis azeda dos três partidos 
[Absolutistas, Republicanos, Temperados]. São a men-
tira convencional – a máscara” (BRANCO, s/d, p. VII). 
Ele se decidira a traçar o retrato de Sebastião José, de 
maneira a refutar o “simbolismo a que [a Democracia] 
chamou Marquês de Pombal, adulterando-o até as con-
dições fabulosas do mito. Ora eu escrevo de um homem 
a quem chamo déspota” (Idem, p. VIII).

Ao longo dos três capítulos iniciais, o biógrafo 
reconstitui os dias finais dos principais acusados pelo 
atentado ao Rei Dom José I, transcorrido em 3 de setem-
bro de 1758. Após um penoso processo de incriminação 
e tortura impingido aos Távoras, bem como a António 
Álvares Ferreira e José Policarpo de Azevedo, todos são 
levados a pagar pelo crime de lesa-majestade, num ato 
público que não perdia em nada para os autos-de-fé 
praticados até então pelo Tribunal do Santo Ofício: “A 
marquesa [D. Leonor Távora] apeou da cadeirinha, dis-
pensando o amparo dos padres. Ajoelhou no primeiro 
degrau da escada, e confessou-se por espaço de 50 minu-
tos. Entretanto martelava-se no cadafalso” (Idem, p. 12).7 

José Hermano Saraiva ressalta que, durante a fase 
de apuração sobre o atentado a Dom José, “[…] as pró-
prias testemunhas de acusação foram submetidas a tor-
mento, o que a lei não permitia”. Dentre os condenados, 
estava “o duque de Aveiro, o mais alto fidalgo do País”, 
sintoma da perseguição à nobreza. O saldo de punidos 
chegou a números impressionantes: “Quando Pombal 
abandonou o poder foram libertados oitocentos pre-
sos políticos, mas o número dos que entretanto tinham 
morrido nos cárceres atingia dois mil e quatrocentos 
(SARAIVA, 2005, p. 250). 
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Sob essa perspectiva, o caso de José Policarpo de 
Azevedo é exemplar. Como ele lograra fugir às garras 
da guarda real, passou-se a empreender uma verda-
deira caçada ao suposto criminoso que teria atirado em 
Dom José I. O empenho na prisão de Policarpo durou 
mais de uma década e teve a colaboração de outros paí-
ses, o que indica a grandeza da operação e a sanha do 
primeiro ministro de Dom José I: 

À vista das peremptórias afirmações do 
duque de Choiseul, o conde de Oeiras, não 
contente com a remessa do  preso, mandou 
a Perpignan os esbirros bem escoltados, os 
competentes ferros, e pessoas que conheciam 
José Policarpo. Tirou-se o preso da sua mas-
morra, e houve um grande espanto e desgosto 
quando os peritos disseram que tal indivíduo 
não era Policarpo nem cousa que o parecesse 
(BRANCO, s/d, p. 46).8

Somando-se à narrativa de Camilo, João Lúcio de 
Azevedo confirma o fato de que as represálias, capi-
taneadas pelo próprio ministro, foram aplicadas sem 
demora e perduraram até 9 de janeiro de 1759: “neste 
espantoso processo deu-se tormento às testemunhas! – 
os juízes extorquiam declarações, com que pudessem 
dar alguma aparência de equidade à resolvida conde-
nação. Naquele dia foi o processo enviado à Mesa de 
Consciência e Ordens” (AZEVEDO, 1990, p. 155).

Tendo dedicado os capítulos iniciais a retratar 
Sebastião José como um implacável perseguidor da 
família Távora9, com sua “insofrida urgência sanguiná-
ria” (Idem, p. 49), Camilo reserva a segunda metade da 
terceira seção a colocar em xeque as origens suposta-
mente nobres do estadista lisboeta. Para isso, o biógrafo 
se vale do testemunho de um rapaz que ele teria conhe-
cido vinte e seis anos antes de publicar o livro, chamado 
Valentim de Mascarenhas. É por seu intermédio que 
ficamos a saber que também “o preso Gonçalo Cristó-
vão [que havia enfrentado Pombal na justiça] devia ser 
das relações do duque de Aveiro e dos Távoras” (Idem, 
p. 54), a começar pelo parentesco. 

Dentre os casos relatados no Perfil, destaque-se a 
relação de Pombal com John Smith, secretário do duque 

de Saldanha – o que teria motivado a publicação, pelo 
secretário inglês, de um verdadeiro panegírico sobre o 
estadista português, intitulado Memoirs of the Marquis 
of Pombal, em 1843. Tratar-se-ia de uma “obra muito 
ordinária, inçada de incorreções cronológicas, de crí-
tica estólida e de mentiras originais” (Branco, s/d, p. 
129). Provavelmente devam-se a biografias de tal natu-
reza a mitifcação de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
como se percebe no descomedimento com que o bió-
grafo inglês capricha na figura de Pombal:

Smith, no final do cap. XIII das Memórias, 
escreve: “Talvez nem todos saibam, mesmo 
em Portugal, que foi Pombal a primeira 
pessoa que introduziu no seu país o uso de 
garfos. Este simples utensílio de quotidiana 
utilidade trouxe-o ele de Inglaterra, quando 
recolheu da corte de S. James em 1745” 
(BRANCO, s/d, p. 130).    

Em outra mão, temos o estudo do historiador João 
Lúcio de Azevedo (1855-1933), publicado duzentos e 
dez anos após o nascimento de Sebastião José. Redigido 
em estilo mais sóbrio (o que não quer dizer neutro), 
ele aparentemente ganha em densidade na comparação 
com o retrato feito por Camilo. Mas, sob muitos aspec-
tos, as pesquisas empreendidas por Azevedo conver-
gem no retrato promovido pelo romancista.

Apoiado em farta documentação, em Marquês de 
Pombal e sua Época (1909)10 sobressai alguma simpatia 
do historiador pelos Jesuítas. Isso não impede que ele 
adote um tom mais sóbrio que seu predecessor, ao pon-
derar os atos do Primeiro Ministro de Dom José I. Seu 
trabalho está fundamentado em uma documentação 
mais ampla e variada, o que favorece o menor alarde 
com que se refere a Sebastião José de Carvalho e Melo.   

Ocupando um quarto de seu livro, os dois pri-
meiros capítulos resgatam as missões que o emissá-
rio português realizou nas Embaixadas de Londres 
(1738-1744) e Viena (1745-1749): episódios funda-
mentais para a fixação de seu nome para além das 
fronteiras do reino português. Em ambos os casos, 
Sebastião José contou com os auspícios de pessoas 
muito influentes junto à corte de Dom João V. Para o 
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biógrafo, durante a estada do diplomata na Inglaterra, 
ele “se afez ao diverso ambiente […] [d]a sociedade 
culta, inteligente, progressiva e liberal […]”, embora 
não tenha absorvido “os princípios de tolerância, de 
respeito pelos direitos individuais, que ali já eram 
comuns” (AZEVEDO, 1990, p. 11).

O historiador Manuel Nunes Dias também enfa-
tizou o aprendizado propiciado pelos seis anos que 
o diplomata viveu na Inglaterra: “Londres foi a sua 
melhor escola, posto de observação e estudo. Estava, 
então, no início de sua vida pública. Nenhum outro 
país como a Inglaterra podia oferecer-lhe melhores 
ensinamentos. O capitalismo inglês expandia-se pelo 
mundo, atropelando o que encontrava em seu cami-
nho” (DIAS, 1970, p. 139). 

Envolvido no deslinde de delicadas questões, 
enquanto esteve em Viena, Sebastião José era percebido 
de modos antagônicos pela corte: “Nas rodas políticas de 
Viena, não se apagara a suspeita de ter o ministro portu-
guês, por encargo especial, zelar os interesses do Papa. 
Opostamente, em Roma o consideravam partidário 
extreme de Maria Teresa11” (AZEVEDO, 1990, p. 51).

Na terceira seção de sua biografia, Azevedo con-
centra-se na atuação de Sebastião José de Carvalho e 
Melo à frente do reinado de Dom José I. A discreta cola-
boração do embaixador Português, quando esteve em 
Londres e em Viena, assume conotação bem diferente. 
Mas, o que poderia ser uma visão mais positiva sobre o 
estadista, confirma a sua sede de poder, os constrangi-
mentos diplomáticos e a morosidade da coroa portu-
guesa ao lidar com assuntos administrativos: “Os oito 
meses que decorreram desde que chegou a Lisboa, até 
à morte de D. João V, foram para Carvalho cheios de 
inquietação e desgosto. Ao contrário de quanto pudera 
imaginar, nem a influência do secretário de Estado, seu 
tio, nem o apoio da rainha lograram vencer a antipatia 
do monarca” (AZEVEDO, 1990, p. 78). 

A sorte de Sebastião José só mudaria pouco antes 
do falecimento do rei – momento em que a “rainha 
assumira a regência” e solicitara ao diplomata “dar 
certas providências sobre a importação e comércio de 
trigos” com a Inglaterra. “No dia 3 de Agosto [1750]12 
foi a nomeação participada a Carvalho, mas o aviso 
não menciona que secretaria lhe será confiada” (AZE-

VEDO, 1990, pp. 79-80), provavelmente devido a uma 
série de fatores: a recomendação de D. Luís da Cunha 
(em seu Testamento Político), a influência do padre José 
Moreira (confessor de Dom José I), o relativo êxito da 
missão vienense e a mediocridade geral dos homens 
daquele tempo, dentre os quais o diplomata se destacava.

No quarto capítulo, João Lúcio Azevedo traça 
importante perfil da corte portuguesa, respaldado 
pelos testemunhos de embaixadores estrangeiros. 
O conde Stahremberg, representante dos negócios 
da Áustria, relata: “segundo ouço, Carvalho procura 
dilatar o mais possível a suas atribuições aos outros 
departamentos, de modo que se torne pessoa necessá-
ria” (AZEVEDO, 1990, p. 101). 

Os depoimentos sobre o ministro português se 
acumulam, ao longo do livro. Na sétima parte, o pesqui-
sador dá voz a Merle, ministro da França. “Suas instru-
ções diziam-lhe que o ministro [português], gozando 
de toda a confiança do rei, dela abusava, segundo a voz 
comum; que não tendo a fortuna de pertencer à alta 
nobreza, suposto fosse de boa família, desvelava-se 
em tornar suspeitos aqueles fidalgos que não queriam 
suportar o seu jugo” (AZEVEDO, 1990, p. 180).

Isso se refletiria, por exemplo, na indicação do 
próprio irmão do ministro português como governar-
dor do Estado do Grão-Pará,13cujos violentos embates 
(entre colonizadores e jesuítas) aconteciam desde o 
século XVII e topavam com a sólida retórica e a firme 
atuação do Padre Antônio Vieira: “a disputa, que fora a 
princípio sobre se os índios haviam de ser ou não escra-
vizados, versava depois sobre o direito exclusivo […] 
reclavam-no os missionários para o fim da salvação das 
almas” (AZEVEDO, 1990, p. 108).14

No quinto capítulo, Azevedo atribui um tom quase 
romanesco ao trágico terremoto15 que sacudiu Lisboa em 
primeiro de novembro de 1755: “Muitos correm para o 
rio. As águas, sacudidas como em apertado vaso, trans-
bordam em arranco imprevisto, trazendo consigo barcos, 
vidas, toda a espécie de despojos. Duzentas mil pessoas 
vagueiam loucas” (AZEVEDO, 1990, p. 120). As múltiplas 
ações implementadas pelo elevado número de benfeitores 
levam-no a relativizar a importância de Sebastião José: “a 
imaginação vê ainda o super-homem […] a emergir sozi-
nho dos fumos da catástrofe” (Idem, p. 121). 
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A despeito da calamidade enfrentada pelos lisboe-
tas, nos dias que se sudeceram ao terremoto, Sebastião 
José de Carvalho e Melo teve condição de redigir um 
Decreto que discorria sobre o método de julgamento 
e setenciamento dos presos por roubo na capital 
portuguesa: 

[…] semelhantes delitos, pela sua torpeza, 
fazendo-se indignos do favor dos meios ordi-
nários, requerem antes indispensavelmente 
um pronto e severo castigo, que faça cessar 
logo tão horroroso escândalo […] e as seten-
ças por eles [juízes] proferidas serão executa-
das irremissivelmente dentro do mesmo dia 
em que se proferirem  (MELO, s/d, p. 84).

Um traço comum a ambas as biografias reside na 
personalidade centralizadora, vaidosa e autoritária do 
estadista. Desconfiado dos interesses que motivavam 
os religiosos que frequentavam a corte, os atritos entre 
Sebastião José e o clero logo se manifestaram. Se de um 
lado, Sebastião José alertava ao rei quanto à influên-
cia negativa de alguns padres junto à corte, de outro, 
Diogo de Mendonça Corte Real interferia no ânimo do 
monarca, questionando o caráter de seu ministro e a 
conduta de sua administração.

Similarmente ao modo como agira em relação ao 
Frei Alexandre de Gusmão, as represálias foram drásti-
cas e imediatas. “Martino Velho, Teixeira de Mendonça, 
os padres italianos, outros de menos vulto, foram pre-
sos e sumariamente sentenciados. Um decreto severo 
declarou impostores e sediciosos aqueles indivíduos”. 
Quanto a Diogo de Mendonça, foi “desterrado para 40 
léguas da corte” (AZEVEDO, 1990, pp. 127-128).

Um novo evento sangrento teve lugar, pouco 
tempo depois. Em fevereiro de 1757, “levantou-se a 
plebe do Porto contra a companhia estabelecida em 
Setembro anterior” (AZEVEDO, 1990, p. 131). A rea-
ção do ministro (beneficiário direto da Companhia 
dos Vinhos) foi uma das mais brutais de que se tem 
notícia, durante a sua gestão: “Encheu-se o Porto de 
tropas. Nomeou-se uma alçada, com extraordinários 
poderes, para apurar os delinquentes e promover os 
castigos”. Dos vinte e seis condenados à morte, dezes-

sete penas foram confirmadas. Como sucederia mui-
tas vezes, durante a sua longa atuação, “o ministro 
increpou os jesuítas de motores da sedição” (AZE-
VEDO, 1990, pp. 132-133).16 

Outro longo e traumático episódio envolveu 
a figura do Padre Gabriel Malagrida, considerado 
como uma espécie de santo e profeta em seu tempo. O 
jesuíta recorrera ao púlpito para tecer duras ressalvas 
a Sebastião José, desde a época do terremoto em Lis-
boa. Preso, desde então no forte da Junqueira, o seu 
caso foi levado adiante pelas mãos de Paulo de Carva-
lho, irmão do ministro, que também estava à frente do 
Tribunal da Santa Sé. 

Valendo-se de uma prerrogativa que remontava 
ao estabelecimento oficial da Inquisição portuguesa, 
instaurada em 1536, “Sebastião José de Carvalho, em 
pessoa, foi à secretaria do Santo Ofício delatar a Gabriel 
Malagrida por criminoso contra a fé”. O padre tinha 
mais de setenta anos quando foi transferido do forte 
para o cárcere no Rossio. 

O auto-de-fé protagonizado por Gabriel Mala-
grida aconteceu em 20 de setembro de 1761. O padre 
jesuíta compareceu às vias da cidade “de mordaça na 
boca, e com a fatal e ridícula carocha, sinal da última 
pena”. Transformado em espetáculo, a reafirmar o 
poderio do ministro e a cumplicidade daqueles que 
acompanhavam o desfile, a leitura da sentença e a 
aplicação da pena aconteceu entre as “sete horas da 
manhã às quatro da madrugada seguinte”, em razão 
de serem numerosos “os condenados e as sentenças 
longas”. Eis que, enfim, chegara o grande momento – a 
condenação pública do padre, para a qual concorreu 
enorme quantidade de espectadores:

A [sentença] de Malagrida levou duas horas a 
ler-se. Cerca de meia-noite cessou o espetáculo 
da justiça eclesiástica. A Relação, perante a qual 
foi conduzido o heresiarca, pronunciou-se, e, 
havendo-se misericordiosamente e sem efusão 
de sangue, segundo o hipócrita formalismo do 
Tribunal da Fé, mandou aplicar ao réu a pena 
de garrote, queimá-lo em seguida e espalhar ao 
vento as cinzas (AZEVEDO, 1990, p. 170 – gri-
fos do autor).
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A longa permanência de Sebastião José nos postos 
mais elevados do reino fizeram-no angariar aliados e 
inimigos, especialmente nos círculos políticos. Desde 
1755, quando a Inglaterra e a França entraram em 
guerra, a suposta neutralidade de Portugal foi colocada 
em questão pelos franceses, especialmente em 1759, 
quando aconteceu o chamado caso de Lagos17. 

Sob constantes protestos e ameaças da França, 
somente depois de numerosos atos, realizados nos bas-
tidores, Portugal obteve a retratação oficial por parte 
de sua antiga aliada, a Inglaterra. A tensão entre os 
três países também envolveu a Roma e a Áustria: “nas 
divergências com a Santa Sé, dois membros do corpo 
diplomático tomavam parte, associando-se aos grupos 
antagonistas: Merle, favorável ao núncio; Khevenhuller, 
ministro de Áustria, declarado adepto da política pom-
balina” (AZEVEDO, 1990, p. 184).

Em Marquês de Pombal e sua época, muitas das 
observações de Camilo Castelo Branco se confirmam, 
embora o historiador não demonstre a mesma sanha 
que o romancista. Ambos recorreram à farta documen-
tação e, embora o tom de Azevedo seja mais comedido, 
ele enfileira notórias ressalvas à figura de Sebastião José. 
Elas se referem tanto à sua personalidade, ambiciosa e 
autoritária, quanto às providências questionáveis que 
chamou para si, algumas delas sem o conhecimento do 
próprio Rei Dom José I, a quem serviu durante vinte e 
sete anos. 

RENOME

Sebastião José de Carvalho e Melo era o primo-
gênito de doze irmãos, e tinha origem mediana. De 
acordo com Kenneth Maxwell, ele era “natural de Lis-
boa [e] provinha de uma família modesta de pequenos 
fidalgos que serviram como soldados, sacerdotes e 
funcionários públicos dentro dos confins de Portugal 
e, ocasionalmente, no ainda extenso império português 
ultramarino” (MAXWELL, 1997, p. 2).

A esse respeito, Camilo Castelo Branco ressal-
vou que a sua nobre linhagem era fictícia18,  fruto de 
manobras impetradas, durante longo tempo, por seu 
avô: “Socorreu-se pois [o avô] Sebastião de Carvalho 
do favor de alguns famosos nobiliaristas das suas rela-

ções, e não obteve sem vergonhosos condicionais que 
nos seus cartapácios o considerassem quinto neto de 
D. Violante de Magalhães, uns genealógicos de maço e 
mona [...]” (BRANCO, s/d, p. 56). Embora o patriarca 
tenha perdido a demanda na Justiça, seu neto, 

[…] vindo com embargos, instaurou-a de 
novo contra Gonçalo Cristóvão Teixeira 
Coelho, filho de Bernardo José Teixeira, que 
destrinçara as torpes fraudes da genealogia 
dos descendentes de um padre Sebastião da 
Mata-Escura e da preta Marta Fernandes. É 
escusado preambular com grandes frases de 
indignação a setença dos desembargadores. 
Sebastião José de Carvalho e Melo, logo que 
subiu ao ministério, consumou a ladroeira 
intentada pelo avô e pelo pai (BRANCO, 
s/d, p. 59).

A seu turno, João Lúcio de Azevedo observou que 
o avô de Sebastião José era um: 

[…] demandista emérito, [que] espreitava 
as heranças inceras, reivindicando-as, para 
extorquir compensações àqueles a quem 
podiam reverter, e que temiam o laudo 
falível dos tribunais. Por este processo, seu 
tio, o arcipreste, se investira no morgado de 
Carvalho, pertencente à casa de Atouguia, que 
somente ao cabo de anos o recuperou, dando 
indenizações, e com perda dos rendimentos 
usurpados. O pai tinha dado com suposto 
nome à estampa um livro de genealogias, 
para sobre ele instituir fidalga ascendência 
(AZEVEDO, 1990, pp. 124-125).

Formado em Direito na Universidade de Coim-
bra, somente beirando os quarenta anos é que Sebas-
tião José de Carvalho e Melo galgou, com o apoio de 
seus padrinhos e outras relações no meio cortesão, os 
degraus que o separavam da administração pública. A 
certa altura, atribui-se à recomendação de Dom Luís da 
Cunha o fato de o embaixador ter recebido o convite 
para assumir os negócios durante o Reino de Dom José 
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I19. Tendo iniciado sua carreira como diplomata em 
1738, durante a missão inglesa, será em Viena que ele 
começará a fazer maior renome, servindo como

[...] mediador entre a Rainha Maria Tereza e 
o Pontífice Bento XIV. Após longas e difíceis 
negociações, consegue levar a bom fim a 
empresa – menos, todavia, pelo engenho 
pessoal do que pelo brusco falecimento de 
Filipe V de Espanha, que provoca a subida ao 
trono de Fernando VI, casado com a princesa 
de Portugal D. Maria Bárbara e melhora 
extraordinariamente a posição do nosso país 
ante a Corte austríaca (AMEAL, 1942, p. 506).

No que se referia ao plano político, Luiz Eduardo 
Oliveira corrobora a informação de que “Sua autoridade 
teria se consolidado depois do terremoto de Lisboa, em 
1755, quando assumiu o projeto de reconstrução da 
cidade20, dando-lhe uma nova arquitetura, e da restau-
ração da ordem, com uma política autoritária, rígida e 
radical em seus objetivos” (OLIVEIRA, 2010, p. 13). 

Quando recebeu o título nobiliárquico de Conde 
de Oeiras, Pombal contava sessenta anos. A constante 
circulação por entre as esferas de poder aproximaram-
-no do Rei, tendo se tornado um de seus homens de 
maior confiança.

No reinado de D. João V, exerceu a função 
de diplomata português em Londres (1738-
1744) e em Viena21 (1745-1749). Na época, 
a governação portuguesa emanava de três 
secretarias, as mais importante das quais era 
a dos Negócios do Reino. Depois, vinham 
a da Marinha e Ultramar e a das Negócios 
Estrangeiros e de Guerra. Com a ascensão de 
D. José I (1750), Sebastião José foi nomeado 
secretário dos Negócios Estrangeiros e de 
Guerra. Após o terremoto de Lisboa de 1755, 
ascendeu à Secretaria dos Negócios do Reino 
e colocou gente de sua confiança nas demais. 
Desde então, governou com plenos poderes 
até a morte de D. José I, em 1777. Em 1759, 
recebera o título de Conde de Oeiras; em 

1769, o de Marquês de Pombal (TEIXEIRA, 
1999, p. 16).

O terremoto que acometeu quase um terço da 
capital Lisboa, em 1755, foi outro nó desatado por 
Camilo Castelo Branco. O romancista ironizou a exa-
gerada fama do Conde de Oeiras, atribuindo a ele não 
o heroísmo de um homem extraordinário,  mas o exer-
cício de tarefas a que estava obrigado por força de seu 
posto na hierarquia reinol: 

Pretendem, ao que parece, convencer-nos de 
que, sem Sebastião José de Carvalho, a terça 
parte de Lisboa, arrasada pelas convulsões e 
pelo incêndio, nunca mais se levantaria. Dão ao 
ministro uns ares míticos de Anfião22 que, ao 
toque da sua lira, arrastava as pedras que muito 
de compasso se iam dispondo na construção 
do muro de Tebas (BRANCO, s/d, p. 89).

A assistência às milhares de vítimas atingidas pelo 
terremoto, ressalta Camilo, envolvia as ações dos “mos-
teiros [que] abriram espontaneamente as suas cercas 
para hospitais”. Enquanto isso, “os filhos bastardos de 
D. João V recolheram no paço e no jardim de Palhavã 
mais de duas mil pessoas”. Finalmente, mesmo “as 
ordens expedidas com referência a hospitais não eram 
do ministro” (Idem, p. 91). 

Mas nem só de renome sobrevive a figura de Pom-
bal. Menos de dois anos após o Rei Dom José I levar 
uma paulada (fato que lhe sucedeu em 3 de dezembro 
de 1769, quando Sua Majestade saía para caçar), seu 
dileto ministro também recebeu o protesto de um con-
cidadão na forma de uma pedrada, em 6 de setembro 
de 1771. Localizado o autor da façanha, seu gesto foi 
exemplarmente punido, ainda que com quatro anos de 
atraso. Na sentença redigida e assinada pelo próprio 
Marquês de Pombal, no dia 12 de outubro de 1775, 
lê-se o seguinte: 

[…] que [João Baptista Pelle] seja conduzido em 
um carro, insígnias de fogo, ao largo da Praça da 
Cordoaria, no sítio da Junqueira, e ali vivo lhe 
sejam cortadas as mãos, e que depois seja tirado 
e desmembrado por quatro cavalos, e feito seu 
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corpo em pedaços, que serão consumidos com 
fogo até ficarem reduzidos a cinzas, as quais 
se lancarão ao vento; e isto por conjurar com 
outros sócios contra a vida do ilustríssimo e 
excelentíssimo Marquês de Pombal, primeiro 
ministro e secretário de estado, imediato à 
real pessoa, e seu lugar tenente (POMBAL 
Apud BRANCO, s/d, pp. 217-218].

   
EMPRÉSTIMOS 

No quarto capítulo de sua biografia, Camilo Cas-
telo Branco questiona os exagerados créditos atribuídos 
ao Marquês de Pombal, especialmente quanto às refor-
mas promovidas em Portugal. De início, Sebastião 
José foi apadrinhado por Dom Luís da Cunha (1662-
1749), diplomata do Rei Dom João V (1689-1750) e 
que, “no seu Testamento Político, ou Carta ao Príncipe 
D. José, aconselha este príncipe a escolher, quando 
reinar, para seu primeiro ministro Sebastião José de 
Carvalho, cujo génio paciente e especulativo, ainda 
que, sem vício, um pouco difuso, se acorda com o da 
Nação23. Neste juízo, ou superabundam as inépcias ou 
as ironias” (BRANCO, s/d, p. 73).

O Conde de Oeiras era visto de forma muito dife-
rente por Benjamin Keene (1697-1757), um enviado 
britânico que permaneceu em Lisboa entre 1745 e 1749. 
Numa das cartas que enviara para seu conterrâneo – o 
cônsul Abraham Castres – em outubro de 1745, Keene 
assegura que Pombal era “[...] uma pobre cabeça de 
Coimbra como nunca vi outra; sendo tão teimoso, tão 
obtuso, tem a verdadeira qualidade do asno” (KEENE 
apud MAXWELL, 1997, p. 1). 

Um sintoma disso residiria nas variadas formas 
com que Pombal apropriou-se de ideias alheias. Camilo 
Castelo Branco intenta provar que os planos mais auda-
zes foram creditados ao primeiro ministro de Dom José 
I graças à má-fé de alguns historiadores célebres, preo-
cupados em sedimentar uma imagem impecável do 
primeiro ministro: “Nas reformas essenciais de Sebas-
tião José de Carvalho transluz a educação política de D. 
Luís da Cunha” (BRANCO, s/d, p. 74). 

Eis uma nova faceta desmentida por Camilo Cas-
telo Branco: a atuação de Sebastião José nos negócios 

da Coroa. “Outro oráculo do marquês de Pombal foi 
Alexandre de Gusmão24, ministro de D. João V. Todas 
as encomeadas providências de Sebastião de Carvalho 
acerca da moeda, das Companhias na América, das 
colónias, das obnóxias distinções entre cristãos-novos 
e velhos, das minas do Brasil encontram-sem nos escri-
tos de Gusmão” (Idem, p. 79).

Vale como amostra o empenho do Marquês no 
controle do mercado de vinhos em Portugal, em meio 
às duras negociações do produto com a Inglaterra. A 
ideia de criar Companhias para salvaguardar a pro-
dução e a oferta do vinho foi implementada pelo mar-
quês após uma entrevista com o frade José Mansilha, 
que lhe transmitiu a ideia de um comerciante local. 
Segundo João Ameal, havia manobras escusas por trás 
do empreendimento pombalino:

Vem a propósito recordar que o ministro será 
abundantemente acusado de se servir da sua 
alta situação em proveito próprio. Jácome 
Ratton, autor que aliás não lhe é hostil, alude, 
nas Recordações, ao famoso negócio da compra 
por bom preço dos vinhos da quinta de Oeiras 
pela Companhia das Vinhas do Alto Douro, e a 
outros abusos. Um apologista, Latino Coelho, 
exclama sem se conter: “Faz dó o contemplar 
o grande homem amesquinhando as suas 
públicas empresas com o tráfico indecoroso 
das suas grangearias” (AMEAL, 1942, p. 511).

A centralização das vendas e a oscilação das taxas 
do comércio trouxeram maior prejuízo aos negócios 
em geral: “Começaram as preferências, as desigualda-
des, os vexames e o desenfreado monopólio. Poucos 
lavradores lucraram, relativamente a muitos que fica-
ram perdidos” (Idem, p. 102). Um dos episódios mais 
sangrentos aconteceu apenas dois meses após a defla-
gração de uma justificada revolta no Porto, constituída 
de comerciantes revoltados contra a instalação de uma 
das Companhias:

Em 23 de fevereiro de 1757 […], cerca de 
cinco mil inssurectos sitiaram a casa de Ber-
nardo Duarte de Figueiredo, juiz administra-
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dor da companhia do Douro. Forçaram-no 
a conceder a liberdade de comprar e vender 
vinho, como sucedia antes do estabelecimento 
da companhia. […] Pombal reagiu com fero-
cidade ao levante, que se dissipou com a 
mesma rapidez com que surgiu, tratando o 
evento como ato de lesa-majestade […] O tri-
bunal reuniu-se a abril de 1757 e julgou 478 
pessoas. Somente 36 foram absolvidas. […] 
A maioria perdeu todas as suas posses pelo 
confisco. A cidade do Porto foi declarada em 
estado de sítio (MAXWELL, 1997, p. 71).25 

É inegável que os poderes de Pombal inteferiam 
diretamente em diversos assuntos do Reino, o que 
revela o alcance de seus arbítrios: decorridos apenas 
quatro anos do violento episódio na cidade do Porto, 
foi inaugurado o Erário Régio (1761) em Lisboa. Sua 
implementação representou um lance decisivo na con-
centração das riquezas percebidas pelo reino, incluindo 
o que chegava de suas possessões ultramarinas. Não 
deveria causar espanto que Pombal tenha nomeado a si 
mesmo como inspetor-geral do Tesouro. Algo irônico, 
considerando as recentes e malfadadas investidas do 
Marquês no comércio vinicultor. 

Afora sua ativa participação nos negócios da 
Monarquia, as controvérsias mais célebres em torno 
do Marquês de Pombal quase sempre envolveram a sua 
atuação como reformador da Universidade de Coim-
bra, ação que se atrelava aos procedimentos adotados 
tendo em vista a expulsão dos jesuítas de todos os ter-
ritórios pertencentes ao Reino, em curso desde 1759.26

Reivindicando as “saudáveis leis” que ele estabe-
lecera, condena os jesuítas em Lei publicada em 3 de 
setembro daquele ano, supondo que os religiosos “ser-
vissem a Deus e aproveitassem ao próximo como bons 
e verdadeiros religiosos, e ministros da igreja de Deus, 
antes que pela total depravação dos seus costumes 
viesse a acabar necessariamente nos mesmos reinos e 
seus domínios” (MELO, s/d, p. 124).

Como salientava Laerte Ramos de Carvalho, 
um efeito disso é que “Nas publicações antijesuíticas 
da administração do Marquês de Pombal, transparece 
claramente a preocupação de atribuir aos inacianos a 

principal responsabilidade pela decadência em que se 
encontravam os estudos em Portugal” (CARVALHO, 
1978, p. 39). 

Particularmente nesse terreno, a atuação de Sebas-
tião José de Carvalho e Melo alinhava-se com uma 
tônica vigente, durante os Setecentos, em seu país: asse-
gurar um Ensino reformado, mas sob o respaldo da 
Religião, estando a Igreja devidamente submetida ao 
controle reinol. O Iluminismo português revelava for-
tes contradições. José Ferreira Carrato assinalou que:  

Se as influências que passam a dominar as 
elites intelectuais portuguesas irão destacar o 
prestígio novo da razão humana, acendran-
do-a especialmente no cultivo das ciências 
da natureza, ao manterem elas contato com 
os fautores da Ilustração europeia, nem por 
isso perderão o seu acatamento pelos antigos 
valores espirituais, principalmente os dog-
mas da religião revelada: aquele reformismo 
pedagogista, que constituiria a nota domi-
nante do Iluminismo português, haveria de 
ser promovido, não por livres-pensadores, 
como foram, na França, Diderot, D’Alem-
bert, D’Holbach, Helvetius e, destacada-
mente, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, 
mas por homens “ilustrados” da própria 
Igreja (CARRATO, 1968, p. 125).

  
A interpretação de Carrato é válida; entretanto, 

pode suscitar uma visão subvalorizada a respeito da 
chamada Ilustração Portuguesa. Nesse sentido, seria 
importante relativizar a concepção um tanto cristali-
zada, e frequentemente encontrada nos manuais esco-
lares27, de que o Iluminismo lusitano seria uma versão 
atrasada e imperfeita do modelo francês, por excelên-
cia, como salientou Luiz Eduardo Oliveira: 

Os que assim concebem o iluminismo 
português geralmente partem do pressuposto 
de que o iluminismo, ou a ilustração, é algo 
acabado, quase uma essência, que tem seus 
modelos perfeitos na França e Inglaterra, 
de modo que, tratando-se de um fenômeno 
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do centro europeu, não poderia ser bem 
sucedido em sua periferia. Dessa forma, 
ignoram a condição de construção discursiva 
da ilustração e de seus pressupostos básicos, 
pela historiografia, literatura, filosofia e 
mesmo pelos documentos oficiais emitidos 
pelos Estados absolutistas ou por déspotas 
esclarecidos (OLIVEIRA, 2010, p. 20).

Acresce que, a despeito de a figura de Pombal 
ter entrado para a historiografia tradicional como o 
bastião de um novo ideário pedagógico, evidentemente 
não se tratava de uma tarefa que ele tivesse idealizado 
originalmente ou sozinho, sob o mero beneplácito de 
Dom José I.28 Francisco Falcon alerta para a crença 
generalizada em “um período dominado totalmente 
pelo pensamento e ação de um único homem” 
(FALCON, 2015, p. 7).

Isso fica ainda mais claro quando se localizam 
vários tratados conhecidos, parafraseados ou mera-
mente assinados pelo Marquês. A historiadora Ana 
Cristina Araújo sugere que, ao redigir os novos esta-
tutos da Universidade de Coimbra, Sebastião José de 
Carvalho também teria se inspirado no: 

[...] programa que Louis René Caradeuc de la 
Chalotais enuncia no seu Essai d’Éducation 
Nationale (1763) [e] resultava da adaptação 
do modelo institucional austríaco da 
Bucherzensurcommission. Esta comissão, 
regida por Gerhard Van Switen, fora criada 
em Viena, oito anos antes da Real Mesa 
Censória, para combater o monopólio das 
escolas jesuíticas, vigiar da actividade editorial 
e livreira e reformar o ensino público” 
(ARAÚJO, 2000, pp. 11 e 18).  

Não se tratava exatamente de salvaguardar a cul-
tura nacional. Durante a gestão pombalina o Ensino 
asumia um caráter francamente propedêutico, com 
vistas à ampliação da esfera estatal. Segundo Kenneth 
Maxwell, “a reforma educacional pombalina teve um 
objetivo altamente utilitário: produzir um novo corpo 
de funcionários ilustrados para fornecer pessoal à 

burocracia estatal e à hierarquia da igreja reformada” 
(MAXWELL, 1997, p. 110). 

Apesar de reconhecer a colaboração do pensa-
mento alheio, Pombal também agiu de modo ques-
tionável com relação a Luís Antônio Vernei, um dos 
maiores ideólogos e principais executores da nova Edu-
cação em Portugal: “O marquês de Pombal entregou 
os volumes do Novo Método de Estudar aos ilustrados 
encomeadores do arcediago Vernei, e encarregou-os de 
remodelar os novos Estatutos da Universidade pelos 
alvitres do erudito evolucionista. De sua palavra não há 
elemento algum (…) O que havia da sua parte era o 
rancor ao ensino da Companhia de Jesus” (BRANCO, 
s/d, pp. 82-83).

Quanto ao médico Antônio Nunes Ribeiro San-
ches, o “mais proficiente colaborador das reformas 
pombalistas” (p. 84), o método empregado pelo esta-
dista foi diferente. Em 1760, já impedido de reingres-
sar em Portugal, devido a retaliações da Igreja e do 
Estado, em função das Ideias para meu uso acerca 
da Inquisição, Sanches publicou suas Cartas sobre a 
educação da mocidade, em que propunha “educar a 
nobreza e a fidalguia […] em sociedade ou em colégios 
[…] com o título de corpo de cadetes, ou escola militar, 
ou colégio dos nobres”. 

Eis que “cinco meses depois, o conde de Oeiras 
criava o Colégio dos Nobres por carta de lei de 7 de 
março de 1761” (BRANCO, s/d, pp. 84-85 – grifos do 
autor). Até mesmo a proposição de igualar a condi-
ção dos cristãos-novos aos velhos teriam se escorado 
em uma dissertação do mesmo Ribeiro Sanches, como 
sugeriu o biógrafo Camilo29. Com efeito, a implemen-
tação do ensino secular seria um passo decisivo na con-
tínua perseguição aos jesuítas, a quem se imputavam 
injustamente as principais falhas no sistema de ensino 
português.   

CORPO MÍSTICO

Apesar de ter sido considerado como um dos trai-
dores da Igreja Católica pelos pensadores do século 
XVIII, muitas das propostas do Padre Antônio Vieira 
(1608-1697) foram retomadas justamente por seus 
maiores detratores durante a reforma pombalina. Essa 
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questão é sobremodo importante, pois aponta outra 
contradição no discurso antijesuíta que respaldava as 
profundas mudanças na Educação em Portugal.30 

O pressuposto de Vieira relacionava-se à concepção 
de liberdade preconizada pela Igreja. Afirmando-se con-
trariamente ao regime do cativeiro aplicado ao indígena, 
ele se valia do conceito de “Corpo Místico”31, alçando o 
nativo à condição de membro da Igreja Católica e, como 
tal, sujeito às mesmas leis espirituais e temporais que res-
paldavam as ações dos colonizadores portugueses.

Em minuciosa pesquisa publicada em 1951, o 
Padre Émile Mersch refez o percurso desse conceito, 
considerando as Escrituras, bem como diversos docu-
mentos assinados pelos papas e demais autoridades 
temporais, desde a Idade Média. Ele parte do “misté-
rio do Cristo em nós”, referido por Paulo de Tarso na 
primeira Epístola aos Coríntios (p. XIX), para afirmar 
que a unidade é essencial à doutrina cristã, em suas três 
dimensões: com Cristo – “ele é o chefe, os homens, os 
membros” –; com Deus – “[os homens são] filhos adoti-
vos de Cristo (que é Deus)” –; com os [outros] homens 
– “eles são católicos, universais, homens da Igreja e do 
universo” (MERSCH, 1951, pp. XX e XXI)32.     

Graças a Ernst Kantorowicz, sabemos que Cor-
pus Mysticum e Sacrum Imperium são expressões que 
passaram a circular com sentido abrangente desde do 
século XVI, no sentido dado pela Bula Unan Sanctam, 
de 18 de novembro de 130233. Particularmente o termo 
Corpus Mysticum sofreu diversas mudanças semânticas 
desde o registo do termo nas Epístolas aos Coríntios, de 
São Paulo, até a  Suma Teológica de Tomás de Aquino: 

Como toda a Igreja é denominada um único 
corpo místico por comparação ao corpo natural 
do homem que, segundo os diversos membros, 
exerce diversos atos, como ensina o Apóstolo34 
na Carta aos Romanos e na primeira Carta 
aos Coríntios, assim Cristo é denominado 
cabeça da Igreja por comparação com a cabeça 
humana (AQUINO, 2009, p. 185).

Para Émile Mersch, o corpo místico tomou forma 
imediatamente após a morte de Jesus Cristo, segundo o 
relato bíblico: 

Retomemos, portanto, o livro dos Atos. Dez 
dias haviam se passado desde a ascensão. 
Todos os discípulos estavam reunidos no 
cenáculo com Maria, mãe de Jesus, e mulheres 
santas.  E prossegue o discurso, adveio do céu 
um barulho como de um vento que sopra com 
violência, e ele preencheu toda a cassa onde eles 
estavam sentados. E eles viram aparecer duas 
línguas de fogo que se dividiram e se colocaram 
sobre cada um deles. E eles todos preenchidos 
do Espírito-Santo35. Tal foi o nascimento 
da Igreja, o nascimento do corpo místico 
(MERSCH, 1951, p. 75).

Quando Sebastião José de Carvalho e Melo passou 
a orientar os negócios, a política, a cultura e a educação 
do Reino, sob a aparente complacência de Dom José I, 
resgatava uma série de prescrições da Igreja, que ampa-
ravam as maquinações do Estado português desde o 
século XVI. Nas décadas de 1760 e 1770, a atuação do 
Marquês de Pombal se mostrava coerente com um dos 
antigos preceitos da instituição: a covergência entre 
o mundo espiritual e o temporal como premissa do 
governo Real. 

Entretanto, como a proposta era retirar o máximo 
poder da Igreja, tendo em vista desmantelar a Ordem da 
Companhia de Jesus, tratava-se de transferir para o Rei 
o poder que estava nas mãos dos padres desde a Idade 
Média. No tempo de Pombal, Corpo Místico não cor-
respondia à  imagem de Cristo; referia-se à Igreja como 
instituição a governar o mundo terreno e o espiritual.

Como já se sublinhou, seria questionável afirmar 
que o Marquês teria agido sozinho nessa tarefa. Ever-
gton Sales Souza (2015) aponta elementos favoráveis à 
reforma na relação da Igreja com o Estado, durante o 
Reinado de Dom José I: 1. O fato de haver cisões, desde 
muito tempo, no âmbito da instituição religiosa, resul-
tando em divergências inclusive entre membros per-
tencentes à mesma ordem; 2. a maior proximidade do 
episcopado em relação ao Monarca, no que se distan-
ciavam consideravelmente dos membros das Ordens; 3. 
a disseminação de conceitos alinhados com o regalismo 
e o episcopalismo, pelo menos desde o século XVII36, 
em Portugal; 4.  com a ruptura nas relações diplomáti-
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cas entre o Reino e a Cúria Romana, muitos religiosos 
ratificaram sua submissão ao Rei, situação que assegu-
rava uma maior autonomia em relação ao Vaticano.  

A fundamentação do sistema regalista também 
se apoiava na palavra de autoridades eclesiásticas: algo 
digno de nota. Vale observar que alguns tratados portu-
gueses, redigidos na década de 1760, revelavam o posicio-
namento favorável dos religiosos à submissão do poder 
eclesiástico à alçada real, como foi o caso da tese apre-
sentada por Antônio Pereira de Figueiredo, em 1765, à 
Congregação do Oratório de Lisboa, segundo a qual “Os 
eclesiásticos não estão menos sujeitos que os laicos às 
Leis que mantêm a sociedade” (SOUZA, 2015, p. 285).  

Deve-se mencionar a Revolta dos Sombreiros, que 
aconteceu em Madri no ano de 1766. Em uma hábil 
dupla manobra de Sebastião José, o ministro ofereceu 
abrigo ao rei espanhol Carlos III. Com isso, pretendia 
reverter a delicada relação diplomática entre os reinos. 
A revolta, considerada desproporcional e sem motivo 
justificável, foi atribuída “primeiro a maquinações da 
França, depois a maneios da Companhia de Jesus, que 
por isso pagou” (AZEVEDO, 1990, p. 214). 

O fato é que, frente às profundas mudanças introdu-
zidas a partir de 1759, coube ao Estado português assumir 
o controle das duas esferas de atuação, entronizadas na 
figura do Rei, representante político e divino do supremo 
poder, no que foi favorecido pelo apoio da maior parte dos 
bispos, contrários à Ordem de Jesus e simpáticos à sub-
missão ao poder real. Nos anos de 1970, Charles Boxer 
chamara a atenção para a “patronagem real”, em vigor na 
Península Ibérica desde o final da Idade Média: 

O Padroado real português pode ser definido 
em geral como uma combinação de direitos, 
privilégios e deveres concedidos pelo 
papado à Coroa de Portugal na qualidade 
de patrocinadora das missões católicas e dos 
estabelecimentos eclesiásticos missioneiros na 
África, Ásia e Brasil. Esses direitos e deveres 
provieram de uma série de bulas e breves 
pontifícios, começando com a bula Dum 
diversas, de Nicolau V, em 1452, e culminando 
com a Praecelsae devotionis, de Leão X, em 
1514 (BOXER, 2007, p. 98).    

ANTIJESUITISMO

Possivelmente as maiores contradições de Pombal 
dizem respeito à sua atuação frente à Inquisição, durante 
o Reinado de Dom José I. É emblemático que o assunto 
ocupe três capítulos (o terceiro, o nono  e o décimo) do 
Perfil de Camilo Castelo Branco, somando mais de um 
terço das páginas que compõem o exemplar: 

[Pombal] Durante vinte e quatro anos teve 
os cárceres do Santo Ofício à sua disposição 
como sucursais das cavernas do Bugio, da 
Foz, de Pedrouços e do Forte da Junqueira. 
Nunca lhe tinha lembrado que a protérvia 
sanguinária daquele tribunal era obra da 
Companhia de Jesus. É que esta bestialidade 
incompreensível nunca tinha passado pelo 
espírito de ninguém (BRANCO, s/d, p. 141). 

Importa ressaltar que Paulo de Carvalho e Men-
donça (1702-1770)37, irmão do Marquês de Pombal, 
presidiu o Tribunal do Santo Ofício entre 1760 e 177038, 
ou seja, antes mesmo de ser sancionada e promul-
gada a reforma assinada pelo primeiro ministro, o que 
aconteceria somente quatro anos depois. O extenso 
documento, em vigor a partir de 1774, evidenciava o 
endurecimento dos ataques desferidos por Sebastião 
José à Companhia de Jesus39, embora muitas práticas 
do Santo Ofício fossem mantidas.

No novo Regimento assevera-se que os “autos-
-de-fé[,] ordenados nos Regimentos de D. Pedro de 
Castilho e de D. Francisco de Castro [,] [foram] fabri-
cados pelos jesuítas e até autorizados com as armas da 
sua perversa e já extinta Sociedade” (POMBAL Apud 
BRANCO, s/d, p. 154). Camilo Castelo Branco protesta 
diante da falácia chancelada pelo estadista: 

Os autos-de-fé inauguraram-se em Espanha, 
reinando Fernando e Isabel, a Católica, por 
1481, e a Companhia de Jesus foi instituída por 
bula de Paulo III em 27 de Setembro de 1540. 
Os jesuítas, pela conta do marquês de Pombal, 
inventaram os Autos-de-Fé cinquenta e nove 
anos antes de existirem (BRANCO, s/d, p. 154).
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Quanto às “armas dos jesuítas”, consideradas como 
um sinal do poder da Ordem, de acordo com o relato 
do prisioneiro Hipólito José da Costa Pereira Furtado de 
Mendonça (editado em 1811), “não são mais que uma 
tarja, onde essas armas se acham entre o título e a data de 
impressão, tarja que quase todos os impressores tinham 
e ornavam naquele tempo com ela o frontispício dos 
livros” (MENDONÇA Apud BRANCO, s/d, p. 155).40 

A expulsão dos jesuítas foi precedida por uma 
série de atos que impediam o acesso dos membros da  
Ordem da Companhia de Jesus aos domínios do Reino. 
Eles tiveram início em setembro de 1757, duas semanas 
após o atentado a Dom José I, e foram conduzidos de 
modo atrelado à campanha de Pombal contra os jesuí-
tas. Em primeiro de abril de 1758, 

[…] a pedido do ministro e graças à valiosa 
interferência do Cardeal Passionei, expede 
Bento XIV o breve In specula supreme 
dignitatis, pelo qual ordena a visita e reforma 
da Ordem, tanto em Portugal como nos seus 
domínios; o inquérito que a visita tem por fim 
realizar, e que nem chega a ser mero simulacro 
de inquérito, confiado ao Cardeal Saldanha, 
afeito a Carvalho, opera-se com extrema e 
suspeitíssima velocidade (AMEAL, 1942, p. 
520-521).

Em Portugal, vários documentos diziam respaldar 
o antijesuitismo41 que motivou a arbitrária e despótica 
gestão pombalina: A Relação Abreviada, publicada 
em 1757, A Dedução Cronológica, editada em 1767, 
o Compêndio Histórico do Estado da Universidade de 
Coimbra e A Origem Infecta, de 177142. “Sob a forma de 
manifesto filosófico, a propaganda antijesuítica trans-
forma-se numa verdadeira arma de combate político” 
(ARAÚJO, 2000, p. 26). José Eduardo Franco e Célia 
Cristina Tavares perceberam que:

O esquema triádico divisório da história por-
tuguesa (idade de ouro/decadência jesuítica/
restauração – época iluminada), que se define 
na Dedução Cronológica, desdobra-se para 
estruturar também a insistente feitura da his-

tória patente nas leis reformistas pombalinas 
que visavam inculcar propagandisticamente 
a ideia de que a reforma política se orientava 
no sentido a recuperação do ideal portu-
guês perdido por obra maléfica dos Jesuítas 
(FRANCO; TAVARES, 2012, p. 112).

O golpe decisivo que assegurou o intento de Pom-
bal e de seus aliados envolveu complexas manobras na 
relação do Reino de Portugal com a Cúria Romana, 
enquanto durou a crise43 com a “Santa Sé”: 

Esta situação dura nove anos, apesar das 
diligências feitas para lhe por cobro. E 
Carvalho aproveita o ensejo para urdir 
vasta cabala – de acordo com a França e 
a Espanha – contra Clemente XIII, que 
considera excessivamente benigno para com 
a Companhia de Jesus. O conflito arrasta-se 
até a morte do Pontífice. Empenham-se as 
potências contrárias à Ordem de Santo Inácio 
em fazer eleger o Cardeal Ganganelli – que, 
de fato, sobe ao sólio de S. Pedro, sob o nome 
de Clemente XIV, em maio de 1769. Três 
meses depois, iniciam-se as negociações para 
o reatamento com Portugal. E, depois de mil 
hesitações e amarguras, o novo Papa extingue 
a Companhia de Jesus pelo breve Dominus 
ac Redemptor noster, de 21 de julho de 1773. 
Chama Carvalho a si, indevidamente, a 
“glória” de fal feito – que pertence, sobretudo, 
a José Moñino, primeiro ministro de Carlos 
III de Espanha (AMEAL, 1942, p. 522).

Promulgado o breve papal, coloca-se em marcha 
a ampla divulgação dos documentos que escoravam as 
reformas, em andamento desde a década de 1760. No 
que diz respeito ao Regimento Pombalino da Inquisição, 
observa-se que o rigor e as arbitrariedades do Tribunal 
do Santo Ofício tiveram continuidade nos Tribunais 
Régios, já que “Tanto abominava o marquês de Pombal 
a Companhia de Jesus quanto amava a Santa Inquisi-
ção” (BRANCO, s/d, p. 143). Para José Eduardo Franco 
e Célia Cristina Tavares:
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O novo regimento, depois de deplorar as 
práticas de tortura e sujeição a tormentos 
prolongados, proclama a sua abolição, 
vituperando a sua desumanidade. Contudo, 
tal vituperação veemente não impede que 
a seguir o mesmo regimento considere uma 
exceção que abre portas, na prática, para 
a continuação em vigor destas práticas, 
como de facto aconteceu (título III, livro II, 
páragrafo 3):
Porém, se os réus forem heresiarcas ou 
dogmatistas, constar terem disseminado e feito 
sequazes deles, se os não confessarem e as pessoas 
que com eles contaminarem, ou confessarem, 
ocultando algumas das ditas pessoas, serão 
postas a tormento proporcionando à qualidade 
da prova e dos indícios que contra eles houver, 
pelo muito que importa arrancar de entre 
os fiéis tão pestíferas raízes (FRANCO; 
TAVARES, 2012, p. 136).  

Francisco Xavier de Oliveira conviveu de perto 
com Sebastião José de Carvalho e Melo, quando este 
fora realizar missões em Londres e na Áustria, na 
década de 1740. A amizade entre ambos não impe-
diu que a Inquisição, presidida pelo próprio Marquês, 
condenasse-o com a pena da fogueira, símbolo do cas-
tigo infernal:

Francisco Xavier de Oliveira esperou dez anos 
que os seus amigos ministros lhe fizessem 
justiça e afinal fizeram-lha por este teor: a 
Inquisição processou-o, o processo foi, como 
era de lei, ao Conselho de Estado, o conde 
de Oeiras, como é natural, presidiu a esse 
conselho, e o seu amigo Xavier de Oliveira foi 
condenado a morrer relaxado em estátua, isto 
é, queimado vivo, se o apanhassem. O conde 
de Oeiras assistiu ao espetáculo na praça do 
Rossio (BRANCO, s/d, p. 78).

Mas, afinal, como se justifica o fascínio de Sebas-
tião José de Carvalho e Melo pela manutenção das 
práticas do antigo tribunal? Camilo Castelo Branco 

apresentou uma explicação que vai ao encontro com a 
onipotência do Marquês: 

E se o Santo Ofício estava deturpado e 
pervertido pelo ascendente dos jesuítas, 
porque não arrasou ele [Pombal] a Inquisição 
com um aceno desse poderoso braço que 
exterminou a Companhia de Jesus? É que 
não lhe convinha eliminar uma das suas 
repartições de tormento: pelo contrário, 
chamou-a a si, deu a direção dela a seu irmão 
Paulo de Carvalho, e ordenou por lei que a 
tratassem por majestade. Sua Majestade a 
Inquisição! (Idem, p. 144 – grifo do autor).

IMAGEM

Como se sabe, a manutenção dos tribunais do 
Santo Ofício, as Reformas no Ensino e a expulsão 
dos jesuítas compõem o tripé da gestão pombalina. 
Essa série de providências drásticas se relaciona a 
um contexto mais amplo, intimamente ligado aos 
negócios do reino: “Existiam interesses materiais. A 
ordem era muito rica e com sua expulsão o Estado 
se apropriaria de boa parte de seus bens. Do ponto 
de vista político, os jesuítas constituíam um forte obs-
táculo a um projeto político regalista” (SOUZA, 2015, 
p. 292). Como assinalaram Márcia Amantino e Marieta 
Pinheiro de Carvalho: 

[...] as querelas contra os jesuítas tiveram início 
a partir da assinatura do Tratado de Limites 
entre Espanha e Portugal, em janeiro de 1750, 
pelo então rei d. João V. […] a Espanha ficou 
com a Colônia do Sacramento, no extremo sul 
do continente, e Portugal com os Sete Povos 
das Missões [...] Tais acordos pressupunham a 
desocupação inaciana das missões uruguaias 
(AMANTINO e CARVALHO, 2015, p. 72). 

Não podemos descuidar de outro fundamento 
realçado pela gestão pombalina: a vinculação da ima-
gem do Marquês a obras de reconhecida qualidade e 
proeminência, do ponto de vista cultural e político. Sob 
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essa ótica, outro aspecto importante reside na autopro-
moção de Sebastião José de Carvalho e Melo, o que não 
se limitou à assinatura de volumosos compêndios rela-
cionados à reconstrução de Portugal, após o Terremoto 
de 1755, nem aos compêndios sobre Política, ou à farta 
Legislação sobre o Ensino reformado, no país. Ivan 
Teixeira chamou a atenção para o cuidado do estadista 
em divulgar a sua própria imagem44, especialmente por 
intermédio das artes: 

[Em 1759] mandou publicar luxuosa edição 
da Arte Poética de Horácio, traduzida pelo 
humanista e padre oratoriano Francisco José 
Freire (1719-1773). Na abertura do livro, 
estampou-se portentosa gravura de Sebastião 
José. Na dedicatória, o tradutor propôs o 
Ministro como tema mais urgente para a 
poesia do tempo. No ano seguinte, saiu a 
segunda edição de Arte Poética ou Regra da 
Verdadeira Poesia, do próprio Freire (chamado 
Cândido Lusitano na Arcádia de Lisboa), com 
poderoso panegírico introdutório, em que 
se ratificava a ideia do ascendente estadista 
como o mais inadiável assunto da poesia 
portuguesa. Seguiram-se outras publicações 
importantes, até que, em 1767, o pintor francês 
Michel van Loo, comissionado por capitalistas 
internacionais, pintou espetacular quando do 
Conde de Oeiras (TEIXEIRA, 1999, pp. 16-17).

Se de um lado, o Marquês de Pombal agia segundo 
os modos de um mecenas do Império português, cioso 
por legar seu nome e imagem à posteridade, por outro, 
certas decisões que tomava traíam novas arbitrarieda-
des. Um episódio de pequenas proporções passou de 
murmúrio a ruído, no início de 1771 – justamente o 
período em que Sebastião José recebera a comenda 
pelo qual entrou para os manuais de história. 

De acordo com o historiador João Lúcio de Aze-
vedo, a trama envolveu diretamente Luís Atônio Ver-
nei, o célebre autor do Verdadeiro Método de Estudar, 
“cujos princípios constituíram a base da reforma dos 
estudos iniciados no ano precedente pela criação da 
Junta de Providência Literária”.

Vernei e o ministro Almada entraram em desa-
venças, possivelmente motivadas pela evidente supe-
rioridade intelectual do educador. Em dura represália, 
o “ministro [Almada] queixava-se para Lisboa das 
excessivas despesas e exigências de Vernei, e das suas 
desatenções pessoais, rematando por acusá-lo de incon-
fidência. À vista disso foi despedido, por ordem de Car-
valho, e o Pontífice o desterrou dos estados romanos” 
(AZEVEDO, 1990, p. 245).

Os capítulos finais da vida do Marquês de Pombal 
contrastam grandemente com o elevado poderio que o 
estadista alcançou, durante sua atuação como Secretá-
rio e Ministro do reino de Dom José I. Ao final de seu 
reinado, a coroa acumulava elevadas dívidas, inclusive 
aquelas provocadas pela falta de pagamento de solda-
dos e funcionários da administração reinol. 

Em 29 de novembro de 1776, imediatamente 
após a morte de Dom José I, sua filha Maria assumiu a 
regência de Portugal. Pombal despediu-se do governo 
em fevereiro do ano seguinte, sob protestos não exclu-
sivos da corte. Na passagem de  23 para 24 de janeiro, 
em ato que sintetizaria o caráter despótico e violento 
de sua longa gestão como braço direito do rei Dom 
José I, as autoridades ateiam fogo na praia de Trafaria. 
Os relatos de Camilo Castelo Branco e João Lúcio de 
Azevedo vão na mesma direção, embora a dicção seja 
sobremodo diferente. 

Camilo afirma que, “Na véspera do século XIX, só 
ao marquês de Pombal podia acudir o alvitre de abra-
sar uns rapazes que fugiam à desgraçada vida militar 
em Portugal. Chamou Diogo Inácio de Pina Manique, 
intendente da polícia, deu-lhe uma ordem lacônica e 
pôs à sua disposição 300 soldados e algumas dúzias de 
archotes” (BRANCO, s/d, p. 234).  

Nas palavras de João Lúcio de Azevedo, “Depois 
de 1 de Fevereiro nenhuma decisão do Governo apa-
rece publicada em seu nome. […] Pode-se dizer que o 
último ato de autoridade de Pombal foi, a 23 de janeiro, 
o morticínio da Trafaria, com que porventura desfor-
rava a raiva imponente contra os que na corte o afron-
tavam” (AZEVEDO, 1990, p. 278).

Restava pouco mais de um mês a Pombal. No dia 
7 de fevereiro, ele requereu à princesa regente, Maria, a 
sua demissão. Dezessete dias depois, falecia Dom José 
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I. No dia primeiro de março reiterou o pedido de exo-
neração45. Finalmente, três dias depois era publicado o 
decreto que oficializava a sua saída.46 Onze dias depois, o 
Marquês chegaria, com a sua família, ao solar de Pombal, 
onde passou a receber a visita de numerosos credores e 
de onde regressaria à corte para responder a uma série de 
acusações, enquanto ministro do rei Dom José I.

Em 1780, a maioria dos oito juízes que analisavam 
as acusações contra o estadista octagenário e debilitado 
pela lepra suspenderam as penas aplicáveis a Pombal. 
Em 16 de agosto de  1781, a Rainha Maria confirmou as 
acusações contra o ex-ministro, afirmando que ele seria 
“réu e merecedor de exemplares castigos; ao que porém 
não mandei proceder atendendo às graves moléstias e 
decrepidez em que se acha, lembrando-me mais da cle-
mência do que da justiça, e também porque o mesmo 
marquês me pediu perdão, detestando o temerário 
excesso que cometera” (Branco, s/d, p. 252). 

Azevedo também considerava muito relevantes os 
dizeres constantes do decreto emitido pela Rainha. O 
historiador observou que “Dos juízes, cujo laudo serviu 
de base à decisão, dois tinham sido da confiança íntima 
do marquês”. Como parte de sua defesa pública47, Pombal 
enviou uma carta ao seu primogênito em que afirmava: 
“Sendo eu ouvido não será fácil provar contra mim coisa 
que faça carga, porque nada obrei que não fosse debaixo 
das ordens de el-rei” (AZEVEDO, 1990, p. 311). 

A forma ambígua com que Pombal foi tratado ao 
final da vida – condenado pela lei, mas isentado dos 
castigos físicos –, parecia antecipar a ambivalência com 
que suas ações seriam ajuizadas por seus biógrafos. 
Em meio às acusações e apologias em seu nome, não 
se pode negar que ele se julgasse como um homem de 
vulto, essencial para o melhor governo de Dom José I.

Revelando sensíveis variações, especialmente 
quanto à dicção do que escreveram, Camilo Castelo 
Branco e João Lúcio de Azevedo legaram dois retratos 
que apresentam mais convergências que diferenças em 
relação às figuras que protagonizaram a história de Por-
tugal durante o reinado de Dom José I.

Ao descrever os caracteres do Marquês de Pom-
bal e analisar seus feitos, ressaltam-se a postura mais 
aguerrida de Camilo e a sobriedade de Azevedo. Mas, a 
despeito das visões dicotômicas em torno do estadista 

português, o exame comparativo de ambas as biografias 
leva-nos a relativizar alguns dos feitos de Sebastião José 
de Carvalho e Melo. 

De todo modo, ambos reforçam a tese de que a 
atuação do primeiro ministro teria ofuscado, quando 
não contrariado, as ações e intenções do monarca. Dom 
José I entregara a Pombal um poderio sem par na his-
tória portuguesa. Em decorrência desse fator, a gestão 
pombalina norteou-se pela ampliação de seus poderes, 
na firme escalada dos postos reinóis, motivada pelo 
propósito de incrementar os negócios do reino, simul-
taneamente à dura luta em prol da derrocada da Ordem 
da Companhia de Jesus, reestabelecida apenas doze 
anos após a morte do braço direito do rei.

Embora o historiador João Lúcio Azevedo pro-
curasse fugir às controvérsias em torno da figura do 
Marquês de Pombal, não se pode negar que a impres-
sionante trajetória desse homem foi consideravel-
mente polêmica. Sua ascensão – diplomata, secretário 
do reino, ministro, conde e marquês – provavelmente 
colaborou na forma como concebia as artes, os negó-
cios e a religião. 

Sua trajetória revela as diversas faces de um 
súdito, fiel ao rei e obediente à religião católica, que se 
aprimorou na arte de aprender com os ensinamentos 
alheios, onde quer que estivesse: fosse como mensa-
geiro em Londres e Viena; fosse como coordenador 
da reforma arquitetônica de seu país, após o terre-
meto desvastador de 1755; fosse como proprietário 
de vinhas, grandemente favorecido pela instalação 
da Companhia de Vinhos; fosse como articulador de 
intrigas – maiores ou menores – cujos fins trouxeram 
benefícios relativos ao reino. 

Dando razão tanto ao romancista Camilo Castelo 
Branco quanto ao historiador João Lúcio Azevedo, a 
inconstância parece ser a principal marca na longeva 
arte de retratar a figura imponente do célebre embaixa-
dor português. É provável que parte da impossibilidade 
em certificar juízo único e definitivo a respeito do Mar-
quês de Pombal decorra dos variados esboços biográ-
ficos que se somaram ao longo de quase dois séculos e 
meio: período de tempo nada desprezível, que permite 
supor a sedimentação de visões antagônicas sobre um 
cortesão fascinante, ainda que pelo avesso.      
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NOTAS

* *  Perfil do Marquês de Pombal, s/d, p. VIII.
** O Marquês de Pombal e sua Época, 1990, p. 7.
4“Pretenderam os adversários de Pombal que D. João V, de quem não 

lograra jamais o favor, mal suportava a leitura de seus despachos, pelo 
tédio que o contexto dos mesmos, habitualmente emaranhado e pro-
lixo, de cada vez lhe provocava. Diziam outros que na Inglaterra lhe 
chamavam por irrisão ministro letrado, pela cópia de citações e abuso 
das fórmulas de jurisprudência” (Azevedo, 1990, p. 30). 

5Por exemplo, em 1947 o português Alfredo Duarte Rodrigues afirmava 
ter reunido mais de cem colaboradores de modo a “servir de alvo aos 
críticos tanto das esquerdas quanto das direitas” (RODRIGUES, 1947, 
p. 6). Treze anos depois, o brasileiro Marcos Carneiro de Mendonça 
ecoaria a opinião de Rodrigues, afirmando não entrar “em liça para 
acusá-lo [Pombal] ou defendê-lo dos crimes que lhe são atribuídos” 
(MENDONÇA, 1960, p. 2).

6Enquanto José Hermano Saraiva considera Camilo Castelo Branco 
e João Lúcio de Azevedo como dois biógrafos de natureza “liberal” 
(Saraiva, 2005), Francisco Falcon sugere que o trabalho de Camilo 
enquadra-se no grupo de biógrafos conservadores, com “visões crí-
ticas, francamente hostis” em relação ao Marquês de Pombal (Falcon, 
2015, p. 9). 

7O atentado a Dom José é imputado, por alguns historiadores, ao pró-
prio Sebasitão José, o maior beneficiado do acontecimento. “[...] o 
processo, organizado à pressa e cheio de arbitrariedades de toda a 
espécie, desenrola-se sob os signos da mais impiedosa repressão. […] 
Como recompensa, Carvalho é erguido pelo Rei a Conde de Oeiras 
em 6 de junho do mesmo ano” (Ameal, 1942, p. 515). 

8“Os boatos do atentado dos Távoras foram logo acreditados. Rapida-
mente se propagou a versão na cidade e no reino, e, dentro em pouco, 
entrou-se a dizer que os jesuítas tinham sido instigadores do crime” 
(Azevedo, 1990, P. 147).

9Durante o Reinado de Maria (filha de Dom José I), o nome dos Távoras 
foi reabilitado. A sentença de revisão foi publicada em 23 de maio de 
1781 (Cf. Alves, 2011).

10“Sem se mostrar propriamente simpático a Pombal, João Lúcio buscou 
ser preciso e, até onde lhe foi possível, imparcial. Evitou a antiga tradi-
ção historiográfica de ser pró ou contra Pombal” (Falcon, 2015, p. 10).

11Maria Teresa, rainha da Áustria, teria emitido voto decisivo para a 
indicação de Sebastião José como intercessor português em seu reino.

12No ano de 1750 foi firmado o Tratado de Madri – que reformava o 
Tratado de Tordesilhas (1494) – por obra do frei Alexandre de Gus-
mão. O fato de ele não ocupar um dos postos no ministério de Dom 
José I foi determinante em sua mágoa do rei e manifesta rivalidade 
com Sebastião José. Ao reformar os negócios de ouro na província 
de Minas Gerais, o Ministro deparou com duras ressalvas de Gusmão 
(porta-voz do Conselho Ultramarino), às quais reagiu nestes termos: 
“O Conselho fique sabendo que as suas mais óbvias e mais indispen-
sáveis obrigações consistem no profundo e sempre inviolável respeito 
às minhas leis” (Pombal Apud Azevedo, 1990, p. 86). 

13“Pombal, responsável pela política externa josefina em meio ao des-
pontar da crise do sistema colonial, foi encarregado de fazer valer 
as decisões, confiando a seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, a chefia portuguesa das comissões mistas para o norte da 
América (1752)” (Oliveira, 2012, p. 32).

14Essa questão foi discutida pela Igreja Católica desde meados do século 
XVI, especialmente durante as sessões do Concílio de Trento, realiza-
das entre 1545-1563. Somente em 1741, o papa Benedito XIV assinou 

“um breve que, prescrevendo a escravidão dos americanos, pronun-
ciava a excomunhão contra quem os violentasse nas pessoas, bens, 
liberdades” (Azevedo, 1990, p. 109).

15Lê-se nas Memórias Secretíssimas uma nota em meio aos escritos 
do Marquês de Pombal: “No meio pois desta confusão e desordem, 
andava envolvido el-rei D. José, que assombrado de ver esse horroroso 
espetáculo, perguntou ao marquês de Pombal, que andava ao seu lado: 
‘Marquês, que devemos nós fazer neste caso? Enterrar os mortos, e 
cuidar dos vivos’ assim respondeu o marquês a el-rei” (Melo, s/d, p. 
71).

16Pombal refere-se ao levante como “horroroso motim com que toda 
a plebe da mesma cidade foi assaltar as casas do chanceler, cabeça 
daquela relação e das sessões, cartório e depósito da mesma compa-
nhia, clamando que fosse abolida” (Melo, s/d, p. 201). É sintomático 
que a Relação Abreviada (libelo contra os jesuítas assinado pelo minis-
tro) tenha sido publicado no mesmo ano (1757). Na transcrição do 
documento, publicada em 1989, lê-se sobre aqueles religiosos que eles 
mantiveram “absoluto monopólio de corpos, e de almas, [com que] 
estabeleceram entre os índios axiomas tão opostos à sociedade civil, e 
caridade cristã” (Melo, 1989, p. 9).

17“Segundo a versão francesa, alguns tiros da esquadra de Boscawen 
atingiram as muralhas; dois homens do campo foram mortos por 
balas perdidas. […] O comandante francês refugiara-se em Lagos com 
as tripulações, que dos navios perdidos conseguiram salvar-se. Ali os 
náufragos receberam carinhoso tratamento, que Luís XIV mandou 
agradecer, mas, ao mesmo passo, protestava o embaixador, conde de 
Merle, contra a ofensa da neutralidade praticada pelos ingleses. […] 
que disposições tomava a corte de Lisboa ante a violação das águas 
territoriais e o insulto às baterias pela esquadra britânica?” (Azevedo, 
1990, p. 179).

18Há convergência entre os estudos de Camilo Castelo Branco e Kennet 
Maxwell, no que diz respeito às origens de Pombal, pois “[...] pare-
ciam-se muito com as de muitos ministros que os monarcas absolu-
tistas escolhiam para fortalecer o próprio poder e intensificar o do 
Estado. Suas honras foram conferidas ao final da vida. […] essa con-
dição nobre não foi recebida como herança, mas obtida como recom-
pensa por serviços prestados ao monarca e ao Estado português” 
(Maxwell, 1997, p. 2). Para o historiador João Ameal, “[...] a vantagem 
máxima obtida por Carvalho em Viena, é o casamento […]  com D. 
Leonor Daun, de uma grande família da aristocracia vienense. [Sebas-
tião José] Encontra dificuldades, porque os Dauns hesitam em se ligar 
a um estrangeiro sem referências seguras” (Ameal, 1942, p. 506).  

19Baseado no relato de diversos historiadores, João Ameal questiona o 
máximo crédito concedido a Dom Luís da Cunha. O convite esten-
dido a Sebastião José teria envolvido diversos atores, dentre os quais 
os “bons ofícios do oratoriano Padre António José da Cruz junto ao 
Padre Domingos de Oliveira, valido régio […] a intervenção do Car-
deal da Cunha […]” e “os esforços conjugados da Rainha-Mãe, D. 
Maria Ana de Áustria – que, além de simpatizar muito com Carvalho 
dedica especial afeto à sua patrícia D. Leonor Daun [segunda esposta 
de Sebastião José]” (Ameal, 1942, p. 507). 

20Nas pranchas, ilustrações e plantas compiladas por Kenneth Maxwell 
(1997) há duplicidade de assinaturas nos documentos. Muitas deles 
foram autografados por arquitetos ou engenheiros, além de subscritas 
por Pombal – o que sugere a intensa supervisão do estadista durante o 
replanejamento da região atingida pelo terremoto. 

21As relações de Pombal com os seus contatos de Viena não se limitou 
às reformas de natureza políticoeconômica: “[...] a influência de sua 
estada na Áustria se manifesta até na arquitetura doméstica. O palá-
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cio de Pombal em Oeiras, com seu teto alemão de esconso duplo, foi 
influenciado pelo húngaro Carlos Mardel, que colaborou com Pombal 
na resconstrução de Lisboa” (Maxwell, 1997, p. 9).

22Filho de Zeus e de Antíope, Anfíon teria aprendido a tocar lira pelas 
mãos de Apolo. Graças à sua habilidade sem par no instrumento, teria 
construído a cidade de Tebas, tirando notas da lira enquanto as pedras 
movimentavam-se sozinhas, atraídas por sua lira (Grimal, 2005).

23O pretenso nacionalismo de Pombal também foi severamente contes-
tado por Camilo Castelo Branco. “O Conde Oeiras consentiu que as 
comandâncias dos regimentos e os governos das praças fossem dados 
a oficiais estrangeiros. Duarte Smith, dois anos depois, em 1764, 
era promovido a coronel do regimento de cavalaria de Bragança, ao 
mesmo tempo que o brigadeiro Francisco Maclean […] foi promo-
vido a coronel de infantaria de Almeida, e John Macdonal a coronel 
do regimento de Peniche, e Frederico Jacob Weinholtz coronel de arti-
lharia de S. João da Barra, e Guilherme Scharp do regimento de Oli-
vença, e Pedro Preston do regimento de Estremoz, e Diogo Anderson 
de infantaria de Monção, etc” (Branco, s/d, p. 193).

24Alexandre de Gusmão (1658-1736) foi diplomata de Dom João V que 
negociou o Tratado de Madri no período entre 1740 e 1750 (Aman-
tino; Carvalho, 2015).

25“Contra o privilégio da venda a miúdo no Porto e arredores, atribu-
ído à [Companhia] do Alto Douro, estalam mesmo, na quarta-feira 
de cinzas de 1757, graves motins na capital do Norte” (Ameal, 1942, 
p. 511). “A cidade foi ocupada por tropas e uma comissão de juízes foi 
incumbida de justiçar os amotinados, devendo para isso utilizar ‘pro-
cessos sumaríssimos, pelos quais conste do mero fato da verdade da 
culpa, sem atenção às formalidades civis’. Os juízes cumpriram bem: 
enforcaram três dezenas de populares, entre eles o juiz do povo da 
cidade e várias mulheres” (Saraiva, 2005, p. 252).

26“[...]  o poder de jurisdição da Igreja diminui no que tange à censura 
e educação, áreas em que as instituições eclesiásticas tinham um forte 
ascendente e em que o ancestral predomínio do clero não sofria con-
testação” (Araújo, 2000, p. 16).

27Para Laerte Ramos de Carvalho, “Certamente não poderemos falar de 
um ‘iluminismo’ português no mesmo sentido pelo qual nos expres-
samos ao caracterizar as manifestações do pensamento inglês, francês 
e alemão” (Carvalho, 1978, p. 26).

28“Talvez se pudesse identificar esse impulso, que produz uma tênue 
unidade entre os diversos movimentos ilustrados da Europa, com a 
ideia de progresso, de eficiência da estrutura administrativa, de obser-
vação científica da natureza e de valorização do saber aplicado à busca 
da felicidade terrena e do bem-estar social” (Teixeira, 1999, p. 25).

29A dissertação do médico António Nunes Ribeiro Sanches intitulava-
-se: Origem do apelido de cristãos-velhos e

 cristãos novos em Portugal, e causas por que ainda continua, e também a 
perseguição aos judeus, com os meios

juntamente de fazer com que cesse em pouco tempo essa distinção entre 
vassalos dum mesmo soberano: e tudo para

propagação da religião católica e utilidade do reino (Branco, s/d, p. 85).
30“[…] a Companhia de Jesus representava um obstáculo para imple-

mentação e desenvolvimento das novas diretrizes
 da administração coloninial, que, por sua vez, buscava a todo custo colo-

car o Estado português em condições políticas
econômicas que lhe permitissem competir com as demais nações euro-

peias” (Oliveira, 2010, p. 27). 
31 Alcir Pécora observou que: “[…] o ponto principal pelo qual Vieira se 

bate é certamente o do reforço das missões jesuíticas como condição 
do êxito da ação espiritual da Igreja e do fortalecimento temporal do 
Estado português. Para aí faz convergirem as lições da Segunda Esco-

lástica que visavam balizar a ética da Conquista espanhola, nos ter-
mos irredutivelmente religiosos de uma ‘consciência cristã’ e de uma 
codificação jurídica assentada no direito natural. Visto no interior do 
corpo místico a que passa a pertencer, o gentio ocupa um lugar hierár-
quico definido, pelo qual responde jurídica, política, moral e religiosa-
mente” (Pécora, 2005, p. 89).

32Esses termos estão registrados de modo bastante similar em “Corps 
du Christ”, verbete do Vocabulaire de Théologie Biblique (1970, pp. 
213-216).

33“Una, santa, católica e apostólica: esta é a Igreja que devemos crer e 
professar já que é isso o que a ensina a fé. Nesta Igreja cremos com fir-
meza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação, 
nem remissão dos pecados, como declara o esposo no Cântico: ‘Uma 
só é minha pomba sem defeito. Uma só a preferida pela mãe que a gerou’ 
(Ct 6,9). Ela representa o único corpo místico, cuja cabeça é Cristo e 
Deus é a cabeça de Cristo” (Bonifácio VIII,1o. §). 

34Tomás de Aquino referia-se a Paulo de Tarso, um dos principais disse-
minadores do Cristianismo. O apóstolo nasceu na Turquia e foi morto 
na Itália, por decapitação, em 67 d.C.

35Atos, II, 1-4.
36“Ideais regalistas e episcopalistas não esperaram o reinado de d. José I 

para fazer sua aparição no mundo português. Já no século XVII é pos-
sível encontrar vários exemplos da penetração e difusão dessas ideias. 
O Tractatus de manu regia, de Gabriel Pereira de Castro (1622-1625), 
é um deles. Essa obra se tornaria referência importante e duradoura 
no que diz respeito à fundamentação do poder real, inclusive em sua 
relação com os homens da Igreja” (Souza, 2015, p. 281).

37“Paulo de Carvalho, sacerdote, elevado a cardel pelo papa Clemente 
XIV, tornou-se inquisidor-geral e presidente do Conselho Municipal 
de Lisboa (posição para a qual Pombal indicou seu filho mais velho, 
Henrique, após a morte do irmão)” (Maxwell, 1997, p. 3). 

38“Em 1760, a dissensão entre Pombal e o inquisidor geral, d. José de 
Bragança […], terminou com a prisão do inquisidor e de seu irmão, 
d. Antônio, no convento do Buçaco. Ainda que a inteira submissão 
do tribunal ao Estado só tenha ocorrido em 1774, após a provação 
do seu novo regimento, o fato é que depois da prisão do inquisidor o 
Santo Ofício não mais fugiu ao controle do governo – tanto mais que 
Pombal conseguiu colocar seu irmão Paulo de Carvalho Mendonça à 
frente do Conselho Geral do Santo Ofício” (Souza, 2015, p. 293).

39“Depressa o Conde de Oeiras manifesta a sua fobia; chega a tornar-se 
caricatural. Clermont d’Amboise escreve ao Duque de Choiseul que 
se não pode ter uma entrevista com o ministro sem este logo aludir 
à sua ideia fixa. Saint Priest chama, ao antijesuitismo de Carvalho 
‘mania’... E noutro ofício (na altura dos tumultos madrilenos de 1766), 
não vacila em admitir que, para ver os jesuítas expulsos da Espanha, o 
ditador seja ‘capaz de dar uma província de Portugal’ (Ameal, 1942, p. 
519). “A partir de 1760, todos os bens começaram a ser divididos entre 
os, assim chamados, ‘contemplados’. O saque aos bens jesuíticos é um 
capítulo à parte nesse processo. Ele demonstrou a natureza do projeto 
sustentado pelo antijesuitismo” (Leite, 2015, p. 56).

40A bula Cum ad nihil magis havia sido expedida pelo Papa Clemente 
VII em 17 de dezembro de 1531, durante o reinado de Manuel I, mas 
anulada no ano seguinte. Em 23 de maio de 1536, por insistência do rei 
Dom João III, e sob influência do rei Carlos V, o papa Paulo III emitiu 
novamente o documento. A bula foi publicada em Évora, antiga sede 
da Corte portuguesa, em 22 de outubro de 1536 (Herculano, 2002). O 
envolvimento do rei era patente, segundo Francisco Bethencourt: “[...] 
a cerimônia de publicação da bula realizou-se no dia 22 de outubro, 
um domingo, na igreja catedral, perante o rei, o cardeal, o cabido, o 
inquisidor-geral, o clero e o povo da cidade [de Évora] e dos arredores. 
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No fim do tempo de graça (trinta dias), em 19 de novembro, o inquisi-
dor-geral publicou um monitório com a descrição pormenorizada dos 
crimes sob jurisdição inqusitorial que deviam ser denunciados ao tri-
bunal. A bula designava o judaísmo dos cristãos-novos, acrescentando 
o luteranismo, o islamismo, as proposições heréticas e os sortilégios” 
(Bethencourt, 2000, p. 25). 

41“Não se sabe quando teve início a hostilidade recíproca entre o minis-
tro e os padres, mas tornou-se patente em 1755 quando Pombal reti-
rou aos jesuítas do Brasil e do Paraguai a tutela sobre os índios, que 
haviam exercido durante dois séculos. Alvo de seus ataques cada vez 
mais violentos logo após o terremoto de Lisboa, Carvalho e Melo, 
em 1759, conseguiu envolvê-los na conjura dos Távoras e, em 1761, 
enviar um deles para a fogueira, o padre Malagrida, que, aliás, era 
meio demente” (Bourdon, 2010, pp. 74-75).

42O Compêndio Histórico foi elaborado por uma Comissão de inte-
lectuais que passaram em revista os sete Estatutos da Universidade 
de Coimbra, desde sua fundação até o século XVII. A reformulação 
defendia um novo método de ensino das línguas e da gramática, bem 
como a reintrodução da Retórica, da Lógica e a ênfase no ensino de 
Filosofia Moral (Gauer, 1996). 

43Segundo João Lúcio de Azevedo, “Pela despedida do núncio em 1760, 
as relações entre a corte de Lisboa e o Papa haviam cessado. O embai-
xador português saíra também de Roma, e desde então a Igreja lusi-
tana tinha por chefe verdadeiro o primeiro-ministro, não o Pontífice. 
As decisões, que até aí se iam buscar em Roma, foram devolvidas aos 
bispos, subordinados à coroa” (Azevedo, 1990, p. 235).

44“Do mesmo modo como o Estado pombalino utilizou a propaganda 
para engrandecer a sua imagem e influenciar opiniões em toda a 
Europa, também o fez para a sua legislação, descrevendo para audi-
ências domésticas em linhas gerais, com pormenores às vezes cansati-
vos, os objetivos e antecedentes das mudanças políticas, assim como a 
essência da própria medida” (Maxwell, 1997, p. 98).

45De acordo com Camilo Castelo Branco, a demissão foi protelada 
ao máximo pelo Marquês: “Cínico ou falido de honra, o marquês, 
expulso do paço e vergastado pelo desprezo da rainha e dos seus cole-
gas, teimava em ir fazer a sua corte aos soberanos na sala do despa-
cho. E não pedia a demissão: foi necessário impor-lhe que a pedisse” 
(Branco, s/d, p. 237).

46O decreto que oficializava a sua exoneração “Conserva-lhe os hono-
rários de secretário de Estado, e faz-lhe mercê de uma comenda com 
seus rendimentos. Mas nem uma palavra de apreço ou reconheci-
mento de tantos serviços!” (Azevedo, 1990, p. 279).

47 Para a rainha D. Maria I, Pombal escreveu uma súplica em que alude 
a um importante estadista de seu tempo, o duque de Sully: “Não 
podendo, senhora, comparar-me com o duque de Sully em mereci-
mentos, é porém certo e público em todo o paço de V. M., e em toda a 
cidade de Lisboa, que me acho igual com ele na desgraça e nos moti-
vos com que recorro à real clemência de V. M.” (Melo, s/d, p. 301).  
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar as transformações decorrentes das inter-
venções políticas e administrativas feitas pelo Marquês de Pombal, enquanto Pri-
meiro-Ministro. É destacado o contexto pós terremoto de 1755, dando ênfase para 
as transformações urbanas em recurso e a remodelação do sistema de educação de 
Portugal e de todo o seu vasto império colonial. A expulsão dos jesuítas e a pene-
tração das ideias iluministas deram ensejo a transformações no âmbito do ensino. 
A criação do Colégio dos Nobres e principalmente as reformas da Universidade 
de Coimbra fizeram que modelos pedagógicos fossem revistos. Tais modificações 
sinalizam para um novo momento da história de Portugal que foi possível graças ao 
“terremoto” provocado pelo Marquês de Pombal.
Palavras-chave: Educação, Pombal, Lisboa, Iluminismo, Jesuítas
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THE “EARTHQUAKE” IN THE EDUCATION CAUSED BY THE MARQUIS OF POMBAL 
ABSTRACT
This article aims to present the changes resulting from the political and administrative interventions made   by the Marquis of Pombal 
as Prime Minister. It highlighted the post-earthquake context of 1755, with emphasis on the urban transformations in resource and 
remodeling the education system in Portugal and in its vast colonial empire. The expulsion of the Jesuits and the penetration of the 
Enlightenment ideas supported changes in teaching. The creation of the College of Nobles and especially the reform of the University 
of Coimbra led to revisions in the pedagogical models. Such changes pointed to a new moment in the history of Portugal which was 
possible thanks to the “earthquake “ caused by the Marquis of Pombal.
Keywords: Education, Pombal, Lisbon, Enlightenment, Jesuits

EL “TERREMOTO” EN LA EDUCACIÓN CAUSADO POR EL MARQUÉS DE POMBAL 
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar las modificaciones resultantes de las intervenciones políticas y administrativas realizadas 
por el Marqués de Pombal como Primer Ministro. Se puso de relieve el contexto posterior al terremoto de 1755, con énfasis en las 
transformaciones urbanas en recurso y la remodelación del sistema de educación Portugal y su vasto imperio colonial. La expulsión 
de los jesuitas y la penetración de las ideas ilustradas dieron lugar a cambios en la enseñanza. La creación del Colegio de Nobles y en 
especial las reformas de la Universidad de Coimbra hicieron que se revisaron los modelos pedagógicos. Tales cambios indican un nuevo 
momento en la historia de Portugal que fue posible gracias al “terremoto” causado por el Marqués de Pombal.
Palabras clave: Educación, Pombal, Lisboa, Ilustración, Jesuitas.

LE “ TREMBLEMENT”DANS L’ÉDUCATION PROVOQUÉ POUR LE MARQUIS DE 
POMBAL
RÉSUMÉ
Cet article a l’objectif de présenter les transformations résultantes des interventions politiques et administratives réalisées pour le Mar-
quis de Pombal,quand il était premier ministre. Nous détachons le contexte après le tremblement de 1755,en détachant les transfor-
mations urbaines et un noveau modèle du système éducatif  portugais et de tout le vaste empire colonial. L’expulsion des jésuites et la 
pénétration des idées des lumières ont donné l’opportunité de transformations dans les sphères d’enseignement. La création du Collége 
des Nobles et principalement les réformes de l’Université de Coimbra ont fait que des modèles pédagogiques  fussent révisés.Telles 
modifications indiquent un noveau moment de l’histoire du Portugal qui a été possible grâce au  ‘’tremblement’’provoqué pour Marquis 
de Pombal.
Mots-clés : Éducation, Pombal, Lisbonne, Lumières,Jésuites.
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NO ALVORECER DO DIA primeiro de novembro 
de 1755 a terra tremeu em Lisboa e nas áreas adja-
centes. O abalo foi seguido de incêndio e de mare-
motos, fazendo que o caos se instaurasse na cidade. 
O número de mortos foi elevado, como também os 
danos materiais causados pela força da natureza. Os 
sobreviventes atônitos não encontravam explicação 
adequada para o acontecido. A desgraça que se aba-
tera sobre todos fizera que a população apelasse para a 
devoção religiosa.1 Sebastião José de Carvalho e Melo, 
ciente do seu papel, fez um pronunciamento sobre o 
que seria possível de alcançar com a desgraça causada 
pelo terremoto. Velhas estruturas sucumbiam, cedendo 
espaço para que um novo edifício fosse erguido. Por-
tugal precisava reconstruir não apenas a cidade de Lis-
boa, mas sim toda uma sociedade.2 

As equipes que se formaram, logo após a tragédia, 
tiveram a missão de desobstruir a cidade. Tarefa difícil 
e demorada. Os escombros impediam que os trabalhos 
se realizassem na rapidez desejável, enquanto outras 
medidas eram tomadas. O desentulhamento foi lento, 
revelando a dificuldade de se recompor a cidade. 

Contudo, a sociedade portuguesa sofreria um 
novo abalo tão forte quanto o terremoto. Em setembro 
de 1758, D. José I, retornando ao palácio, após uma 
visita noturna à marquesa de D. Teresa de Távora e 
Lorena (1723-?), esposa de D. Luís Bernardo de Távora 
(1723-1759), foi emboscado por desconhecidos que 
o feriram.3 O caso ficou envolvido em mistério e foi 
devidamente explorado por Sebastião José de Carva-
lho e Melo, que empreendeu diligências secretas para 
descobrir os executores de tal delito.4  Em dezembro 
do mesmo ano, numa operação policial rápida, alguns 
políticos importantes, dentre eles líderes aristocratas 
como o conde de Atougia e o duque de Aveiro, bem 
como componentes da família dos Távora foram pre-
sos, demonstrando uma forte conotação política na 
perseguição, tendo como objetivo neutralizar a ação 
da nobreza. As averiguações apontaram também para 
o envolvimento de alguns jesuítas que teriam atuado 
como cúmplices no atentado, o famoso Padre Gabriel 
Malagrida e os padres João de Matos e João Alexandre.5 
Este episódio completava uma série de entraves com a 
Companhia de Jesus, justificando o alvará real de 1759, 

que ordenava o afastamento daqueles que serviam na 
corte como preceptores ou confessores da família real e 
a prisão e a expulsão dos jesuítas.6

O ato de expulsão era realizado com o fim de 
preservar a autoridade real e a soberania do Estado 
lusitano, colaborando também para a harmonia da 
sociedade ameaçada pelos religiosos. O argumento uti-
lizado era que a Igreja e especialmente a Companhia 
de Jesus não estavam submetidas aos reis portugueses, 
acabando por criar o que ficou conhecido como um 
Estado dentro do Estado, duas monarquias, uma tem-
poral e outra espiritual. Esta atitude, antes de ser um 
ato monárquico, era uma ação em prol da segurança 
da coletividade, pois a punição dada aos nefastos reli-
giosos visava a “conservar a tranqüilidade, e interesses 
dos fiéis vassalos”. A expulsão assumia, portanto, ares 
de proteção e defesa dos súditos à mercê de religiosos 
que não mediam esforços para conseguir os seus inten-
tos.  Expulsão que causaria uma série de transforma-
ções no reino e no império lusitano. A dimensão dada 
ao episódio e o tom dramático em parte contribuíram 
para abrir campo para as mudanças, gerando transfor-
mações mais profundas.

Sebastião José de Carvalho e Melo no seu pronun-
ciamento sobre as vantagens que o reino poderia alcan-
çar da desgraça causada pelo terremoto lembrava que, 
para restabelecer um Estado, era necessário que um 
Estado fosse em parte aniquilado. O tremor, enquanto 
fenômeno da natureza, permitia destruir alguns siste-
mas que não eram condizentes com a nova realidade e 
os novos interesses.7

Portugal sofreu uma reformulação institucional, 
estruturada por Sebastião José de Carvalho que, ao 
assumir suas funções de Primeiro-Ministro, procu-
rou fortificar o Estado, impedindo o comportamento 
desregrado da elite portuguesa que gozava de prerro-
gativas estimuladoras de práticas irregulares. A Igreja 
e a nobreza viviam com grandes recursos enquanto a 
população caminhava na pobreza. O Primeiro-Ministro 
desejava aprofundar a centralização do poder monár-
quico frente à Igreja e à nobreza e sanear as finanças 
do Estado. Para tanto, procurou atuar por meio de leis 
que clarificassem o papel das instituições, bem como as 
relações existentes entre elas. Como bem salientou Lilia 
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Schwarcz, a assunção de Sebastião José de Carvalho e 
Melo não representava, “entretanto, apenas a conquista 
pessoal de um político de carreira fulminante. Era tam-
bém a vitória de um certo ideal administrativo e de um 
grupo que soube apresentar, no momento certo, uma 
série de saídas emergenciais”.8

A centralização de poder almejava reorganizar o 
império português, extremamente debilitado em sua 
balança comercial, especialmente com a Inglaterra, 
pelos acordos econômicos celebrados entre os dois 
países, especialmente o Tratado de Methuen. O sanea-
mento das contas do Estado passava pela revisão das 
relações de dependência e pela sangria de recursos que 
debilitaram as finanças. A criação da Companhia do 
Grão-Pará e Maranhão e da Companhia de Pernam-
buco e Paraíba, instituídas em 1755 e 1759, respectiva-
mente, tinha como objetivo acelerar o desenvolvimento 
econômico daquelas regiões coloniais, favorecendo 
a exploração natural e o cultivo do açúcar e do fumo. 
Fernando Novais destacou que a política ilustrada pom-
balina era essencialmente reformista e visava a solucio-
nar a crise do sistema colonial, afetando por decorrência 
as relações do Antigo Regime, pois, conforme observa o 
autor: “Absolutismo, sociedade estamental, capitalismo 
comercial, política mercantilista, expansão ultramarina 
e colonial são, portanto, parte de um todo, interagem 
reversivamente neste complexo a que se poderia chamar, 
mantendo um termo da tradição, Antigo Regime”9. Neste 
universo, o poderio jesuítico tornara-se, com o decorrer 
do tempo, um elemento nocivo à saúde do Estado em 
todas as suas esferas, reduzindo a ação do rei e abalando 
principalmente os recursos do Erário Real. O problema 
não era apenas a ação da Companhia, como observou 
Francisco Falcon: 

O processo de debilitação do poder do Estado, 
com suas inevitáveis seqüelas, traduzidas sob 
a forma de inércia, ineficiência e aumento 
da corrupção no aparelho burocrático, 
abriu caminho aos descontentamentos e às 
pretensões daquelas camadas ou grupos da 
burguesia mais diretamente prejudicados, 
ou mais dispostos a contestar o crescimento 
relativo da aristocracia. 

Sebastião José de Carvalho Melo identificou o 
enfraquecimento do poder real, entendendo ser pre-
ciso restabelecer a ordem econômica do Estado por-
tuguês.10 Paulatinamente, reorganizava-se o Estado 
adequando a justiça e o comércio à nova conjuntura, 
bem como o exército.11

No decorrer da segunda metade do século, Por-
tugal passaria por uma intensa transformação mental 
e social, impulsionada por forças externas e internas, 
sendo o terremoto apenas uma das rupturas do processo 
histórico português.12 A Europa vivia um momento de 
efervescência ideológica movida pela ideia da força da 
razão. O homem pensando por si mesmo procurava 
atingir pela reflexão a solução de seus problemas. A 
possibilidade de ele intervir nos seus desígnios ficava 
evidente, bastava ao ser humano compreender a razão 
universal. A influência de ideias científicas e filosóficas 
já era intensa, fruto de um movimento de longa dura-
ção no decorrer da primeira metade do século.13

Nas cortes europeias a afirmação do poder tem-
poral sobre o poder espiritual marcava uma nova rela-
ção do Estado com a Igreja. O pensamento iluminista 
foi profícuo na discussão da liberdade e autonomia do 
Estado em relação à Igreja.14 As reflexões tentaram har-
monizar a ciência e a fé, o racional e o experimental, 
visando a conciliar o tradicional com a inovação, dei-
xando clara a necessidade de sistematização dos novos 
valores e conhecimentos promovidos pelo avanço do 
pensamento científico. Tarefa difícil de ser conduzida, 
tendo em vista as raízes profundas do pensamento con-
servador na massa da população. Procurava-se revisar 
os conhecimentos a fim de incorporar as novas ideias 
apresentadas pela Ilustração a uma minoria.15  

O debate sobre a revisão dos conhecimentos pas-
sou pelo questionamento da educação e dos sistemas 
pedagógicos. Uma sociedade mais justa só seria possível 
se houvesse uma mudança de hábitos e costumes, rom-
pendo as barreiras do preconceito. A emergência de um 
Estado progressista pressupunha uma educação de base 
científica, que respeitasse o bem comum, a qual deveria 
nortear as Escolas e Academias, até então influenciadas 
de maneira intensa pelos jesuítas. A secularização da 
educação passou a ser uma bandeira propagada pelo 
pensamento iluminista que visava a garantir a forma-
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ção de um ser humano na sua integralidade. 
Questionava-se a tradição e defendia-se uma pos-

tura mais crítica em relação à mesma. Segundo Nicola 
Abbagnano, o Iluminismo via a tradição com uma 
“força hostil” que mantinha viva as crenças e precon-
ceitos que precisava ser destruídos. Permeia as ideias 
do período a “recusa em aceitar a autoridade da tra-
dição e reconhecer nela qualquer valor independente da 
razão”. Para este autor o Iluminismo não era apenas o 
uso crítico da razão, mas, sobretudo o compromisso 
do homem em “utilizar a razão e os resultados que ela 
pode obter nos vários campos de pesquisa para melhorar 
a vida intelectual e social” da humanidade.16  

A publicação da obra de Luís António Verney 
(1713-1792), intitulada Verdadeiro Método de Estu-
dar, apesar de confiscada pela Inquisição portuguesa, 
entrou no reino lusitano e acabou por influenciar no 
direcionamento de algumas ações empreendias por 
Sebastião José de Carvalho e Melo. Verney nascera em 
Lisboa onde viveu até a idade de vinte e três anos. Em 
seguida partiu para Roma a fim de dar continuidade 
aos estudos de Teologia e Jurisprudência e, ao retor-
nar  a Portugal, trazia na bagagem uma nova visão. 
Nesta obra, Verney aproveitava para criticar de forma 
veemente o sistema pedagógico dos inacianos, tanto 
no que dizia respeito ao seu conteúdo como ao seu 
método.17 Questionava o ensino português e defendia 
que era necessária a reforma do modelo vigente. As crí-
ticas de Luís António Verney baseavam-se no ideário 
iluminista. Porém, a sua proposta não entrava em con-
fronto com a revelação e a graça divina, nem procurava 
sobrepor a razão a estas. Atribuía o atraso e a decadên-
cia de Portugal ao enclausuramento em que vivia o país. 
No seu entender, era necessário abrir espaço para novas 
ideias, conforme outras monarquias já o faziam. Enfim, 
libertar Portugal do claustro.18 

Esta ideia foi compartilhada por outros pensado-
res. Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), cris-
tão-novo, foi outro expoente da ilustração em Portugal, 
que exerceu influência na política pombalina. O ponto 
comum entre ele e Verney residia na identificação da 
necessidade de superar o atraso cultural do reino.19

Sebastião José de Carvalho e Melo ao assumir o 
cargo de Primeiro-Ministro do governo de D. José I 

construiria um conjunto de políticas que visava a refor-
mar o Estado lusitano, considerando parte das ideias 
destes pensadores. O seu projeto não se ateve apenas à 
educação, apesar de esta ser um dos pontos fundamen-
tais da sua política. As ações políticas no sentido da cen-
tralização do poder e as ações econômicas de essência 
mercantilista revelam que Sebastião José de Carvalho e 
Melo habilmente construiu um aparato institucional e 
administrativo para garantir a sustentação e o funciona-
mento do Estado português.20 A centralização feita por 
Sebastião José de Carvalho e Melo foi acompanhada 
de práticas mercantilistas que controlaram e restringi-
ram as atividades comercias para garantir os interesses 
de determinados grupos. Era necessário fortalecer as 
exportações portuguesas a fim de que a classe mercantil 
florescesse e conseguisse dinamizar a economia, uma 
vez que o terremoto havia gerado grandes problemas.

Os cofres do Erário público estavam dilapidados, 
os setores que compunham a sociedade viviam em 
conflito; além disso, havia o atraso no ensino mar-
cado pelos métodos tradicionais, conforme registrara 
Luís Antonio Verney. Neste sentido, Pombal entendia 
que o Estado deveria ser o responsável pela formação 
dos jovens, renovando a mentalidade portuguesa, em 
especial da elite.21 A educação até então notoriamente 
influenciada pela religião passaria pelo processo de 
secularização. Podemos dizer que havia necessidade 
de uma aceleração histórica. As reformas desenvolvi-
das por Sebastião José de Carvalho Melo foram movi-
das pela modernização que se contrapunha à ideia 
de atraso e decadência da sociedade e da cultura por-
tuguesa; a ideia de um novo espírito científico exigia 
novas maneiras de pensar, inclusive do próprio poder 
do Estado. Em parte, o atraso de Portugal e das colô-
nias se devia à forte dominação da Igreja e em espe-
cial dos jesuítas, responsáveis pela consolidação de 
uma ordem imutável. O novo momento impulsionado 
por Sebastião José de Carvalho Melo apresentava uma 
modernização que rompia o equilíbrio de um universo 
governado pelas leis divinas. A expulsão dos jesuítas, a 
condenação do Pe. Malagrida e a alteração do modelo 
de educação impuseram uma transformação abrupta 
à sociedade lusitana, como aquelas que ocorreram no 
âmbito econômico.22 A assimilação de um modelo edu-
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cacional, fundada no uso da teoria da razão, só teria 
seus resultados alguns anos mais tarde.

A ruptura impunha uma mudança de princípio, 
um novo conhecimento, em especial aquele que fosse 
útil à sociedade, devendo partir da própria monar-
quia. A educação dos herdeiros da coroa deveria com-
preender uma formação intelectual mais sólida que 
respaldasse a arte de governar, desde que seguisse as 
diretrizes definidas pelo Primeiro-Ministro; caso con-
trário, estava fadado à perseguição. 

A educação ministrada pelos jesuítas marcou o 
início da História da Educação no Brasil. No decorrer 
da sua atuação, os jesuítas foram responsáveis pela sis-
tematização e organização educacional, estabelecendo 
colégios que visavam a dar uma formação básica para a 
população, fazendo que a cultura europeia cristã mar-
casse sua presença nas terras tropicais. A conquista 
espiritual implicou a imposição de uma educação 
religiosa, sendo as escolas de ler e escrever o primeiro 
meio utilizado para a divulgação. O estabelecimento de 
colégios destinados aos filhos dos colonos brancos foi 
a etapa seguinte, a ser consolidada. Os colégios permi-
tiam que os filhos de uma elite colonial conseguissem 
realizar seus estudos para, em seguida, aqueles que pos-
suíssem recursos, complementarem a sua formação em 
Portugal ou na Europa.

Por ocasião da expulsão, a Companhia de Jesus 
contava com mais de vinte colégios e de trinta e seis 
missões espalhados pelo território. A expulsão dos 
jesuítas gerou um caos no cenário educacional. O 
impacto não foi sentido somente no ensino das primei-
ras letras, pois os cursos de Letras e Filosofia, mantidos 
pelos religiosos, também sofreram o impacto. 

Independente de o método jesuítico ser consi-
derado especulativo e inadequado aos interesses da 
metrópole, ele atendia ao contexto colonial em face 
da ausência de uma política educacional do reino lusi-
tano. Neste sentido, podemos observar que o projeto 
de Sebastião José de Carvalho e Melo atendia na pri-
meira fase aos interesses da elite, o que implica afirmar 
que almejava consolidar um projeto de educação sólido 
em longo prazo para os demais habitantes da colônia. 
O desmantelamento do ensino jesuítico foi mais grave 
em razão da carência de professores e de recursos para 

implementação de um novo modelo educacional.23 
Sebastião José de Carvalho e Melo, ao romper com os 
equívocos anteriores, teve contra si a ausência de recur-
sos para efetivar o novo projeto e a resistência da elite 
colonial em abraçar as mudanças.

A reformulação propunha situar o ensino sob o 
controle do Estado, uma vez que os colégios jesuíticos 
tinham um domínio acentuado na formação dos jovens 
das classes dominantes do reino. Nessa reformulação, 
a língua portuguesa era imposta como língua oficial e 
exclusiva. Uma política pública de ensino poria fim aos 
desvios, unindo todos sob o controle do Estado e de 
uma só língua e, neste sentido, a proposta de reforma da 
educação não era meramente pedagógica, mas princi-
palmente política. O ensino tinha um propósito essen-
cialmente utilitário, como observou Kenneth Maxwell: 
“criar um corpo de funcionários educados segundo as 
idéias iluministas, dispostos a reformar a burocracia do 
Estado e a hierarquia da Igreja”.24 Desta maneira, seria 
possível a criação de um grupo de funcionários, buro-
cratas e clérigos capazes de defender as ideias sugeridas 
pela reforma.

Deve-se  ressaltar que as ações do governo de D. 
José I, no que tange à colônia, revelaram também outras 
preocupações. A reduzida população que habitava a 
vasta América Portuguesa era um fato preocupante, 
na medida em que permitia vazios demográficos em 
determinadas regiões, principalmente aquelas de fron-
teira como a Amazônica, situação comprometedora 
para  a soberania lusitana na região. Apesar de fomen-
tar a imigração do Reino e das ilhas atlânticas para a 
colônia, o resultado foi aquém do necessário, em razão 
de sua amplitude territorial, um desafio que exigia um 
número de imigrantes sempre maior. Concomitante-
mente, procurando abolir as diferenças existentes entre 
portugueses e índios, estimulou-se a miscigenação e 
o reconhecimento dos filhos oriundos do casamento 
entre homens brancos e homens indígenas que, dora-
vante, teriam os mesmos direitos que os naturais do 
Reino. A questão da demografia não foi um problema 
apenas para a soberania de Portugal. A dispersão da 
população por um território tão extenso impediu que 
uma ação mais eficaz no âmbito da educação fosse atin-
gida. Por conseguinte, o governo monárquico adotou 
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uma política em que as ordens religiosas, além das suas 
preocupações espirituais, deveriam auxiliar a coroa na 
formação de povoações que fortalecessem a ocupação 
portuguesa. O ensino obrigatório da língua portuguesa 
fazia parte do processo de transformação dos indígenas 
em súditos do monarca.

A recusa em conceder poder temporal às missões 
e povoações, por parte dos jesuítas, foi um dos motivos 
do estremecimento das relações entre eles e a coroa e a 
consequente expulsão. Uma série de entraves, tanto na 
definição do Tratado de Limites e na região amazônica, 
demonstrou os obstáculos que a coroa teria no efetivo 
controle do poder  temporal. 

Em 13 de janeiro de 1750, era celebrado o Tratado 
de Limites dando a posse da Colônia do Santíssimo 
Sacramento à Espanha, enquanto Portugal ficava com 
os Sete Povos das Missões 25 e reconhecia o domínio 
português na região do Amazonas, Maranhão e Mato 
Grosso, assim como a posse definitiva das Filipinas, 
pelos espanhóis. Tal divisão, feita à revelia dos interesses 
e desejos dos jesuítas, afetava as aldeias dos índios mis-
sioneiros que deveriam deslocar-se para as terras demar-
cadas, seguindo o acordo celebrado entre as duas coroas. 
A partir de 1751, são realizados entre as coroas ibéricas 
acordos secretos, estabelecendo adoção de procedimen-
tos, caso houvesse resistência dos índios que habitavam 
a região, negando-se a cumprir o Tratado de Limites.26 
D. José I determinou aos seus agentes que, na execução 
da troca de territórios, fosse garantida a simultaneidade 
da passagem de terras, e que a responsabilidade da deso-
cupação era das duas coroas. Os jesuítas, por suas vez, 
assediaram os reis de Portugal e da Espanha para que o 
tratado não fosse executado, chamando a atenção para o 
fato de que as reduções correriam grande risco, e a paz 
espiritual e temporal estavam ameaçadas, argumentos 
que não foram considerados pelos monarcas.

As novas resoluções geraram a resistência e o 
enfrentamento dos guaranis (guerras guaraníticas 1754-
1756),27 sendo os jesuítas acusados de repelir o Tratado, 
estimular a resistência, instigando os índios a se rebela-
rem contra as decisões do poder real português e espa-
nhol.  As negociações para demarcar a fronteira na região 
da bacia amazônica não foram menos turbulentas do que 
aquelas ocorridas na região platina. Os pontos principais 

dos ataques atinham-se aos abusos dos religiosos da 
Companhia de Jesus nos domínios da América Portu-
guesa e Espanhola quanto à usurpação da liberdade dos 
índios, não respeitando às resoluções dos reis e às leis 
que tratavam do assunto;28 quanto à propriedade dos 
bens nas terras das suas habitações e à perpétua cura 
das paróquias, ignorando o preceito de que os religio-
sos só seriam párocos, enquanto não houvesse clérigos; 
quanto aos governos temporais das aldeias, interferindo 
nos governos seculares e ao comércio terrestre e marí-
timo, realizando negociações que não eram “decentes 
aos Clérigos”.29 Este último ponto, sem dúvida, chama 
a atenção dos acusadores da Companhia que busca-
vam, por meio dos textos legais, demonstrar as práticas 
inconvenientes dos religiosos, como “o mandar buscar 
drogas aos Sertões pelos Índios, para depois as manda-
rem vender; o mandarem salgar carnes, e peixes para 
o mesmo fim; o mandarem salgar, e acumular couros 
para também venderem”. Segundo os opositores, tais 
transações não eram vendas de coisas supérfluas, nem 
tampouco de coisas necessárias, mas sim práticas de 
negociações e tratos mercantis, 30 que eram proibidos 
pelas leis do reino.31 Conforme observou Joaquim Verís-
simo Serrão, D. José I estranhava que, passados tantos 
anos após a colonização do Maranhão e do Grão-Pará, 
“se mantivesse instável a situação dos índios, dado o 
pequeno número das suas povoações e dos que se bene-
ficiavam da doutrina cristã”.32

O problema ganhou contornos mais nítidos após 
o estabelecimento das Companhias de Comércio e 
a proibição da remessa direta de mercadorias para o 
reino, ficando condicionada à entrega das produções 
nos armazéns para serem transportados pela empresa 
monopolista. A Companhia de Jesus tomou posição 
contrária à implementação desta política, ancorando-se 
no descontentamento entre os comerciantes e armado-
res desfavorecidos pela medida. A reforma econômica, 
na realidade, permitiu a reorganização do aparelho 
administrativo e fiscal e acirrou os ânimos dos colonos 
e daqueles identificados com os interesses coloniais, 
ante o conjunto de decisões que visavam a aumentar a 
receita régia e controlar mais rigidamente a população. 

Por outro lado, ante o declínio da exploração 
aurífera, a coroa procurou estimular a exploração dos 
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recursos naturais da colônia (madeiras, cacau, canela 
etc.) adotou medidas para estimular o desenvolvimento 
da agricultura comercial e estimulou  a criação de gado. 

A proposta de Pombal para reerguer Portugal, 
diante das potências europeias, incluía uma série de 
transformações inclusive no âmbito da educação, que 
seria o grande agente transformador. Sebastião José de 
Carvalho e Melo entendia que os jesuítas estavam preo-
cupados apenas com a formação de religiosos para a 
própria Companhia de Jesus, enquanto ele  propunha  
organizar a Educação segundo os interesses do Estado, 
que deveria chamar para si esta responsabilidade. A 
ideia de uma Educação útil para sociedade era funda-
mental para a consolidação do próprio Estado. 

Se pensarmos a Educação como o um dos elemen-
tos capazes de evidenciar o modo como a sociedade se 
organiza e/ou se desorganiza,  notaremos que a monar-
quia portuguesa passava por um processo de transfor-
mação e reorganização da sociedade. Sebastião José de 
Carvalho Melo era o empreendedor desta reorganiza-
ção e dos novos valores consolidáveis a longo prazo. 

Pelo alvará de 28 de junho de 1759, foi suprimida a 
escola jesuítica de Portugal e de todas as colônias. Para 
substituí-los, criou as Aulas Régias de Latim, Grego 
e Retórica. Conforme a proposta, cada aula régia era 
autônoma e isolada, com um professor único. Este 
seria indicado pelo bispo ou teria a sua aquiescência, 
já que um dos objetivos da educação era a divulgação 
da doutrina cristã. Os professores detinham  o cargo de 
forma vitalícia, tendo como meta a difusão da língua 
portuguesa entre os indígenas. Os manuais escolares 
deveriam ser modernizados a fim de atender as novas 
exigências.

O tempo indicaria as dificuldades para a imple-
mentação de uma rede de ensino na colônia, tanto  
pelos custos que implicava, como pela inexistência de 
professores habilitados para pôr em prática o novo 
modelo. Nas principais capitanias como a da Bahia, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Pernambuco foram instituídas 
escolas com mestres de ler, escrever e contar, e ainda  
professores para Gramática, Grego, Retórica e Filosofia. 
Tendo em vista a falta de professores, os alunos que se 
destacavam na aprendizagem passavam a ensinar aos 
seus colegas o conhecimento aprendido. Apesar da cria-

ção das diversas cadeiras, o ensino público não obteve 
sucesso, concorrendo para isto fatores desde a falta de 
pessoas habilitadas que permitisse ministrar aos jovens 
os conhecimentos básicos até as remunerações redu-
zidas oferecidas aos professores, tornando a atividade 
pouco atrativa, principalmente nas regiões afastadas. A 
lentidão do processo revela a grande dificuldade para a 
sua implementação.

Por outro lado, as ações realizadas no reino reve-
lam uma proposta voltada para indústria e para o tra-
balho capaz de superar os obstáculos enfrentados pela 
influência da Igreja no Estado, em especial a da Com-
panhia de Jesus.

Em 1761, Pombal fundou em Lisboa o Colégio dos 
Nobres.33 O seu intento era criar um ensino progres-
sista e científico para atender as novas necessidades do 
Estado e dos avanços técnicos em marcha, conforme 
havia proposto Ribeiro Sanches nas suas Cartas sobre 
a educação da mocidade. Os filhos dos nobres, na faixa 
etária entre sete e treze anos, recebiam no colégio uma 
formação diversificada que incluía: retórica, poética, 
grego, latim, história, inglês, francês, lógica, geografia 
náutica e arquitetura militar, superando a educação 
doméstica preponderante entre a elite. Era evidente 
que a proposta visava à formação moral e intelectual 
de cidadãos que pudessem atuar em proveito da pátria 
nas diversas partes do império. Neste sentido, para 
uma forma de gestão administrativa, era conveniente 
privilegiar a elite dominante em detrimento dos demais 
habitantes do império. A formação dos jovens cidadãos 
visava ao desenvolvimento econômico e à formação 
de homens para atuarem na vida pública. Esta ideia 
era uma das ramificações da política implantada por 
Sebastião José de Carvalho Melo no que dizia respeito 
à delimitação das categorias nobiliárquicas. Naquele 
momento, a nobreza lusitana dominava a maior parte 
dos cargos importantes do Estado, de maneira here-
ditária, fossem de emolumentos ou de distinção, tais 
como: presidências de tribunais, comissões diplomá-
ticas, governos das colônias, postos de comando do 
exército. Contudo, as competências e habilidades nem 
sempre eram condizentes com o exercício da função.

Em 1771, o Primeiro-Ministro empreende a 
segunda etapa da reformulação do ensino português, 
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criando a Junta de Providência Literária tendo como 
uma das suas atribuições elaborar novos estatutos para 
a Universidade de Coimbra.34 

A 28 de outubro do ano seguinte, os novos esta-
tutos aprovados revelavam o objetivo de adequar os 
quadros universitários aos avanços do pensamento e 
da técnica, afastando da formação o ensino com base 
escolástica, numa tentativa de aproximar-se da ideo-
logia iluminista, na medida em que se enfatizavam as 
disciplinas científicas. Aos jesuítas coube a responsabi-
lidade pelo atraso e pelas dificuldades da Universidade 
de Coimbra e pelo sistema de ensino em vigor. Desta 
forma, a Universidade de Coimbra passou a receber 
jovens que obtinham uma formação virtuosa, muitos 
deles vindos da colônia brasileira. Deve-se ressaltar que, 
além da necessidade de um quadro de administradores 
eficazes nas colônias, era fundamental o desenvolvi-
mento de setores econômicos que até então permane-
ciam inexplorados. Como observa Guilherme Braga da 
Cruz estas reformas, de inspiração iluminista, fizeram 
que o Estado assumisse o seu verdadeiro papel no que 
tange à educação, entendendo que por esta via é que 
seria possível atingir o ideal de homem livre, racional.35 
Para Maria Eduarda Cruzeiro, que estudou a reforma 
pombalina, o novo modelo de ensino era reflexo “de 
novos modos de legitimação no exercício do poder das 
classes dominantes, segundo a qual à instituição peda-
gógica passava a ser pedida uma contribuição própria, 
mais alargada, para reprodução da estrutura das rela-
ções entre as várias forças sociais”.36

O subsídio literário, criado em 1772, foi instituído 
a fim de garantir a manutenção do ensino primário e 
médio. Este subsídio, sob responsabilidade das câmaras, 
era obtido por meio de impostos que incidiam sobre a 
carne verde, o vinho, o vinagre e a aguardente. O valor 
reduzido do montante e a inconstância com que os 
professores eram remunerados pelos seus serviços con-
tribuíram para agravar a situação que se intensificava, 
pois os professores eram mal preparados para o exer-
cício da função, principalmente na colônia brasileira.

No âmbito do ensino jurídico, as transformações 
foram marcantes, revelando o embate e a relação do 
Estado com a Igreja. O predomínio da concepção do 
Direito Romano e Canônico passou a ser alvo de ques-

tionamento na medida em que não atendia as novas 
questões, como o papel do Estado e a questão da nacio-
nalidade. Neste sentido, podemos perceber que Pombal 
é guiado pelo movimento ideológico de uma cultura 
iluminista, tendo a obra de Luís António Verney como 
referência. É conveniente ressaltar que a ideia nortea-
dora do processo de reforma era que a educação pode-
ria estar a serviço da recuperação econômica. Neste 
sentido, deve ser compreendido o projeto de ênfase nas 
ciências naturais, especialmente mineralogia e botâ-
nica, que tinha como meta criar novas formas de explo-
ração dos recursos naturais nas terras coloniais.37 

Pelas novas diretrizes da Universidade de Coim-
bra, os estudantes de Filosofia Natural deveriam ter 
feito previamente um Curso de Humanidades. No que 
tange ao Curso de Filosofia Natural, a matéria de Histó-
ria Natural deveria abranger discussões sobre Zoologia, 
Botânica, Mineralogia e o conhecimento sobre a obra 
de Plínio, o Velho, que ocorria no segundo ano letivo. 
Estas disciplinas deveriam ser cursadas juntamente 
com Geometria, que era ministrada na Faculdade de 
Matemática. O aluno deveria se submeter aos exames, e 
somente se aprovado seguiria para o ano subsequente, 
pois dela dependia o estudo da Física Experimental.38

O estatuto determinava que a Filosofia fosse 
dividida em três grandes partes: a Racional, a Moral 
e a Natural, as quais seriam contempladas no curso 
da Universidade. A Filosofia Racional, compreendia 
a Lógica, elemento essencial para as operações de 
entendimento. Este ramo estudaria ainda: a Ontolo-
gia, que preparava para os primeiros princípios das 
ciências; a Pneumatologia, que compreendia a ciên-
cia dos espíritos, e se dividia em Teologia Natural, e 
Psicologia; e a partir delas a Metafísica, que tratava 
dos primeiros Princípios, e da Natureza Espiritual. 
A Filosofia Moral inerente à Ética e à Filosofia Natu-
ral abrangia todos os ramos da ciência que tivessem 
por objeto “a contemplação da Natureza, excetuando 
somente o que pertence em particular aos Cursos 
Médico, e Matemático; o primeiro dos quais se limita 
à Física do Corpo humano; e o segundo á Filosofia 
da Quantidade, enquanto suscetível de numero e de 
medida”.39 Desta forma, o documento delineava a área 
de conhecimento que abrangia a Filosofia Natural.
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O Estatuto, tendo como referência os debates e as 
práticas de outras instituições europeias, entendia que:

não havendo outros meios de chegar ao 
conhecimento da Natureza senão a Observação, 
e a Experiência; começará o “Curso de Fysica 
pela História Natural”, em que se ensinam 
as verdades de facto pertencentes aos três 
Reinos da Natureza, havidas pela Observação 
o Sendo porém a Observação limitada aos 
factos, os Fenômenos, que a mesma Natureza 
offerece aos olhos dos homens no Curso 
ordinário das suas Operações; depois das 
verdades conhecidas pela Observação, será 
necessário pas sar ás que somente se podem 
haver por meio da Experiência; a qual obriga 
a mesma Natureza a declarar as verdades 
mais escondidas, que por si mesma não quer 
manifestar, senão sendo perguntada com 
muita destreza, e artifício.40

O documento tratava com destaque a parte experi-
mental da Filosofia Natural, que deveria ter concebida 
a partir da Filosofia Experimental e da Filosofia Quí-
mica. A Filosofia Experimental serviria para indagar as 
leis e as propriedades gerais dos corpos considerando-
-os como “móveis, graves, resistentes, &c. e descobrir 
a razão dos factos conhecidos tanto pela Observação, 
como pela Ex periência”. A Filosofia Química deveria 
questionar as propriedades particulares dos corpos, 
analisando os princípios e os elementos de que eram 
compostos. A meta era descobrir os efeitos e as pro-
priedades de cada um e os resultados da mistura deles.41 

O estatuto não se restringia às diretrizes princi-
pais do novo projeto. Ele era minucioso no detalha-
mento das disciplinas e dos conteúdos que cada uma 
delas. O documento revelava um projeto pedagógico 
preocupado com a maneira como as matérias seriam 
ministradas, mas também atento a como elas se inter-
-relacionavam. O papel do professor era importante em 
todo o processo, lembrando que estes deveriam fun-
cionar como estímulo para o aluno. O docente deve-
ria apresentar os conceitos e os fatos, somente depois 
fazer um trabalho sobre especulação do entendimento 

humano, de forma que o conteúdo ficasse devidamente 
esclarecido para o aprendiz. Este por sua vez, não deve-
ria assistir às aulas de forma passiva, principalmente 
quando se tratava de aulas nos laboratórios. Era impor-
tante que participasse, fazendo experiências, e pela prá-
tica construísse hábitos e sagacidade, deixando de ser 
mero expectador da natureza.42

Como podemos observar, o curso foi concebido 
de forma que o aluno fosse agregando conhecimento 
em cada uma das etapas, o que era fundamental para 
a boa consecução da fase seguinte. O estatuto salien-
tava a importância de orientar os discípulos à obser-
vação, por meio da prática, em seguida se daria ênfase 
ao conhecimento da matemática e, no momento ade-
quado, deveriam ser acrescentados os estudos da Física 
Experimental e posteriormente o de Química. Nota-se 
que a ênfase na prática era uma constante, apesar de 
nem sempre existirem condições propícias para a reali-
zação de experiências. O mesmo documento revelava a 
importância desse conjunto de conhecimentos para os 
interesses da coroa portuguesa e benefício de todos os 
seres humanos. 

As medições de lugares e terrenos, as táticas de 
campanha e da marinha, as construções da arquite-
tura naval, civil e militar, bem como as fábricas seriam 
beneficiadas por este saber. O conhecimento das terras 
coloniais atendia ao desejo de estabelecer uma terri-
torialidade da posse, reconhecendo e demarcando os 
limites das possessões pertencentes a Portugal.

Conforme o estatuto, o conhecimento da natureza 
implicava deter habilidades para a cartografia e o dese-
nho topográfico, bem como para o desenho de animais, 
plantas e minerais. Aqueles que desejassem realizar um 
curso superior, na Universidade de Coimbra, tinham 
que ter idade mínima de dezoito anos e saberem ler e 
escrever em latim, assim como ter conhecimentos sufi-
cientes de grego. O domínio do inglês e do francês era 
também importante. Para o curso de Medicina, havia 
um período preparatório e o estudante deveria possuir 
sólidos conhecimentos de História Natural, Lógica, 
Moral, Química, Física Experimental, Matemática, den-
tre outras disciplinas. Em seguida, havia um período de 
estudos mais aprofundados em diversas áreas durante 
cinco anos. O estudo da natureza era fundamental na 



    O “TERREMOTO”  NA EDUCAÇÃO PROVOCADO PELO MARQUÊS DE POMBAL  |  85

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

formação do futuro médico, na medida em que teria 
que conhecer as propriedades das espécies da flora e da 
fauna para os tratamentos medicinais. 

Nos laboratórios de estudo da natureza havia pai-
néis com diversas espécies de folhas, sementes, cascas, 
raízes, animais que poderiam ser utilizados também 
pelos médicos. Além da identificação das espécies, 
os estudantes deveriam aviar a receita e preparar os 
medicamentos. Este conjunto de conhecimentos era 
ampliado pelas visitas ao jardim botânico, onde era 
possível identificar as espécies no mundo natural. Tam-
bém eram importantes as pesquisas no âmbito da Ana-
tomia, cujo objetivo era conhecer a estrutura do corpo 
humano e também dos animais. O uso de cadáveres 
humanos passou a ser comum, bem como a prática de 
dissecação das aves, a fim de se fazerem estudos com-
parativos que pudessem auxiliar na formação acadê-
mica. Estes elementos são importantes por evidenciar 
que o estudo da natureza, antes de conquistar uma 
relativa autonomia e definição no âmbito da Histó-
ria Natural, estava diretamente ligado aos estudos de 
Medicina.  

A reformulação da Universidade de Coimbra não 
atingiu os cursos da mesma forma. Os Cursos das Ciên-
cias Naturais, que reuniam os cursos de Medicina, Filo-
sofia e Matemática (que abarcavam a História Natural, 
a Química e a Física Experimental) foram os mais afe-
tados. Nesta área os progressos foram expressivos.

Nesse movimento de transformações o ensino da 
arquitetura militar e civil sofreriam algumas alterações. 
No Estatuto da Universidade de Coimbra, no livro III, 
título VII, segunda parte, referente ao curso matemá-
tico, era tratado de todos os assuntos concernentes à 
criação, insígnias e privilégios da Matemática. Nestes 
itens eram apresentados em detalhes os elementos do 
Curso Matemático, como tempo, disciplinas, cadeiras 
e férias; distribuição das lições; exercícios, exames, atos 
e graus; estabelecimentos pertencentes à Matemática.43

Conforme Estatuto “as matemáticas” tinham 
“uma perfeição tão indisputável entre todos os conhe-
cimentos naturais, assim na exatidão luminosa do seu 
Método, como na sublime, e admirável especulação 
das suas Doutrinas, que Elas não somente em rigor, ou 
com propriedade merecem o nome de Ciências”. Pelo 

documento era estabelecida a “profissão Matemática” 
na Universidade de Coimbra em Corpo de Faculdade. 
Entendia-se que o ensino de Matemática tinha um fim 
importante que era o da manutenção e o ensino público 
das Ciências.

Tal situação revela a importância da Matemática 
naquele momento, sendo destacado a sua contribuição 
para o bem público e do reino. Defendia-se que Por-
tugal tivesse “Matemáticos insignes, de cujas ideias se 
utilizem os Povos, e que possam ser proveitosamente 
empregados no meu Real serviço”. O conhecimento 
matemático era fundamental para outros conheci-
mentos correlatos, pois elas auxiliavam na contagem 
do tempo, na localização geográfica dos lugares, nas 
demarcações, e medições dos terrenos, nas manobras 
de pilotagem naval, nas operações táticas realizas pela 
exercito e marinha, bem como na construção da Arqui-
tetura Naval, Civil, e Militar.

O Curso de Matemática durava quatro anos, 
sendo composto pelas cadeiras de Geometria, Álgebra 
e Astronomia, mais as cadeira de Desenho e Arqui-
tetura. Conforme a nova estrutura proposta haveria 
mais “extraordinariamente uma Cadeira de Desenho, e 
Arquitetura, tanto Civil, como Militar”. Ressaltava que 
estas não pertenceriam à ordem “das outras Cadeiras; 
por não haver nestas Artes aquela exatidão Matemá-
tica, que tem as Ciências acima referidas; constando 
em grande parte de Regras arbitrárias; e governando-se 
mais pelo gosto, do que por demonstração”.44

A disciplina de arquitetura era uma cadeira cons-
tituída como as demais, sendo possível que um mesmo 
professor fosse responsável pelos cursos de civil e mili-
tar. O plano de ensino deveria seguir um conteúdo 
básico, por temática. Primeiramente era ministrado 
o conteúdo de arquitetura civil, cabendo ao professor 
mostrar os diferentes modos de edificar dos Antigos e 
dos Modernos; discorrendo sobre os meios, que deve-
riam ser aplicados para a segurança, comodidade, e 
decoração dos edifícios. O docente era responsável 
também por ensinar as diferentes ordens de arquitetura, 
e as obras que em cada uma delas teve lugar. Era impor-
tante formar nos discentes o “bom gosto”, instigando-
-os a conseguirem os exemplos mais perfeitos, que até 
aquele momento conhecessem. Para tanto, os discípu-
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los deveriam ser estimulados a copiarem e desenha-
rem ao mesmo tempo em que aprendiam os elementos 
necessários do desenho e do gosto na arquitetura.

Na etapa seguinte era desenvolvido o conteúdo da 
arquitetura militar. Neste momento deveriam ser expli-
cados os fundamentos desta área, mostrando os “dife-
rentes métodos de Fortificação, que se tem imaginado, 
tanto nas obras regulares, como nas irregulares: Sendo 
tudo acompanhado com o Desenho dos modelos mais 
perfeitos, que até o presente se tem executado”.

Na etapa final, os alunos deveriam se dedicar a 
prática do “risco das Cartas Geográficas, e Topográfi-
cas”. Além disso, era necessário exercitar o “Desenho 
dos animais, plantas, aves, e outros produtos da natu-
reza, sem iluminação, e com iluminação”. O objetivo 
destes exercícios era torná-los “hábeis a exprimir com 
exatidão, e primor qualquer objeto, que se lhes apre-
sente, segundo forem ajudados do gênio, e da delica-
deza manual, que esta Arte requer”.

Aqueles que participassem desses cursos não 
eram obrigados a exame e recebiam no final dos estu-
dos, quando pedissem, um certificado ou atestado, 
por despacho do Reitor, com o seu aproveitamento. 
Caso desejassem requer exame, a fim de obter “Carta 
de Aprovação”, o discente deveria se apresentar perante 
um comitê de avaliação composto por quatro Lentes de 
Matemática. O candidato, na ocasião, deveria apresen-
tar as provas de Desenho, que havia submetido outrora 
à aprovação do professor que ministrara a disciplina. O 
comitê avaliaria o conjunto dos trabalhos e faria as per-
guntas que julgasse necessária sobre a perspectiva e a 
arquitetura. Caso o aluno fosse aprovado pelos avaliado-
res, seria solicitada a emissão da “Carta de Aprovação”.

É possível notar que os cursos eram compostos 
por matérias elementares e aquelas que subsidiavam a 
forma específica que deveriam desenvolver no seu bojo 
o conhecimento teórico e o pensamento analítico. Pro-
curava-se articular com mais clareza o conhecimento 
teórico com o conhecimento prático, a partir do pen-
samento científico. Isto significava que o aluno deveria 
ser instado a ter uma postura que privilegiasse a exa-
tidão e a ordenação dos elementos para realizar uma 
ponderação analítica mais adequada, ou seja, racionali-
zação dos processos. 

Desta maneira, pretendia-se que a Universidade 
de Coimbra passasse a oferecer à sociedade “saberes 
úteis” que poderiam servir ao bem de todos e guindar 
Portugal a uma posição de destaque, na medida em 
que poderia contribuir para o aumento da riqueza e 
do poder da nação. Este desejo esbarrou em problemas 
internos da nação portuguesa, eivado de contradições.  

Portugal, aos olhos da Europa, era um país obs-
curo, estagnado em muitos segmentos, incapaz de atrair 
um olhar demorado das demais nações. E a fatalidade 
do dia primeiro de novembro de 1755 lançava-o no 
cenário da comoção mundial. Contudo, o ímpeto pro-
gressista de Sebastião José de Carvalho e Melo resultou 
o avanço e a reconstrução.45 Ao designar membros da 
burguesia para funções públicas burocratas, , ele prio-
rizou a atividade comercial, tentando romper com as 
estruturas semifeudais. 

A expulsão dos jesuítas e o atropelo das ações da 
monarquia portuguesa evidenciaram a falta de organiza-
ção e a debilidade do projeto de uma política publica de 
ensino. Revelavam também uma grande firmeza e ousa-
dia no projeto concebido por Sebastião José de Carvalho 
e Melo, apesar da dificuldade que enfrentou. Conforme 
destacou Maria Elizabete Xavier, a Reforma Pombalina 
representou a “reação da Coroa portuguesa à lenta agonia 
por que passava a sociedade lusitana, em processo de deca-
dência, empobrecimento e perda da própria soberania”.46

O projeto e grande parte da estratégia reformu-
ladora não agradava a todos os setores da sociedade, 
mas somente àqueles que se achavam mais próximos 
do Primeiro-Ministro. Como bem observou Kenneth 
Maxwell, ao analisar a atuação de Sebastião José de Car-
valho e Melo, o momento era o da consolidação de uma 
burguesia comercial, apoiada por ele, gerando:

reações dentro de Portugal precisamente 
porque interceptava outros conflitos no seio da 
sociedade portuguesa: entre a velha nobreza 
e homens de negócios novos-ricos; entre os 
modernizadores do sistema educacional e 
os defensores da tradição; e entre pequenos 
e grandes empresários. Pombal tratou a 
oposição implacavelmente. Suas reformas e 
seu despotismo eram, portanto, inseparáveis.47 
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Para solidificar o seu projeto de reforma a única 
via era o despotismo, em face das rebeldias e desvios 
presentes na sociedade portuguesa e colonial.

O objetivo de Pombal era criar uma instrução 
popular para a colônia, que não vingou, pois a escas-
sez de professores e a fragilidade interna da colônia 
favoreceram a fragmentação do sistema educacional.  
E a proposta educacional da monarquia não contava 
com os quesitos necessárias para preencher o hiato 
deixado pelo modelo jesuíta. Com a ascensão de D. 
Maria I e o afastamento de Sebastião José de Carva-
lho e Melo da sua função, os projetos foram atalha-
dos e ruíram. Contudo, nem a falta de condições para 
a manutenção dos professores ou os custos elevados 
para a manutenção das escolas, bem como outros pro-
blemas já salientados anteriormente nesta reflexão, 
anularam completamente as suas ações. Como ressal-
tamos, o projeto para a educação era um dos planos 
desenvolvidos para a colônia que se compunha com 
outros. No que tange à defesa do território da América 
Portuguesa, ao estímulo à imigração, à concessão de 
liberdade aos índios e à difusão da língua portuguesa, 
os resultados foram significativos e abalaram as estru-
turas coloniais.

Sebastião Jose de Carvalho e Melo teve como meta 
corrigir as defasagens das ações e opções dos monar-
cas anteriores. Este processo de transformação não 
foi implementado na sua totalidade em face de uma 
conjuntura de crise econômica que envolvia o reino. 
Contudo, o Primeiro-Ministro soube responder às 
necessidades do reino e de uma política que estimulava 
a produção e a capacidade produtiva das terras brasilei-
ras. Projetos e ideias que já haviam sido cogitados, mas 
não foram postos em prática. Acreditou que eles pode-
riam ser de fundamental importância para reabilitar o 
reino e diminuir o grau de dependência que Portugal 
mantinha em relação a outras nações.

Apesar de em curto prazo os procedimentos inter-
ventores de Pombal terem abalado o sistema econô-
mico, político e educacional da metrópole e da colônia, 
eles permitiram a ruptura do modelo antigo e a emer-
gência de um novo modelo. O impacto histórico das 

suas determinações pode ser considerado como um 
verdadeiro terremoto que abalou o sonolento Estado 
português. Os estudiosos, cada um a seu modo, ten-
tam reduzir ou aumentar a atuação da mão-de-ferro 
de Sebastião José de Carvalho e Melo, simplificando ou 
ressaltando as suas atitudes mais enérgicas como ele-
mentos negativos da sua atuação como Primeiro-Mi-
nistro. O fato é que esta gerou controvérsias na medida 
em que rompia com os objetivos de alguns segmentos 
da elite metropolitana e colonial. Para esta a intensa 
atuação do Primeiro-Ministro foi dramática, similar ao 
espetáculo de horror causado pela condenação e execu-
ção dos Távoras. 

Modernizar a sociedade portuguesa era um grande 
empreendimento, radical na sua essência, cujo processo 
foi conduzido por um forte agente  Os empecilhos não 
eram poucos, mas a qualidade de Sebastião de Carvalho 
Melo emergiam de seu  virtuosismo e  vanguardismo, 
apesar dos excessos que envolvem a imagem mítica do 
político. O fato é que ele, como Primeiro-Ministro, foi 
um dos homens responsáveis pelas transformações e 
mudanças, como observou José Eduardo Franco: 

Sendo certo que a Sebastião José se deveu o 
protagonismo determinante da consecução 
da política Josefina, quer nos seus êxitos, quer 
nos fracassos, e dos projectos reformistas 
implementados então no reino, não é menos 
verdade que a condução desta política foi 
feita com total proteção e confirmação do 
Rei que, além do mais, lhe delegou poderes 
extraordinários para agir, poderes nunca 
até então cedidos a um ministro na história 
política da monarquia portuguesa.48

Suas deliberações envolvidas por uma aura ilu-
minista, de fato não conseguiram ser transformadoras 
no grau e na intensidade desejáveis. O terremoto de 
José Sebastião de Carvalho e Melo fez ruir as estrutu-
ras antigas, dando ensejo ao surgimento de um novo 
modelo na educação. Aos poucos Portugal se reergueu, 
alçando voo para uma nova fase.
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RESUMO

As reformas pombalinas da instrução pública trouxeram, como grandes contribui-
ções para o ensino da língua latina e do português, a preocupação com a simplifica-
ção de regras gramaticais, a concisão de conteúdo publicado e a utilização da língua 
portuguesa como veículo de comunicação. Mesmo com a queda do Marquês de 
Pombal e o discurso de demonização de suas ações, não foi observada uma ruptura 
com o que tinha sido sistematizado. O objetivo deste trabalho é o de identificar de 
que forma as orientações para o latim e o português influenciaram nas publicações 
de compêndios em língua inglesa, e de que modo essas características não foram 
alteradas, mesmo com a queda do Marquês de Pombal. Para tanto, foram analisa-
das um compêndio de 1759, bem como um de 1812 e outro de 1827.
Palavras-chaves: Reformas pombalinas; Marquês de Pombal, Língua Inglesa, 
Compêndios, Linguística Histórica.
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FALTA TITULO
ABSTRACT
The Pombaline reforms of public education brought, as great contributions to the teaching of Latin and Portuguese, the concern for 
simplification of grammatical rules, the conciseness of the published content and the use of the Portuguese language as a vehicle of 
communication. Even with the fall of the Marquis of Pombal, and the discourse of demonization of his actions, it was not observed 
a discontinuity of what had been systematized. The objective of this paper is to identify how the guidelines for Latin and Portuguese 
influenced the compendia designed to teach English, and how these characteristics have not changed, even after Marquis of Pombal lost 
his power and influence. For this, we analyzed three compendiums, published in 1759, 1812 and 1827.
Keywords: Pombaline Reforms; Marquis of Pombal, English Language, compendia, Historical Linguistics.

AS REFORMAS POMBALINA Y LOS COMPENDIOS DE LENGUA INGLESA
RESUMEN
Las reformas pombalinas de la instrucción pública han aportados, como grandes contribuciones a la enseñanza del latín y portugués, 
la preocupación por la simplificación de las reglas gramaticales, la concisión del contenido publicado y el uso de la lengua portuguesa 
como vehículo de comunicación. Incluso con la caída del Marqués de Pombal y el discurso de demonización de sus acciones, no se 
observó una ruptura con lo que se había sistematizado. El objetivo de este trabajo es identificar cómo las directrices para el latín el por-
tugués influyeron en las publicaciones de compendios en lengua inglesa, y cómo estas características no han cambiado, incluso con la 
caída del Marqués de Pombal. Para ello, se analizó un compendio de 1759, uno de 1812 y otro de 1827.
Palabras clave: Reformas Pombalinas; Marqués de Pombal, Lengua Inglesa, Compendios, Linguística Histórica.

LES RÉFORMES POMBALINES ET LES COMPENDIUMS DE LANGUE ANGLAISE
RÉSUMÉ 
Les réformes pombalines de l’instuction publique ont apporté, comme grandes contributions pour l’enseignement de la langue latine  et 
du portugais, la  préoccupation avec la simplification des règles grammaticales, la concision de contenu publié et l’utilisation de la langue 
portugaise comme véhicule de communication.Malgré la chute du Marquis de Pombal et le discours de démonisations de ses actions, on 
ne peut pas observer une rupture avec ce qui avait été systématisé. Ce travail a l’objectif de identifier  quelle maniére les orientations pour 
le latin et pour le portugais ont influencé les publications de compendiums en langue anglaise,et de quelle manière ces caractéristiques 
n’ont pas été modifiées, malgré la chute du Marquis de Pombal.Pour ce faire, ont été analisés un compendium de 1759, un outre de 1812 
et un outre de 1827.
Mots-clés: Réformes pombalines, Marquis de Pombal, Langue anglaise, Compendiums, Linguistique historique.
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COM AS REFORMAS POMBALINAS da instrução 
pública, a história do ensino das línguas em Portugal e 
no Brasil alcançou status de política linguística e edu-
cacional de um Estado-Nação, pois, pela primeira vez, 
Portugal institucionalizou o ensino nos seus reinos, 
e colocou todo o controle da educação nas mãos do 
Estado, retirando o monopólio da Companhia de Jesus. 
Conforme Oliveira (2008), é constatada, nessa ocasião, 
uma verdadeira reformulação jurídica do Estado Por-
tuguês, característica de um processo de (re) constru-
ção de uma identidade nacional, ou de invenção de sua 
tradição, configurando-se como um sistema de repre-
sentação cultural.

As referidas reformas se configuraram, dessa 
forma, como um dos pontos de maior sucesso entre 
as ações desenvolvidas durante o reinado de D. José I, 
em Portugal, no século XVIII, através do poder arti-
culador de Sebastião José de Carvalho e Melo, tendo 
seus reflexos sido percebidos nos anos que sucederam 
à morte do rei, não se restringindo ao período oito-
centista. O século XIX foi testemunha de um sistema 
educacional bastante influenciado pelo período jose-
fino, mesmo com a propaganda negativa no período 
conhecido como a viradeira, em que se observaram 
várias ações que tinham como objetivo final o apaga-
mento dos avanços alcançados no período anterior 
(SANTOS, 2010).

O período pombalino passou por dois grandes 
momentos de apagamentos e construções, o que, na 
fala de Hobsbawn e Ranger (1997), pode ser entendido 
como “invenção da tradição”. O primeiro momento, 
bem maior e com efeitos mais amplos, em que, com 
o intuito de fortalecer o poder do Estado Português e 
a centralização administrativa, tão necessárias para as 
aspirações iluministas de promoção da felicidade da 
nação através da unificação do império, pela educação, 
foi necessário apagar os feitos da Companhia de Jesus, 
demonizando-a, e colocando-a como sendo a respon-
sável por todo o estado calamitoso em que se encontra-
vam as Letras Humanas. Assim, não havia outra solução 
senão a expulsão e a extinção de todas as práticas feitas 
pelos jesuítas, de modo que nem os livros poderiam 
mais circular, de tão nefasta que foi a sua influência. O 
discurso foi tão forte e poderoso, que, por muito tempo, 

nem se ousava falar no nome da Companhia. Esse pro-
cesso pode ser associado a uma invenção da tradição, 
ao considerarmos que

Quando uma transformação rápida da 
sociedade debilita ou destrói os padrões 
sociais para os quais as “velhas tradições” 
foram feitas, produzindo novos padrões com 
os quais essas tradições são incompatíveis; 
quando as velhas tradições, juntamente 
com seus promotores e divulgadores 
institucionais, dão mostras de haver perdido 
grande parte da capacidade de adaptação e 
da flexibilidade; ou quando são eliminadas 
de outras formas. Em suma, inventam-se 
tradições quando ocorrem transformações 
suficientemente amplas e rápidas tanto do 
lado da demanda quanto do lado da oferta 
(HOBSBAWN; RANGER, 1997, p. 12).

 
O segundo momento de apagamento se deu com a 

morte de D. José I e a subsequente queda do Marquês 
de Pombal, com a ascensão de D. Maria I ao poder e 
uma política que buscava resgatar as perdas sofridas 
pela nobreza, no período anterior (MAXWELL, 1997). 
Esse momento ficou conhecido como viradeira (1777-
1792), e as ações executadas no período josefino foram 
duramente criticadas e combatidas, sob a alegação de 
que, daquele momento em diante, as verdadeiras luzes 
seriam alcançadas. O impacto, no entanto, foi muito 
menor do que o observado quando da expulsão dos 
jesuítas, e a memória do Marquês de Pombal e de D. José 
I foram mais preservadas, mesmo com toda a demoni-
zação e propaganda negativa feita, conforme pode ser 
percebido nas próprias palavras de Sebastião José, ao 
narrar suas primeiras impressões pós-morte do rei:

O falecimento de D. José havia provocado 
a minha morte civil. Eu, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, sobrevivia, mas o poderoso 
ministro morrera com o rei e iria sofrer as 
maiores afrontas e dissabores.  O povo, Lisboa, 
e a nação inteira soltava um suspiro de alívio, 
ao ver por terra aquele que, diziam, fizera 
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sentir o mais feroz despotismo que jamais se 
exerceu em Portugal.  Denegrindo-me, saem 
a público versos vexatórios, folhetos e sátiras, 
arranca-se o medalhão com o meu busto 
colocado no pedestal da estátua equestre. 
Situado na “mó de baixo”, era acusado de todas 
as calamidades que haviam assolado o País.  
Afirmava-se ter sido devido à minha carreira 
maquiavélica que, eu, Marquês de Pombal, 
“pusera em movimento astutas máquinas 
para dominar a Nação, sendo pois flagello 
dos Povos, falsario ao Rey, quebrantador da 
imunidade da Igreja e pouco firme na Ley 
que professa”.  Recrudesciam os clamores no 
Paço e na capital acerca do meu ministério, 
acusando-me de peculato, latrocínio, perfídia, 
arbitrariedades, sequestro e crimes de toda a 
casta exortando-se a que se me desse exemplar 
castigo (JACA, 2003, p.4).  

Apesar da propaganda negativa e de demonização 
da imagem do Marquês de Pombal, as reformas pom-
balinas da instrução pública influenciaram enorme-
mente o ensino de língua inglesa do século seguinte. 
Mesmo sabendo que não houve uma orientação explí-
cita para o ensino de inglês, é possível fazer algumas 
inferências sobre influências perceptíveis, relaciona-
das a orientações para o ensino de latim e português. 
Assim, ao analisarmos os compêndios para o ensino de 
língua inglesa, é perceptível que as mesmas orientações 
serviram de base para as publicações de obras para o 
ensino de latim e português, em decorrência das carac-
terísticas similares observadas. É fundamental, dessa 
forma, que sejam listadas essas mudanças encontradas 
nas peças legislativas do século XVIII.

Com a Lei Geral dos Estudos Menores, ou Alvará 
de 28 de junho de 1759, a língua portuguesa passou a ser 
o idioma de eleição para o ensino de qualquer que fosse 
a disciplina, inclusive o Latim, que deixaria de ser ensi-
nado no latim e passaria a ser ensinado pelo vernáculo. 
Trata-se de uma orientação que atingiu diretamente a 
publicação de compêndios em língua inglesa, uma vez 
que a língua identificada nos compêndios da época é o 
português e o inglês. No entanto, a influência do latim 

permaneceu muito forte, tanto durante o século XVIII 
como no seguinte, o que pode ser verificado quando 
percebemos a grande influência na divisão das partes 
da gramática, idênticas às divisões das gramáticas do 
latim, e a sistematização de ensino observada nas gra-
máticas aqui analisadas (SANTOS, 2010).

As gramáticas de língua inglesa, seguindo um 
padrão identificado nos compêndios destinados ao 
ensino do Latim, eram comumente divididas em qua-
tro partes, a saber: Ortografia (ou Letras), Etimologia 
(ou Palavras e partes do discurso), Sintaxe (ou Senten-
ças e regras de Concordância), Prosódia (ou Pronúncia 
e Versificação), podendo também ser encontrada uma 
quinta parte chamada de Ortoépia. Eram comuns os 
trabalhos com definições, memorizações e exercícios 
de parafrasear, substituir expressões, pontuação, corre-
ção de erros e parsing (análise sintática) (MICHAEL, 
1987, p. 321; 323). Auroux (1992, p. 67), ao estudar o 
modo pelo qual as gramáticas encontradas até o século 
XIX eram compostas, relaciona os principais pontos 
encontrados em tais obras, a saber: a categorização e 
regras do conteúdo gramatical, exemplos e conteúdos, 
agrupados em ortografia / fonética, partes do discurso, 
morfologia ou etimologia e sintaxe. Os exemplos se 
constituem práticas de grande importância para o pro-
cesso de gramatização, uma vez que “testemunham 
sempre uma certa realidade linguística. Eles podem 
não somente disfarçar a ausência de certas regras [...] 
como, quando necessário, podem ser invocados contra 
as regras e a descrição morfológica”.

Tomemos como exemplo uma gramática do século 
XIX, A Grammatica anglo-lusitânica ou lusitano-an-
glica, de J. Castro, publicada, na sua terceira edição, em 
1759. Valorizando a importância da gramática para a 
aquisição de uma língua, e do Latim como língua de 
inspiração para o ensino, Castro divide sua gramática 
de forma a cobrir de forma detalhada os itens grama-
ticais, começando-se pelas letras e sua pronunciação, 
acentos, partes do discurso, gênero, número e caso, arti-
gos, substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advér-
bios, conjunções, preposições, interjeições, ortografia e 
diálogos. Em todas as situações possíveis, a declinação 
e os casos são analisados de modo a se estabelecer uma 
correspondência com a Língua Latina, já que, como se 
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acreditava, bastava saber o Latim para que outras lín-
guas pudessem ser assimiladas (AUROUX, 1992). O 
modelo da Grammatica anglo-lusitânica é muito simi-
lar ao observado nos compêndios do latim, inclusive 
no que se refere à inserção de diálogos familiares, que 
serviam de modelos de moral e bons costumes a serem 
seguidos pela sociedade.

A preocupação acentuada em utilizar declinações 
como base da análise gramatical fez com que Castro 
(1759) cometesse alguns erros em seu compêndio, uma 
vez que a Língua Portuguesa deixou de ser analisada 
considerando-se as suas características internas e as 
suas aplicações reais. Como exemplo, podemos citar 
a confusão que Castro faz entre o singular e o plural. 
Dessa forma, segundo o autor, o possessivo our é uti-
lizado no singular, enquanto que a forma ours deve ser 
empregada no plural, conforme tabela apresentada em 
seu compêndio:

Singular Plural
N. our, nosso, nossa N. ours, nossos, nossas
G. of our, de nosso, de nossa G. of ours, de nossos, de nossas
D. to our, ao nosso, á nossa D. to ours, ao nossos, á nossas
A. our, a nosso, a nossa A. ours, a nossos, a nossas
V. o our, ó nosso, ó nossa V. o ours, ó nossos, ó nossas
Ab. from our, de nosso, de nossa Ab. from ours, de nossos, de nossas

CASTRO, 1759, p. 55-6

Ao analisarmos a Nova grammatica ingleza e por-
tugueza dedicada á felicidade e augmento da Nação 
Portugueza. Selecta dos melhores autores, publicada 
em Liverpool, em 1812, por Manoel de Freitas Bra-
zileiro, percebemos uma estruturação bastante simi-
lar à encontrada no compêndio de Castro (1759), de 
forma análoga aos compêndios de latim, publicados na 
mesma época. Na primeira parte da gramática, voltada 
para a ortografia, o autor tratou dos sons das letras, 
estudando o alfabeto nas formas romana, itálica, antigo 
Inglês, nome ou som e som Português correspondente. 
Em nota de rodapé, o autor chamou a atenção para o 
conhecimento dos nomes ou sons (em Inglês), conside-
rando essencial o estudo da articulação, o que justifica a 
sua preocupação com a pronúncia das palavras.

As vogais e consoantes foram trabalhadas isolada-
mente, mas, similarmente ao ocorrido com a gramá-

tica de Castro (1759), os sons vocálicos foram também 
analisados dentro das palavras. O autor, por exemplo, 
diferenciou o modo pelo qual a letra a é tratada nas 
diversas palavras, como é o caso de fate, que “sôa como 
ei portug., feit.”, fall, que “sôa como o portug., foll” e 
far, que “sôa como a portug., far” (BRAZILEIRO, 1812, 
p. 8). Em sequência, os ditongos, consoantes e dígra-
fos foram trabalhados, seguindo-se a mesma sequência 
observada no compêndio de Castro (1759). É interes-
sante observar que muitos dos exemplos utilizados na 
obra de Brazileiro eram recorrentes do compêndio de 
1759, da mesma forma que algumas observações estão 
também presentes nas duas gramáticas, a exemplo 
do cuidado que se deve ter com a articulação do som 
formado pelas letras th. Brazileiro (1812), diferente-
mente de Castro (1759), destaca a importância em se 
observar a posição dos órgãos vocais para a produção 
da fala. Essa se constitui, na realidade, a grande inova-
ção do seu compêndio. Pela primeira vez a articulação 
foi relacionada à posição que os órgãos vocais ocupam 
no momento da fala. Brazileiro (1812) se defendeu de 
possíveis críticas, declarando que “alguns escriptores 
pensarão, que estes objectos mencionados naõ consti-
tuém parte de Grammatica”. O autor utiliza as palavras 
de Quintiliano e solicita cautela para que essa parte da 
gramática não seja desprezada, “pois aquelles que pene-
trarem as partes mais internas deste templo de Scien-
cia, lá descobrirão o refinamento e utilidade da materia, 
que tanto saõ proprios para aguçar o entendimento dos 
novatos, como à exercitalos para mais profundo conhe-
cimento e erudição” (BRAZILEIRO, 1812, p. 30).

Na parte dedicada à Etimologia, o autor tratou das 
mesmas partes gramaticais tratadas por Castro (1759), 
e referendadas por Auroux (1992), como presentes nas 
gramáticas produzidas na época: artigo, substantivo ou 
nome, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção e interjeição. A análise dessas partes grama-
ticais continuou a incluir as declinações Latinas só que, 
dessa vez, nem todos os casos foram declinados, apenas 
os nominativos, possessivos e objetivos. Apesar de Frei-
tas (1812) ter utilizado muitos dos exemplos de Castro 
(1759), os casos ablativo, dativo e vocativo não foram 
mencionados.
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Ex. Substantivos masculino sem artigos
Singular                                                       Plural
cazos                                                            cazos
Nominativo, Man, Homem                      Nomin. Men, Homens         
Possessivo, Man’s, de homem                   Posses. Men’s, de homens
Objectivo, Man homem                            Object. Men homens

(BRAZILEIRO, 1812, p. 45)

Todas as partes gramaticais dessa obra contêm 
explicações minuciosas com o objetivo de auxiliar o 
entendimento. No entanto, como aconteceu com a 
Grammatica Anglo-Lusitanica, as regras se tornaram, 
em muitos momentos, confusas. Ao se referir à sintaxe 
dos verbos, por exemplo, o autor destacou que “todas 
as partes de um período ou sentença devem correspon-
der uma à outra; para o que hé necessario guardar a 
construçaõ regular e dependente entre ellas” (BRAZI-
LEIRO, 1812, p. 157).

Uma das orientações mais importantes presentes 
nas orientações para o ensino de latim e de português 
contida nas reformas pombalinas, como, por exemplo, 
no Alvará de 1759, é a preocupação com a composição 
de compêndios claros e sucintos, sem grandes rebus-
camentos e sem excessos de regras, ou exceções, que 
só fazem deixar os alunos mais confusos. Interessante 
notar que, mesmo tendo sido essas orientações obser-
vadas em 1759, as gramáticas de 1759 e 1812 ainda pos-
suíam muitas regras e algumas confusas, como citado 
anteriormente. Com o passar do tempo, essa orientação 
do Marquês de Pombal se fez mais presente nos com-
pêndios publicados, mesmo após a sua queda. É o que 
se pode verificar ao se analisar a Arte Ingleza, publicada 
em 1827 pelo Padre Guilherme Tilbury. 

O repúdio de Tillbury (1827) por normas comple-
xas está atestado no prefácio da sua Arte, ao alegar ser 
“inimigo declarado de Grammaticas volumosas para 
principiantes”, indicando, contudo, as gramáticas de 
Siret (Inglês) e Cobbet (Francês) para aqueles que dese-
jarem maior aprofundamento. O autor diz desconfiar 
daqueles que se apoiam em explicações aprofundadas e 
chega a afirmar que leitores de gramáticas de tal com-
plexidade geralmente não são capazes de explicar as 
‘miudezas’ das definições aos estudantes. Por não acre-
ditar nos benefícios de gramáticas complexas e longas, 
chega até mesmo a afirmar que, para o bom conhecedor 
da língua, qualquer gramática é de utilidade, devendo-

-se preferir sempre as menores. Para aqueles que não 
dominam o idioma, por outro lado, seria necessário 
“huma Grammatica em Folio, com todas as miudezas 
de Definições, e Conjugações repetidas etc. Etc. Etc.; as 
quaes elles por si sós não sabem explicar ao estudante” 
(TILLBURY, 1827, p. ii).

As gramáticas de 1812 e 1827 aqui analisadas e a 
tendência em se ter compêndios mais concisos e sim-
plificados estão em consonância, dessa forma, com as 
orientações de Pombal, que se estenderam por todo o 
século XVIII e parte do XIX, podendo ser percebidas 
com as ações de D. João VI, expressas na Decisão n. 
29, de 14 de julho de 1809, que, ao oficializar o ensino 
de Inglês em terras brasileiras, apropriou-se das ideias 
contidas na legislação pombalina. Segundo o docu-
mento, os professores de Inglês deveriam

ditar suas lições pela Gramática que fosse mais 
bem conceituada enquanto não formalizassem 
uma de sua composição, e habilitassem seus 
Discípulos na pronunciação das expressões, e 
das vozes das respectivas linguas, adestrando-os 
em bem fallar e escrever, para o que deveriam 
servir-se dos melhores modelos do seculo de 
Luiz XIV. Nas traduções dos lugares, os alunos 
haveriam de conhecer o genio, e idiotismo da 
lingua, e as bellezas e elegancias della, e do estylo 
e gosto mais apurado e seguido, e na escolha dos 
livros, seriam preferidos os de mais perfeita e 
exacta moral, usando-se para comparação com 
a Língua Pátria os autores classicos do seculo 
de quinhentos que melhor reputação tivessem 
entre os litteratos (PORTUGAL, 1828).

A Decisão n. 29 chega, inclusive, a citar a lei do 
século anterior, destacando ser necessário seguir as 
determinações estabelecidas na “Instrucção para os 
Professores de Grammatica Latina”, publicada com 
a Lei Geral dos Estudos Menores, ou Alvará de 28 de 
junho de 1759, como também era conhecido. Pela “Ins-
trucção”, é destacada a importância da educação para 
o ensino da mocidade e para a preservação dos valo-
res cristãos. Para que esse fim pudesse ser atingido, a 
Língua Latina foi destacada, com ênfase na necessidade 
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em se buscar o Latim para que as “Sciencias Maiores” 
pudessem ser atingidas.

Nessa busca pelos modelos morais a serem segui-
dos, era comum encontrar nas gramáticas do século 
XVIII diálogos familiares, na língua inglesa, com res-
pectiva tradução para o português, trazendo conver-
sações sobre como se comportar diante das diversas 
situações sociais às quais os alunos estariam expostos. 
Esses diálogos familiares já eram comuns nos compên-
dios de latim do século XVI, e continuaram a ser publi-
cados em boa parte do século XIX.

Ao analisarmos os diálogos familiares da gramá-
tica de Brazileiro (1812), chama a atenção o fato de o 
autor se preocupar mais com a educação da mocidade 
do que com a questão linguística. Apenas as pergun-
tas feitas pelo mestre foram traduzidas para o Inglês, 
enquanto as respostas dadas pelo discípulo perma-
neceram na Língua Portuguesa, sem que houvesse a 
preocupação em tentar solidificar o idioma através da 
tradução das respostas dadas.

Após a parte dedicada aos “Diálogos Familiares”, 
o autor divulgou listagens de frases contendo preceitos 
morais a serem seguidos. Como exemplo, podemos 
citar o item “Divisão do tempo e horas em que os meni-
nos devem empregar os seus dias com proveito”. Nesse 
momento, todas as frases são traduzidas para o Inglês. 
Essas frases se constituíam em orientações comporta-
mentais a serem seguidas, com a inclusão de horários 
em que as atividades deveriam ser realizadas. Essa parte 
do compêndio foi complementada por uma secção cha-
mada “Sentenças Moraes”, que continha vinte e quatro 
frases. A cada letra do alfabeto, um conselho era dado 
em Inglês e era devidamente traduzido para o Portu-
guês. O autor terminou sua obra publicando versos em 
Inglês, com destaque, mais uma vez, para os princípios 
religiosos e morais da época. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ao investigar o modo pelo qual as diretrizes da ins-
trução pública instituídas pelas reformas pombalinas 
foram aplicadas e desenvolvidas na colônia brasileira, é 
possível destacar o papel na institucionalização da pro-
fissão docente, na medida em que todas as ações educa-

cionais saíram das mãos dos jesuítas e passaram para o 
controle do Estado, que nomeava os professores régios, 
através de concursos, ou regulamentavam outros, já 
que não foram muitos os professores da colônia.

No que se refere aos compêndios utilizados nesta 
nova fase, além de decretar que os livros dos padres da 
Companhia de Jesus deveriam ser destruídos, houve 
uma série de recomendações para as obras a serem pro-
duzidas e utilizadas, priorizando-se aquelas concisas e 
com poucas regras gramaticais e que primassem pela 
inculcação de valores morais na mocidade. É possível 
afirmar que houve um 

período de continuidade, do ponto de vista da 
história do ensino das línguas no Brasil, que 
comporta os governos de D. José I, D. Maria I 
e D. João VI, bem como do seu filho e sucessor 
D. Pedro I, uma vez que a permanência, mesmo 
depois da Independência, de uma geração de 
intelectuais que passaram por todo esse pro-
cesso, [...] pode ter contribuído para a manu-
tenção, propagação e até mesmo apropriação de 
valores advindos da universidade reformada de 
Coimbra, talvez a grande obra cultural do Mar-
quês de Pombal (OLIVEIRA, 2008, p. 8-9).

As reformas pombalinas da instrução pública 
podem ser vistas como um Projeto Pedagógico de 
grande impacto durante o reinado de D. José I, no 
século XVIII, podendo-se rastrear as implicações de 
seus pressupostos no século XIX, não só em Portugal 
como também em suas colônias, através, principal-
mente, das práticas educativas, da institucionalização 
do ensino, das nomeações de professores através de 
concursos públicos, na valorização de compêndios que 
valorizassem o número reduzido de regras e a conci-
são e no cuidado para com a consolidação de valores 
morais, principalmente através das obras utilizadas.

Esta última característica pode ser constatada ao 
se perceber o cuidado com o qual os diálogos familiares 
continuaram a ser incluídos nos compêndios de língua 
inglesa, mostrando que essa valorização ainda era cons-
tante, mesmo após a queda do Marquês de Pombal. A 
legislação do Brasil Império está repleta de exemplos 
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em que, juntamente com as ações relacionadas ao 
ensino, esses valores se faziam presentes na lei, para 
que professores não se esquecessem da importância da 
moral para o ensino. Para exemplificar, podem-se citar 
os estatutos da Casa Pia e do Collegio de S. Joaquim dos 
Meninos Orphãos da Cidade da Bahia, uma vez que o 
Capítulo IV foi dedicado para a educação religiosa e 
moral. Entre os pontos destacados, citam-se a incitação 
para que se inspirem exemplos de moral, a importância 
em se plantar a virtude, e a necessidade de se usar a per-
suasão para a inculcação e o estabelecimento dos bons 
costumes (BRASIL, 1878).

Por fim, é importante destacar que, mesmo não 
havendo uma legislação própria para o ensino de língua 
inglesa, diante de obras publicadas para este fim, é pos-
sível analisar as influências recebidas e traçar um para-
lelo entre as características observadas e os pressupostos 
encontrados em materiais ou legislações relacionadas 
a cadeiras similares. Assim, fica evidente que muitas 
das normas estipuladas para o ensino de língua latina e 
portuguesa foram também internalizadas para a com-
posição dos compêndios de inglês. Entre essas carac-
terísticas, destacam-se as instruções e explicações em 
língua materna, a valorização de regras simplificadas e 
sem rebuscamentos, a concisão das obras, a estruturação 
das partes da gramática, e a valorização da moral e dos 
bons costumes, verificados através das seções destinadas 
aos diálogos e frases familiares. As características encon-
tradas nos compêndios oitocentistas continuaram a ser 
observadas nas obras publicadas no século seguinte, 
demonstrando que, apesar de ter sido considerada 
nefasta, a obra do Marquês de Pombal deixou marcas no 
sistema educacional de Portugal e de suas colônias.
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RESUMO: 

O presente artigo busca verificar como a temática da reforma pombalina na Uni-
versidade de Coimbra significou os fins de uma política educacional considerada 
como elemento propulsor de um ideal de nação. Esse foi o mote para a elaboração 
dos Novos Estatutos de 1772, que tiveram força de lei e representaram as mudanças 
instituídas pela governação pombalina, sob a justificativa de decadência nos estu-
dos universitários, que até então eram centralizados nas mãos dos jesuítas. Com 
a reforma universitária instituída, houve novo impulso aos estudos, ampliando 
prédios e reformulando a estrutura dos assuntos ministrados. Logo, 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 locus 
de sua própria criação. 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. 
Palavras-chave: Marquês de Pombal; reforma pombalina; Universidade de 
Coimbra.
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THE UNIVERSITY OF COIMBRA AND THE POMBALINE STATUTES 

ABSTRACT
This paper aims to investigate how the theme of the Pombaline reform at the University of Coimbra meant the end of an educational 
policy considered as a driving element of the ideal of a nation. This was the motto for the development of the New Statutes of 1772, 
which had the force of law and represented the changes instituted by the pombaline governance, on the grounds of a decay in the uni-
versity studies that had been previously centralized in the hands of the Jesuits. With the established university reform, there was new 
impetus to studies, expanding buildings and revamping the structure of given issues. Soon, it symbolized the new and modern, since 
the proposals aimed to place Portugal in a more prominent position in Europe. Education has become the main task of the legislative 
apparatus, fundamental to the concept of national identity, represented by a strong and sovereign state, whose educational institutions 
have become the locus of its own creation. Therefore, the University of Coimbra became the function of the driving force of progress, 
based on science and the Enlightenment ideals that would support a national project, since the University had been conceived as a pillar 
of a developing State.
Keywords: Marquis of Pombal; Pombaline Reforms; University of Coimbra

LA UNIVERSIDAD DE COÍMBRA Y LOS ESTATUTOS POMBALINOS
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo verificar cómo el tema de la reforma pombalina en la Universidad de Coímbra significó los propósitos 
de una política educativa considerada como elemento propulsor de un ideal de nación. Este fue el lema para el desarrollo de los Novos 
Estatutos de 1772, que tenían la fuerza de ley y representaron los cambios introducidos por la gobernanza pombalina, bajo la justifica-
ción de decadencia en los estudios universitarios que se centralizaron en manos de los jesuitas. Con la reforma universitaria establecida, 
se produjo un nuevo impulso a los estudios con la ampliación de los edificios y la modernización de la estructura de los temas sumi-
nistrados. De pronto, simbolizó lo nuevo, lo moderno, ya que las propuestas se pusieron a Portugal en una posición más destacada en 
Europa. La educación se convirtió en la principal tarea del aparato legislativo, fundamental para el concepto de la identidad nacional, 
representada por un Estado fuerte y soberano cuyas instituciones educativas se convirtieron el locus de su propia creación. Por lo tanto, 
la Universidad de Coímbra asumió la función de motor del progreso, basada en la ciencia y los ideales de la ilustración que apoyarían a 
un proyecto nacional puesto que la Universidad se concibió como un pilar de un Estado en desarrollo.
Palabras clave: Marqués de Pombal; Reforma Pombalina; Universidad de Coímbra.

L’UNIVERSITÉ DE COIMBRA ET LES STATUTS POMBALINS
RÉSUMÉ
Cet article cherche vérifier comme la thématique de la réforme pombaline dans l’Université de Coimbra a signifié la fin d’une politique 
éducationnelle considerée comme élément propulsif d’un idéal de nation.Cela a été le sujet pour l’élaboration des Nouveaux Statuts de 
1772, qui ont eu force de loi et ont répresenté les changements instituées à travers le gouvernement pombalin, avec la justificative de 
la décadence des études universitaires , qui étaient centralisées dans les mains des jésuites. Avec la réforme universitaire instituée, eu 
lieu une nouvelle impulsion aux études, en agrandissant bâtiments et en réformulant les structures  des contenus enseignés. Donc, a 
symbolisé le nouveau , le modèrne, car les propositions visaient situer Portugal dans une position détachée dans l’Europe. L’éducation 
a été mis comme tâche principale de l’apparat législatif, fondamental par la conception d’identité national, répresentée par un État fort 
et sauverain,dont les instituitions éducationnelles sont devenus le locus de sa propre création. Donc, l’Université de Coimbra a assumé 
la fonction de force motrice du progrès, fondée sur la science et sus les idéaux des Lumières qui donneraient support pour un projet de 
nation, car l’Université a été pensée comme pilier  d’un État en développement.
Mots-clés : Marquis de Pombal, Réforme pombaline, Université de Coimbra.
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INTRODUÇÃO

EM 1759, SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO e Melo 
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. Para seus con-
temporâneos portugueses, Pombal era um “estrangei-
rado”, termo pejorativo a ele atribuído, em especial, 
pelos católicos mais conservadores. A expressão, no 
entender dos que a usavam, justifica-se pelo fato de 
que ele deixara Portugal para imergir em outras cul-
turas da Europa.

Representante do despotismo esclarecido euro-
peu, promoveu o poder do Estado e do Rei pelos ideais 
de progresso na economia e reforma na educação. Vis-
lumbrou no ideal iluminista a concepção de uma nova 
sociedade, de um novo homem “iluminado”, com-
posto pelo intermédio da Educação administrada até 
então pela Companhia de Jesus, que passava, a partir 
de então, a não mais atender os interesses dos Estados 
modernos em formação, o que representava, em parte, 
uma diminuição do poder de jurisdição da igreja.

Atuou utilizando um aparato legislativo, que lhe 
permitiu governabilidade, mesmo não sendo o Rei. 
Falcon (1993) credita às leis a validação do seu poder, 
reconhecendo o lugar de destaque ocupado na ideolo-
gia ilustrada pelo “otimismo jurídico”, ou na crença no 
poder ilimitado das leis para a promoção e o bem-estar 
dos homens. Logo, Pombal utilizou tanto quanto pôde 
as peças legislativas para se firmar e inserir Portugal no 
cenário do desenvolvimento europeu. 

Através do Regalismo, Pombal governou sob a 
luz da razão. Ao rei (que representava o Estado) era 
imputado um poder de natureza divina, bem alicer-
çado na ideologia política do despotismo esclarecido. 
No plano do discurso, essa concentração de um poder 
sem limites, até mesmo de ordem moral, era orientada 
para a maior glória do Rei, para a autoridade suprema 
do Estado e para o bem dos súditos, os quais careciam 
da orientação absoluta dos governantes esclarecidos 
para obterem a luz do progresso e da harmonia social 
(FRANCO, 2006). Tal discurso foi, a partir de então, 
voltado a atribuir à Companhia de Jesus todos os males 
e infortúnios da educação na metrópole e na colônia, 

motivo pelo qual os inacianos foram responsabiliza-
dos pela decadência cultural e educacional imperante 
na sociedade portuguesa, como se evidencia nos Novos 
Estatutos.

Os legisladores da reforma universitária precisa-
vam deixar claro, e assim o fizeram, que existia uma 
situação obscura que impedia Portugal de prosperar. 
Para resolver o problema, o remédio era o rompimento 
com o antigo, a mudança de modelo em posições con-
tundentes em relação ao modo como os jesuítas até 
então haviam tratado da educação. É importante ressal-
tar 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).

No bojo dessas instituições, Pombal introduziu 
importantes mudanças no sistema de ensino do reino 
e das colônias. A Universidade de Coimbra sofreu pro-
funda reforma, sendo modernizada. Buscando essa tão 
almejada modernização para Portugal pelo que acon-
tecia na Europa “civilizada”, onde os ideais iluministas 
estavam em ampla disseminação, Pombal implementou 
reformas de base filosófica e pedagógica, formalizando 
para isso a “Junta de Providência Literária”, que tinha a 
tutela da Reforma e o objetivo de promover a criação 
dos Novos Estatutos da Universidade de Coimbra, o que 
se concretizou em 1772.

A imagem de um passado que precisava ser 
substituído por um presente e por um futuro foi 
sendo construída. Esse pretérito de obscurantismo, 
de ostracismo, sem inovações e sem criatividade 
havia de ser trocado por uma proposta de van-
guarda, operada através de uma política sistemática 
de expurgação de toda a tradição pedagógica, cientí-
fica e cultural desenvolvida em Portugal pelos mes-
tres da Companhia de Jesus (FRANCO, 2006). Dessa 
forma, ganharam força de proposta as ideias e os tex-
tos de Verney e seus simpatizantes, o que reforçou 
a entrada da Congregação do Oratório nas políticas 
educacionais defendidas por Pombal. 

Foi organizada uma espécie de relatório para que o 
Rei tivesse uma visão da herança deixada pelos jesuítas 
e o “estrago” instalado na educação, em especial na edu-
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cação superior. A universidade representava o futuro 
da nação e o progresso lusitano e por isso o destaque 
foi grande na importância de um texto que pudesse tra-
duzir tantas mazelas existentes.

Esse texto recebeu um status de ampliação do pro-
blema, dada a importância do locus de tal problema. 
O Compêndio Histórico do Estado da Universidade de 
Coimbra, de 1771, foi um atestado impiedoso contra 
os jesuítas, tidos como responsáveis únicos de uma 
decadência e ruína que só uma nova ordem poderia 
resgatar. Tratava-se do primeiro documento originá-
rio da Junta de Providência Literária, apresentado ao 
rei pela Real Mesa Censória e que daria sustentação, 
no ano seguinte, aos Novos Estatutos da Universidade 
de Coimbra, publicados em 1772. Apenas para reforçar 
a discussão do velho e do novo, ou do que é moder-
nidade, na Introdução do Compêndio Histórico existe 
uma revisão feita por pesquisadores contemporâneos e 
estudiosos do período pombalino que atestam o sen-
tido dessa modernidade: 

Duas palavras-chave e os dois imaginários 
que elas encerram estão omnipresentes no 
discurso pombalino, quer seja de caráter 
legislativo, historiográfico, tratadístico ou 
panfletário: Jesuítas e Europa. Jesuítas e 
jesuitismo encerram um conceito/visão de 
carga negativa, pessimista. Representam todo 
um passado cultural, educativo, mental que 
urgia repudiar e abolir. O termo Europa situa-se 
conceptualmente no pólo oposto. Expressa 
uma visão de carga altamente positiva, um 
conceito luminoso de dimensão utópica, 
encerra, no fundo, um ideal, um modelo 
a seguir, uma utopia de aproximação e de 
imitação. A estas palavras-chave associam-se 
outros termos subsidiários, termos afins 
caracterizadores do que a palavra-chave 
pretende conceptualmente englobar. Jesuítas 
ou jesuitismo na propaganda pombalina de 
reforma e combate significam obscurantismo, 
ostracismo, trevas, ignorância, infantilismo, 
mau gosto, decadência, degenerescência, 
ruína. À segunda palavra-chave, Europa, 
associam-se, no campo semântico que 

ela delimita, conceitos subsidiários que 
incorporaram uma ideologia de acção e que 
são expressões por excelência do Iluminismo: 
progresso, luzes, razão, bom gosto, inteligência, 
felicidade, conhecimento, ordem, clareza e 
abertura de espírito, liberdade, universalidade 
(in POMBAL, 2008, p. 19).

Habermas (2002) traz outros adjetivos à moderni-
dade, como revolução, progresso, emancipação, desen-
volvimento, crise, dentre outros. A utilização do termo 
parece fazer sentido ao projeto moderno (ou reforma-
dor) proposto pela política educacional pombalina, 
dentro do espírito de um novo começo ou de uma nova 
época, de uma nova universidade e da sua constituição 
na Europa (considerada sinônimo de modernidade). 
Para reforçar esse discurso expresso em sua propa-
ganda reformista, algumas palavras são bastante utili-
zadas, tais como Europa e Jesuítas (FRANCO, 2006), 
citadas para designar o bem e o mal, o certo e o errado. 
Falcon (1993) aborda a questão da modernidade como 
uma contraposição entre os antigos e os modernos, 
antagônicos entre si, sendo que o moderno apontava 
para a construção de uma visão de mundo completa-
mente inovadora, partidária da razão em detrimento da 
religião, que fundamentou o conflito entre o divino e o 
humano. No discurso pombalino, o feixe de luz para 
iluminar toda a escuridão lusitana era o conhecimento, 
o qual libertaria o homem, abrindo-lhe as portas para 
a felicidade eterna. Porém, essa busca pelo saber deve-
ria vir dos bancos da universidade. Na propaganda 
pombalina, a própria Universidade teria sido um 
meio, figurado de forma tão irreal quanto mitificada, 
para prevalecer as consciências, corromper a religião 
e dominar o planeta (in POMBAL, 2008). O primeiro 
ministro de D. José I reformou completamente a Uni-
versidade de Coimbra, pondo-a, segundo seu próprio 
discurso, a par dos estabelecimentos científicos daquele 
tempo no estrangeiro. 

No bojo das mudanças que delinearam não a uma 
história da Universidade portuguesa, mas sim as histó-
rias, no plural, é importante salientar que a moderni-
dade era uma revolução de abrangência generalizada, 
quer política e social, quer econômica e cultural.No 
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discurso do reitor reformador, que se constituiu no 
objetivo e razão de ser da Universidade, podemos ver o 
seu sentido, conforme o ideal pombalino:  

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 aperfeiçoe.

O sentido de tornar a Universidade força geradora 
de progresso foi a esperança de mudança da sociedade 
portuguesa, que acreditou que as bases para atingir seus 
objetivos pudessem estar dentro das universidades. O 
espírito de renovação e a esperança no futuro, ao que 
parece, serviram de justificativa para as reformas edu-
cacionais. Incluindo-se como aliada a uma nova men-
talidade para um novo perfil profissional, ou seja, o 
egresso deveria ser um pesquisador mais dedicado e 
propenso a olhar para o Estado com uma intimidade 
muito maior do 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. Dessa maneira, 
verificamos que nos documentos produzidos pelos 
reformadores, a exemplo da Relação Geral do Estado 
da Universidade de Coimbra (1777), foram atestadas as 
constantes reformas estéreis promovidas ao longo dos 
anos pelos jesuítas, enfatizando que a universidade “se 

achou systematicamente fechada à renovação philoso-
fica do Cartesianismo”. Nesse caso, tal afirmação tem 
bases no estudo de um célebre egresso de medicina 
da Universidade de Coimbra, doutor Antonio Nunes 
Ribeiro Sanches (1699-1783), autor do Método para 
aprender a estudar a Medicina, que escreveu:

Em Salamanca, Pisa, nem nas Universidades 
de Italia, França e nas do Norte, não ha 
matriculas como as nossas, nem se observam 
os Estatutos de obrigar o estudante por 
tantos annos; cada qual procura graduar-se 
conforme se acha capaz; e tudo depende do 
exame dos Professores, e dos honorarios que 
recebem do graduando. Esta he a razão porque 
os estudos d´estas Universidades estão hoje 
na maior decadencia: porque os Professores 
ordinariamente approvam todos, sabendo 
muito bem que perderão os honorarios 
porque estão certos que se não graduarem este 
candidato, que procurará outra Universidade, 
que lhe dará o diploma pelo dinheiro e não 
pela sciencia (BRAGA, 1898, III, p. 145).

Neste documento, Ribeiro Sanches trouxe um 
plano de reformas para o curso de medicina, a pedido 
do Marquês de Pombal. Para isso, traçou um panorama 
da situação em Coimbra: criticou o estado da residên-
cia dos estudantes, informando que muitas vezes os 
próprios tinham que trazer suas camas de casa; recla-
mou das vestimentas que os estudantes tinham de usar, 
espécie de beca, que “era uma loba de beata com capa”, 
semelhante a uma batina que mais lembrava os cléri-
gos e a vida religiosa. Efetuou um levantamento sobre 
a quantidade de faltas dos alunos, “de tal modo que 
uma grande parte dos estudantes que se formam em 
Medicina (exceptuando os Partidistas), em Leis e no 
Direito Canônico, contando os sete ou seis que estuda-
ram, não ficarão por dois mezes seguidos na Universi-
dade” (BRAGA, 1898, II); também enfatizou o caráter 
de denúncia da calamidade encontrada, mesmo tendo 
constatado que a Universidade de Coimbra não era a 
única e exclusiva “decadente”, conforme constava no 
discurso pombalino. 
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A reforma da Universidade pretendia moderni-
zar os cursos existentes. Para o curso de Direito, por 
exemplo, havia a determinação de incorporar o estudo 
de fontes portuguesas no plano de ensino. No curso 
de Medicina, considerado pouco procurado pelos alu-
nos, a necessidade era de estudar anatomia por inter-
médio da dissecação de cadáveres, antes proibida por 
questões religiosas.

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 mate-
mática (MAXWELL, 1996). Com a reforma educa-
cional, foi criado um programa pedagógico que se 
definiu como uma doutrina contra o sistema ado-
tado nas escolas jesuíticas.

Em comemoração ao bicentenário das reformas 
pombalinas, em 1972, a Universidade de Coimbra ree-
ditou os estatutos que foram apresentados por Manuel 
Lopes de Almeida (1900-1980), que foi durante 35 anos 
diretor da Biblioteca Geral da citada Universidade e 
pesquisador da história da mesma. Em prefácio sucinto, 
ele, diretor da biblioteca, esclarece:

[...] Porém, uma obra notável sem dúvida, 
ainda hoje merecedora de estudo sincero, 
de objectiva preocupação e análise de seus 
fundamentos ideológicos, e também de 
aplauso pelo discernimento da novidade dos 
estudos da Filosofia Natural e das Ciências 
Exactas então iniciados. (ESTATUTOS, 1972, 
s/nº).

Com a abertura dos Novos Estatutos, em Carta 
Régia datada de 28 de agosto de 1772, D. José, Rei de 
Portugal formaliza os Estatutos, enfatizando o caráter 
urgente e necessário de tais medidas em contraposição 
a um modelo fracassado e decadente promovido pelos 
jesuítas e presente nos sextos estatutos, promulgados 
em 1598. 

Por me pertencer como Rei, e Senhor Sobe-
rano, que na Temporalidade não reconhece na 
Terra Superior; como Protector da ſobredita 
Univerſidade; e como Supremo Magiſtrado; 

remover dos Meus fieis Vaſſallos a intoleravel 
oppreſsão de huma tão injurioſa, e prejudi-
cial ignorancia; e facilitar-lhes (quanto poſſi-
vel for) os meios de ſerem reſtituidos à quaſi 
poſſe das Artes Liberales, e das Sciencias, de 
que foram tão temerariamente esbulhados 
pela ſobredita intoleravel oppreſsão (ESTA-
TUTOS, 1972, p. vi).

O Rei assumiu, na sua retórica, o papel de sobe-
rano e protetor da Universidade. O Marquês de Pombal, 
por sua vez, citado pelo monarca, também chancelou 
a Carta de Roboração assinando cada uma das folhas. 
Portanto, a reforma na Universidade de Coimbra sim-
bolizou a modernidade nos estudos e na política de 
governo em Portugal e seus domínios, estabelecendo 
um novo projeto de nação e uma nova mentalidade que 
se deveria ter a partir das luzes de um novo tempo.

OS NOVOS ESTATUTOS DE 1772 

Em 1772, a Universidade de Coimbra, com a jus-
tificativa de decadência e retrocesso em seus estudos, 
recebeu os “Estatutos Pombalinos”, os quais, dentre 
outras finalidades, criaram as Faculdades de Matemá-
tica e de Filosofia Natural (Ciências) e reformaram os 
estudos da Medicina. Da reforma do ensino preconi-
zada por esses estatutos resultou a necessidade de novos 
estabelecimentos científicos, originando a construção 
de novos edifícios destinados ao Laboratório Químico, 
ao Observatório Astronômico e à Imprensa da Univer-
sidade, além da instalação do núcleo inicial do Jardim 
Botânico. 

Outras modificações ocorreram, não apenas nos 
aspectos físicos, mas também estruturais. Gauer (1996) 
afirma que a dessacralização do corpo (pela dissecação 
de cadáveres) foi uma ação que se refletiu em toda a 
concepção da ciência, sendo essa a grande transforma-
ção na questão da observação e da experimentação, o 
que designou em novo status para o curso de medicina.

Os Novos Estatutos sustentaram os propósitos da 
composição dessa nova Universidade através do seu 
reformador maior: o Marquês de Pombal, que, tanto 
quanto (re)construiu Lisboa depois do terremoto, 
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edificou também o monumento maior da sua própria 
imagem de mecenas, de renovador da ciência, de dés-
pota, de progressista que foi, moldando um persona-
gem fascinante, cuja biografia tem sido estudada por 
muitos pesquisadores, ávidos em buscar no seu pro-
jeto reformista a política que rompeu com padrões e o 
projetou na história. 

A legislação pombalina tinha como fundamental 
objetivo reforçar o poder régio. No bojo da estrutura-
ção das peças legislativas, o Compêndio Histórico foi um 
texto preliminar, em que constava nitidamente a inten-
ção de convencer de que foi a educação centralizada nas 
mãos inacianas a causa do fracasso cultural, do atraso 
econômico e de toda uma desgraça generalizada do 
reino lusitano. 

Os Novos Estatutos da Universidade de Coim-
bra foram organizados e distribuídos em três livros, 
abertos no primeiro com a Carta de Roboração assi-
nada pelo próprio D. José I e pelo Marquês de Pombal. 
Esta carta régia outorgou os Estatutos em 28 de agosto 
de 1772. São 1.357 páginas, divididas em três livros. 
O Livro Primeiro, compondo seis títulos e com 374 
páginas, tratou do Curso Teológico. O Livro Segundo, 
compondo quatorze títulos e com 584 páginas, refere-
-se aos Cursos Jurídicos das Faculdades de Cânones e 
Leis. O Livro Terceiro, finalmente, é dividido em três 
partes, com vinte e um títulos e 399 páginas, e compõe 
o Curso Médico (primeira parte), o Curso Matemático 
(segunda parte) e o Curso Filosófico (terceira e última 
parte). 

A metodologia dos Estatutos abordou a prepara-
ção para os cursos definindo um perfil de aluno, além 
de trazer plano de curso, ementários das disciplinas, 
tempo de curso e metodologia a ser utilizada. Ainda 
sobre o método, era estabelecido o sintético-demons-
trativo, pois, segundo o texto, só por meio dele era pos-
sível adquirir um “conhecimento profundo e sólido das 
Sciencias” (POMBAL, p. 245, 2008).

Para o curso de Teologia, a proposta presente nos 
Novos Estatutos mostrava a importância em se manter 
a ideologia religiosa sob o controle do Estado. Nesse 
sentido, a proposta consistia em trazer o progresso 
das investigações através da experiência e vivência do 
pesquisador, com o objetivo de se chegar a novas con-

clusões. Dentro da ideia de experimentalismo, foram 
inseridos o Direito Natural e uma nova configuração 
ao Curso de Medicina, com a entrada do estudo da ana-
tomia e da dissecação de cadáveres. Outrossim, foram 
criados dois novos cursos: Filosofia e Matemática.

Nos Novos Estatutos foi prevista a concessão de 
três graus: bacharel, licenciado e doutor. Ao final do 
quarto ano o aluno era considerado bacharel, depois de 
passar por exames orais em bancas públicas. A licencia-
tura e o doutoramento eram exigidos para o magistério 
superior. O bacharel que desejasse obter a licenciatura 
cumpriria um sexto ano de estudos na Universidade. 
Da mesma forma, o licenciado que desejasse doutorar-
-se faria o requerimento à Congregação em cerimônia 
solene. Quanto ao ensino de línguas, foi priorizado 
pelas reformas e passou a ser requisito ou preparató-
rio para iniciar os estudos na Universidade. “Com esta 
reforma da Universidade eram obrigados os estudantes 
dar rigorosa conta da Lingua Latina e grega, da Rhe-
torica, Philosophia racional e moral, como preparato-
rios de indispensavel necessidade às Sciencias Maiores” 
(BRAGA, 1989, III, p. 538).

Percebemos, com base na legislação pombalina, 
que houve uma estratégia para a representação de cons-
trução de uma cultura e de uma identidade nacional, 
lançando mão aqui da expressão de Stuart Hall (2005), 
com vistas a colocar Portugal – e, em alguns casos, o 
Brasil – numa posição central e não mais periférica 
no processo de construção discursiva das identidades 
nacionais. Eis a força da interpretação que estabelece-
mos para constatar um projeto de nação nas reformas 
pombalinas. Sob nossa ótica, os Novos Estatutos de 
1772 validam a proposta de construção de uma nova 
Universidade, de um novo homem objeto da razão e 
de uma nova Nação portuguesa, igualitária às demais 
Nações da Europa, objeto da Ciência e das Luzes do 
final do século XVIII. 

Na preparação para os estudos teológicos, eram 
exigidas noções de Metafísica, Ética e do Direito Natu-
ral, base principal da reforma dos estatutos, sendo 
também imprescindível a supervisão do professor no 
aproveitamento dos alunos, para que fossem passa-
das para o reitor informações “particulares e secretas” 
sobre aqueles que não foram aprovados em alguma dis-



106 |   Cristiane Tavares Fonseca de Moraes Nunes

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

ciplina. No caso de interessados em cursar Direito após 
o curso de Teologia, também era necessária a apresen-
tação de outros documentos, como folha corrida e cer-
tidão de batismo.

O curso de Teologia foi extensamente escrito e 
responde por todo um livro, no total de 374 páginas. 
Os dois Testamentos (Velho e Novo) constituem a Teo-
logia Exegética, que interpretava os textos da Sagrada 
Escritura e da Tradição. Os exames preparatórios desse 
curso eram realizados no Real Colégio das Artes e eram 
requisitos para a efetivação da matrícula em Coimbra, 
que ainda contava com outros elementos necessários 
à sua efetivação, tais como atestados e certidões. Tudo 
isso visava dar forma e conteúdo ao  reitor para que 
tivesse parâmetros para aceitar determinado aluno, 
sendo que este ainda deveria efetuar um juramento, 
para só assim ter sua matricula consumada. 

Assim, existia a preocupação dos legisladores em 
definir, com a maior precisão possível, como as aulas 
deveriam ser dadas. Não era apenas um plano de curso 
ou um ementário de conteúdos a serem abordados, mas 
sim um manual completo com um regulamento das 
ações do professor, bem como os objetivos da disciplina 
para a formação do futuro teólogo.

A importância dada à língua latina também é 
sucessivamente destacada, enfatizando-se que era “a 
Língua comum dos Sabios e das Sciencias (ESTATU-
TOS, I, 1972, p.45)”, devendo ser pura, clara e elegante, 
para permitir o seu estilo histórico. A disposição das 
disciplinas e a hierarquia das mesmas era outra carac-
terística contida nos escritos sobre o curso de Teologia, 
não apenas como uma espécie de ementário, mas tam-
bém de modus magistrandi para o professor:

Depois de adquirida pelos Ouvintes a 
necessária, e indispensável idea da Divina 
Relevação, caminhará o Professor para a 
Doutrina dos Lugares Theologicos; porque 
estes são Fontes, em que ella se contém. Dirá 
que os Lugares Theologicos ou são primitivos, 
originaes, e primários; ou são derivativos, 
e secundários. Mostrará quaes são huns, e 
outros. Começando pelos primeiros; fará 
ver que os primitivos são a Escritura, e a 

Tradição: Por serem estes os primeiros, e 
principaes depósitos da Fé, e da Moral, e por 
dimanarem delles todos os outros Lugares, os 
quaes verdadeiramente nenhuma outra cousa 
fazem mais, do que interpretallos, declarallos, 
deduzir delles, e explicar os Dogmas, e as 
Regras, que Deos nos revelou, e que nelles se 
incluem (ESTATUTOS, I, 1972, p. 52).

O texto evoca uma atenção maior por parte do 
professor que fosse lecionar a disciplina História Ecle-
siástica, na qual a moral dos escolásticos deveria ser 
demonstrada, porém evitando doutrinas que ressal-
tassem o desprezo com que haviam tratado as fontes 
que versam sobre as escrituras, a tradição e os câno-
nes. Deveria se evitar, no tocante aos escolásticos, os 
aspectos em que a Razão foi “escurecida pela corrupção 
da natureza, e cegamente guiada pelos seus próprios 
caprichos e paixões” [dos escolásticos] (ESTATUTOS, 
I, 1972, p. 90). Os escolásticos eram vistos com a pecha 
da incerteza da verdadeira moral evangélica, e de que se 
ocupavam da filosofia arábico-peripatética na doutrina 
através do ceticismo dialético, fazendo da moral algo 
controverso, arbitrário e problemático. O texto faz, até 
mesmo, uma comparação com o ateísmo e a proferida 
falta com a virtude da religião.

Dos alunos era exigida uma postura questiona-
dora nas aulas, sendo-lhes permitido “indagar e inqui-
rir as verdadeiras razões e fundamentos” sem, contudo, 
“duvidarem da certeza e verdades” (ESTATUTOS, I, 
1972, p. 142-143) proferidas pelos professores, para sua 
própria ilustração, que é também cultivada e promo-
vida pelo ensino de línguas, responsável por “desemba-
raçar os espíritos” rumo à sabedoria. 

O livro II dos Novos Estatutos sobre os Cursos Jurí-
dicos é iniciado com uma nota que serve de recomen-
dação para que os pais não antecipem a entrada dos 
filhos na faculdade, pela sua “cega ambição da fortuna”. 
O texto considera necessário o tempo de preparação nas 
escolas menores, para, por conseguinte, “edificar a sua 
fortuna sobre alicerces mais sólidos”. Tudo isso, dentro 
da ótica de um Estado laico, porém, sem ruptura com 
a religião, para “servir utilmente à Igreja e ao Estado” 
(ESTATUTOS, II, 1972, p. 254). Neste caso, exigindo-se 
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também como um dos documentos necessários para a 
matrícula a certidão de batismo.

O tempo de curso foi reduzido de oito para cinco 
anos, sendo que no primeiro ano havia indicação de 
dispor de disciplinas que “abrem o caminho, dão luz, e 
servem de introdução para outras” (ESTATUTOS, II, 
1972, p. 277). Para aqueles que desejassem licenciar-
-se, deveriam cursar ainda mais um ano. Pelo calen-
dário acadêmico, as aulas iniciavam no primeiro dia 
de outubro com missa solene e terminavam no último 
dia do mês de maio. As férias eram nos meses de 
agosto e setembro, com breve intervalo nas comemo-
rações do Natal e da Páscoa, como nos demais cursos 
da Universidade.

Como uma espécie de preparação ou nivelamento, 
havia uma Escola de Jurisprudência para iniciar os 
estudos jurídicos em Coimbra. Os estudantes já deviam 
possuir estudo das línguas, da Retórica, da Lógica e da 
Metafísica, bem como ter conhecido as lições da boa 
Ética e da natureza do homem, da sua moral e da sua 
liberdade. Os Novos Estatutos para os cursos jurídicos 
são analiticamente detalhados, por ano de curso, a fim 
de os ementários e os planos de curso serem explica-
dos à exaustão, inclusive com os objetivos de se estu-
dar cada disciplina apresentada e a importância dela no 
perfil do profissional pretendido.

Depois de estabelecida a metodologia a ser utili-
zada, era feita a divisão de estudos. Os Cursos Jurídicos 
eram de base geral nos dois primeiros anos de estudo, 
quando só então eram divididos em Direito Civil ou 
Direito Canônico. O principal na autoridade era o 
Direito Pátrio, o Direito Romano era subsidiário, estava 
direcionado “à tranquilidade da Vida Civil” (ESTATU-
TOS, II, 1972, p. 280), enquanto o Canônico direcio-
nava-se à vida cristã. O Pátrio era constituído da lei e o 
outro, o Canônico, para ter autoridade de lei, devendo 
ser suplemento do primeiro. Portanto, uma clara sepa-
ração de finalidades foi preocupação recorrente dos 
Novos Estatutos. 

Possuir o curso de Direito Canônico era, 
na prática, estar habilitado para exercer a 
magistratura e a advocacia, tanto no domínio 
religioso como no civil, para além de ter 

possibilidades de ocupar cargos na estrutura 
eclesiástica e na estrutura do estado, ao 
contrário do curso de Leis, que apenas dava 
acesso aos cargos estatais e ao foro civil 
(ARAÚJO, 2000, p. 300).

Nessas reformas, o foco central concernente aos 
cursos jurídicos diz respeito à preterição do Direito 
Natural nos estudos, bem como a ênfase dada a indica-
ções de autores e de metodologia das disciplinas. 

O novo direito partia de um novo para-
digma, o paradigma da razão, da lógica 
racional. O racionalismo, poder exclusivo 
da razão, substituiu o dogmatismo do velho 
direito medieval, desenvolvendo a mentali-
dade crítica e assumindo uma atitude polê-
mica perante a tradição. O corpo teórico do 
direito natural criou uma nova concepção 
antropológica. A concepção antropocêntrica 
libertou o homem do teocentrismo aristoté-
lico-escolástico, criando um modo particu-
lar de encarar a realidade. O paradigma da 
razão constituiu um novo ethos filosófico 
que se tornou o alicerce dos cursos jurídicos 
(GAUER, 1996, p. 64).

Dessa maneira, sob a luz da razão, foram regulados 
os estudos jurídicos com os argumentos mais persua-
sivos sobre o papel do Direito Natural e da Ética, com 
orientações no que se refere ao Direito Privado e ao 
Direito Público, enfatizando-se a ideia de igualdade dos 
homens. Com este espírito de oposição à tradição, acre-
ditando no poder da razão e na força da lei para refor-
mar a sociedade, em 1769, portanto antes da reforma 
na Universidade, Pombal, nessa perspectiva raciona-
lista, criou a Lei da Boa Razão. O Direito Natural brota 
da razão, afirmando os deveres humanos gerais, e foi 
considerado como aquele mais útil e necessário para 
fazer bons progressos nas ciências jurídicas. Para esse 
fim, os Cursos Jurídicos e o seu caráter de funciona-
lidade (utilizado pelo método demonstrativo e cientí-
fico) consistia “somente no estudo mais regular, mais 
completo, mais perfeito, mais fácil, mais methodico, 
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e mais bem ordenado do Direito Civil, e Canônico” 
(ESTATUTOS, II, 1972, p. 280). Assim, a prática peda-
gógica daria o tom do reflexo das mudanças propostas, 
baseada na racionalização e formalização dos proces-
sos institucionais. Somente assim entendemos como as 
reformas constituíram o corpo dessa Universidade.

O que percebemos é que a sistematização do 
Curso Jurídico consistia nos fundamentos do Direito 
Civil Romano e do Direito Natural, como subsidiários 
e preparatórios para o decorrer de todo o curso, refor-
çando a proposta de que as lições elementares fossem 
sempre dadas retomando o Imperador Justiniano:

Ordeno, que a preferencia, que neste Estatuto 
Mando dar ás ditas Instituições de Justiniano 
para o uso das Lições Elementares do Direito 
Roman, se lhes dê sempre inviolavelmente 
não só sobre aquellas das outras Instituições, 
e Compendios Elementares do Direito de 
Justiniano, se houverem sido compostos, 
e ordenados pelos Doutores, e Interpretes 
da Jurisprudencia Romana restaurada no 
Occidente; mas também igualmente sobre 
o Brachilogo do Direito Civil, ou Corpo das 
Leis escrito pouco depois de Justiniano, com 
o preciso fim de suprir, emendar, e corrigir os 
referidos vicios, defeitos, e incommodos das 
Instituições de Justiniano (ESTATUTOS, II, 
1972, p. 366).

Nas referências ao Curso de Cânones, existia a 
indicação para que o professor da cadeira de História 
Eclesiástica e de História Sagrada utilizasse as mesmas 
lições estabelecidas no Curso de Teologia, objetivando 
que ficassem claros os diversos usos e fins daquele 
conhecimento, tanto para os canonistas quanto para os 
teólogos. 

Marcos (2006) salienta que a condição de ampliar, 
restringir, declarar e interpretar as leis era “Poder do 
Príncipe”, e que uma maior coerência ou cerceamento 
do poder soberano viria anunciado pela Lei da Boa 
Razão, conforme já referimos anteriormente. Assim, o 
Direito Subsidiário encontrava-se, na oportunidade, no 
limiar da interpretação. Com os critérios interpretati-

vos fixados pela Lei da Boa Razão, foi possível ampliar 
ou restringir as leis pátrias. Embora houvesse tantos 
ordenamentos, existia a determinação de que pairando 
dúvida no entendimento de alguma dessas leis pátrias 
o regedor levá-la-ia ao conhecimento do monarca, para 
que este decidisse sobre o verdadeiro sentido da norma.

Dessa maneira, num primeiro momento, a legis-
lação não assumiu completamente ares de moderni-
dade, tendo em vista que retocou, em alguns aspectos, 
o ordenamento jurídico herdado, mesmo com iniciati-
vas merecedoras de destaque, a exemplo da citada Lei 
da Boa Razão. Contudo, houve o desencadeamento de 
um impulso modernizador que de fato acabou influen-
ciando os Novos Estatutos, no caso mais específico, 
nos Cursos Jurídicos, que tiveram a guarida dessas 
modificações.

Os legisladores apontaram a disciplina de Jurispru-
dência Canônica como a disciplina principal do curso 
de Direito Civil, considerada imprescindível para o seu 
bom entendimento. Igualmente, estabeleceram refe-
rência à disciplina Direito das Gentes, tendo em vista 
a necessidade dos povos europeus em respeitar uns aos 
outros com igualdade e independência. Eis uma forma 
de se estabelecer a consciência de satisfação de cada um 
com os próprios bens e territórios, sendo invioláveis as 
pessoas, os bens e os territórios das outras nações, a fim 
de  não ocorrer ocupação, ataque ou invasão de seus 
domínios. Esses princípios ou leis naturais eram com-
ponentes de um império da Razão. No texto, a reco-
mendação era que o mesmo professor que lecionasse 
Direito Natural lecionasse também Direito das Gentes.

O Direito Canônico estava dividido em Público e 
Privado, sendo o primeiro destinado à autoridade, ao 
poder e à legislação da Igreja, aos “Ministros Sagra-
dos” e ao modo como eram eleitos. O Direito Privado 
dispunha sobre os negócios e direitos dos cristãos. Em 
ambos, era importante saber que não poderia haver 
canonista algum sem o bom conhecimento de sua 
estruturação. Era importante conhecer a constituição 
da Igreja, o poder que habitava em seu interior, os Pre-
lados e os Ministros que o exerciam, o modo, a índole 
e a natureza das regras eclesiásticas, o nexo e a relação 
que havia entre a ordem dos prelados e a dos súditos.

Assim, a autonomia científica e pedagógica brotava 
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dos Novos Estatutos com o objetivo claro de promover 
uma ruptura frontal com o passado. No último ano do 
curso de Direito, legistas e canonistas eram obrigados a 
frequentar a cadeira de Direito Pátrio, proposta e inau-
gurada pelos reformadores da Universidade. O Direito 
Pátrio, juntamente com o Direito Natural, promoveu os 
ares das modificações prometidas.

Na Europa, o curso de Medicina de Portugal era 
considerado, antes da reforma, pouco atrativo em face 
de sua precariedade, evidenciada, por exemplo, na proi-
bição (por razões religiosas) de se dissecar cadáveres. 
Desse modo, era baixíssima a confiabilidade num curso 
médico cuja prática cirúrgica era quase nula. Tal fato 
ocorria pela Cirurgia ser secundária à Medicina, ou 
seja, disciplinas científicas como Cirurgia e Farmácia 
estavam limitadas dentro da grande área médica e eram 
consideradas artes mecânicas, o que fazia, hierarquica-
mente, médicos superiores aos cirurgiões e aos farma-
cêuticos. As reformas pombalinas modificaram a raiz 
do curso de Medicina de forma sistemática e estrutural.

Os cirurgiões tinham que ter alguns conheci-
mentos anatómicos mas, sobretudo, deveriam 
saber manusear os instrumentos cirúrgicos 
para, de acordo com as indicações do médico, 
executarem com perícia as intervenções 
cirúrgicas. Aos boticários estava destinada a 
preparação dos medicamentos; também não 
era demasiado relevante que dominassem 
os saberes sobre as propriedades das plantas 
médicas ou de outras matérias-primas sendo, 
contudo, muito importante que dominassem 
com perícia as técnicas operatórias para a 
transformação das drogas em medicamentos 
(ARAÚJO, 2000, p. 130).

Segundo as reformas, o saber científico deveria ser 
estruturado em sólida base metodológica, embasado na 
observação da natureza e na experiência por uma sis-
tematização, tudo viabilizado pela criação de laborató-
rios e institutos científicos. Nesse aspecto, o estudo da 
Anatomia foi potencializado nos Novos Estatutos pelo 
Teatro Anatômico, onde ficavam os cadáveres. Tam-
bém o caráter da experimentação das reformas foi con-

templado pela construção do Hospital e do Laboratório 
de Anatomia:

A queda de barreira para o estudo de ana-
tomia através da dissecação de cadáveres, a 
relação entre a dissecação dos cadáveres e a 
causa da morte são as bases para uma anato-
mia patológica. A importância desse estudo é 
mostrada pela própria ação que determina o 
encaminhamento dos cadáveres ao Theatro 
Anatômico, assim como pela punição dos 
que se negassem a cumprir a referida deter-
minação seriam acusados de inimigos do 
bem comum, das ciências, da saúde pública 
(GAUER, 1996, p. 92).

Essa modificação foi a base estrutural do curso 
de Medicina, com reformulação do método por 
intermédio do estudo do corpo, informações cla-
ras sobre a prática necessária a ser desenvolvida no 
hospital da Universidade e o papel fundamental dos 
professores nesse contexto de mudanças. As doen-
ças, dessa forma, eram pesquisadas como um fenô-
meno natural, viabilizando uma higiene pública que 
diminuísse a mortalidade, configurando assim uma 
política pública de saúde.

A primeira causa da considerada decadência dos 
estudos médicos foi a persistência da filosofia peripaté-
tica, posto que substituía a observação e a experiência 
por silogismos, sendo essencial a apropriação da filo-
sofia moderna para que a ciência pudesse prosperar 
(BRAGA, 1898, III). De acordo com Carvalho (2001), 
a Faculdade de Medicina, no período de 1537 a 1544, 
manteve-se na mesma pobreza em que estava antes de 
a Universidade ter saído de Lisboa, prolongando-se o 
ensino livresco que anteriormente seguia.

 Os reformadores ordenaram, nos Novos Estatutos, 
que se ensinasse a Anatomia com as devidas demons-
trações, a fim de corresponder aos anseios de uma 
reforma geral nos estudos médicos. Assim, a Cirur-
gia e a Prática da Medicina no Hospital tornavam-se 
condições imprescindíveis para o desenrolar do curso, 
bem como se enfatizava a Botânica como elemento que 
deveria ser de conhecimento da matéria médica.
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O aluno, para os reformadores, deveria, a partir 
da observação e da experiência, formular as bases do 
conhecimento da natureza, daí a justificativa das cons-
truções que foram efetuadas para assegurar a nova 
proposta da Universidade, como a criação do Hospital, 
do Laboratório de Anatomia, do Jardim Botânico, do 
Gabinete de Física, do Museu de História Natural, do 
Laboratório de Química e do Observatório Astronô-
mico (GAUER, 1996).

Sobre a ordem das disciplinas no curso, no pri-
meiro ano os ensinamentos deveriam ser sobre as 
Lições de Matéria Médica juntamente com a prática da 
Arte Farmacêutica. No segundo ano, as Lições de Ana-
tomia e as Práticas das Operações Cirúrgicas e da Arte 
Obstetrícia. No terceiro, o assunto eram as Instituições 
e a prática de Medicina e Cirurgia no Hospital. No 
quarto, os assuntos ligados aos Aforismos com a con-
tinuidade da prática no Hospital. E, por fim, no quinto 
ano, os alunos estariam empregados na prática Médica 
e Cirúrgica no Hospital.

Esse caráter experimental percorre o curso inteiro, 
por exemplo, com a indicação de se utilizar cadáveres 
oriundos dos dois hospitais existentes (o da Universi-
dade e o da Cidade) ou ainda de qualquer pessoa que 
viesse a falecer dentro da cidade de Coimbra. No caso 
do cadáver ser oriundo do Hospital Universitário, esse 
deveria ser entregue ao professor da disciplina de Prá-
tica que assistiu o enfermo, para abrir na presença dos 
estudantes a fim de se estudar o motivo da morte. Caso o 
morto não tivesse sido assistido por nenhum professor 
de Prática, o Médico que acompanhasse aquele corpo 
ficava obrigado, sob pena de suspensão perpétua do 
exercício da profissão, a fornecer por escrito informa-
ções sobre a causa e as circunstâncias da enfermidade 
e dos remédios aplicados, além da obrigatoriedade de 
assistir a abertura do referido cadáver na presença do 
professor de Prática e dos seus discípulos.

Na falta dos cadáveres para estudo, recomendava-
-se utilizar animais para a demonstração de partes do 
corpo ou órgão que mais se assemelhassem ao corpo 
humano. Uma das explicações para a utilização desse 
recurso era a abundância de matéria-prima, inclusive 
em vida, para uma melhor observação nas funções 
vitais, enfatizando-se o caráter de complemento da ana-

tomia de forma secundária, deixando claro que o ideal 
era mesmo o estudo no corpo humano.

Esse aparato era custeado pela Arca da Universi-
dade, que deveria atender de imediato as demandas do 
curso de Medicina. Ao final do curso sobre Anatomia, 
o professor deveria ensinar ainda conhecimentos sobre 
ataduras, partos e operações cirúrgicas, visto que eram 
informações que iriam medir os conhecimentos ana-
tômicos originários da própria matéria. É importante 
verificar que já existia a preocupação de interligar os 
conhecimentos pelo estudo de causas e efeitos, basilares 
para a compreensão do próprio corpo humano.

Do ponto de vista estrutural, a fundação do Hos-
pital Universitário foi o ponto alto das obras que sim-
bolizaram as reformas e o sentido da modernidade 
prometida, incluindo autonomia predial para os exer-
cícios práticos da Medicina com quatro enfermarias 
distintas e separadas, e ainda com roupas e serviços dis-
tintos entre si. Seguido do Hospital, o estabelecimento 
mais necessário e essencial, segundo os Novos Estatutos, 
era o Teatro Anatômico, uma vez que a Anatomia era a 
base de toda a Cirurgia e Medicina, não sendo possível 
a compreensão dela somente em sala de aula, na teoria. 

A segunda parte do livro III dos Novos Estatutos é 
destinada às ciências naturais e filosóficas, com grande 
ênfase à inauguração do curso de Matemática na Uni-
versidade, como ciência que “tem acreditado singular-
mente a força, o engenho, e a sagacidade do Homem” 
(ESTATUTOS, III, 1972, p. 141). Tal papel é dado à 
Matemática por ela ser a responsável pelo caminhar por 
“uma estrada de luzes”, o que solidificava sua função na 
proposta contributiva de um Estado mais soberano. O 
curso ganhou o status de preparatório ou indispensável 
para outros cursos da Universidade.

Além desta excellencia privativa, de que goza 
a Mathematica pelas luzes da evidencia mais 
pura; e pela exactidão mais rigorosa , com que 
procede nas suas Demonstrações; e com que 
dirige praticamente o Entendimento; habi-
tuando-o a pensar sólida, e methodicamente 
em qualquer outras matérias; contém em si 
mesma hum Systema grande de Doutrinas 
da maior importancia. Por ellas se regulam as 
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Épocas, e Medidas dos tempos; as situações 
Geograficas dos Lugares; as demarcações, e 
medições dos Terrenos; as manobras, e der-
rotas da Pilotagem; as operações tácticas da 
Campanha, e da Marinha; as construcções 
da Arquitectura Naval, Civil, e Militar; as 
Maquinas, Fabricas, Artifícios, e Apparelhos, 
que ajudam a fraqueza do homem a executar, 
o que de outra ſorte ſeria impossivel ás suas 
forças; e huma infinidade de outros subsidios, 
que ajudam, promóvem ventajosamente hum 
grande numero de Artes uteis, e necessarias ao 
Estado. (ESTATUTOS, III, 1972, p. 146-147). 

No que se refere ao corpo discente, existiam três 
ordens de ouvintes: os ordinários, os obrigados e os 
voluntários. Os ordinários eram aqueles que se desti-
navam a fazer os seus estudos completos na Matemá-
tica, para se graduarem na disciplina. Os obrigados 
eram aqueles que, provenientes de outros cursos, deve-
riam estudar a Matemática como subsídio importante 
ao aproveitamento que deviam ter no estudo das suas 
respectivas faculdades (ESTATUTOS, III, 1972). Dessa 
forma, eram obrigados a frequentar os três primeiros 
anos do Curso de Matemática os estudantes de Medi-
cina. Os estudantes dos Cursos Jurídico e Teológico tam-
bém eram obrigados a obter os conhecimentos sobre os 
elementos de Geometria, principalmente pelo estudo da 
lógica já no primeiro ano do curso. Finalmente, os estu-
dantes voluntários eram todos aqueles que não estavam 
vinculados à Universidade, mas queriam o conheci-
mento por curiosidade. Essa categoria de ouvintes pre-
tendia abarcar doutores das outras faculdades e todas 
as classes de pessoas, principalmente a nobreza. 

Para o ingresso no curso exigia-se idade mínima 
de quinze anos, sendo requerido o conhecimento da 
língua latina, o reconhecimento da língua grega, além do 
francês e do inglês. O curso, com duração de quatro anos, 
estabelecia que os estudantes frequentassem cadeiras de 
Filosofia, bem como, por sua vez, os de Filosofia frequen-
tassem aulas de Matemática, em uma complementaridade 
pedagógica que formaria uma nova concepção científica 
destes profissionais. Ao criar-se a profissão de mate-
mático, objetivou-se formar professores, assim como 

profissionais que poderiam atuar na Marinha como 
engenheiros, além de ocuparem cargos nos ofícios de 
arquitetos e medidores (GAUER, 1996, p. 109).

É relevante lembrar que foi criada uma condi-
ção de prestígio para os matemáticos, como previsto 
no Capítulo II, Das Insígnias, Honras e Privilégios da 
Mathematica (ESTATUTOS, III, 1972, p. 146), atri-
buindo aos formados o acesso à fidalguia. Também 
o profissional tinha a perspectiva de ser admitido na 
Marinha “sem preceder outro algum exame”, e na Enge-
nharia. Entendiam os legisladores que a Matemática era 
a base de todas as operações militares, dando a enten-
der que a formação em Coimbra era mesmo destinada 
prioritariamente a formar o Estado.

Estabelecia-se firmemente a ideia de que uma das 
maiores vantagens da Matemática era a sua indepen-
dência de todas as outras ciências, por ter em si mesma 
o seu método, princípios, sua lógica e metafísica, dando 
“suas luzes” no estudo de todas as outras artes e facul-
dades. Não obstante, nesse perfil ilustrado, exigia-se 
um grande conhecimento das línguas vivas da Europa, 
principalmente do Inglês e do Francês. 

O curso de Filosofia foi inaugurado dentro da Uni-
versidade de Coimbra, com princípios sólidos da Filo-
sofia Racional e Moral, era a base (ou requisito) para o 
estudo da Medicina, por servir de preliminares a uma 
filosofia do corpo humano. A Filosofia era dividida 
em três grandes partes, que são a Racional, a Moral e 
a Natural. Na Filosofia Racional estava compreendida 
a Lógica, que dirige as operações do entendimento; 
a Ontologia, que prepara os primeiros princípios de 
todas as ciências; e a Pneumatologia, que compreende 
as ciências dos espíritos e se divide em Teologia Natu-
ral e Pychologia, originando a Metafisica, a qual trata 
dos primeiros princípios e da natureza espiritual. A 
Filosofia Moral compreendia a Ética e a Filosofia Natu-
ral e se destinava a todos os ramos das ciências, tendo 
por objeto a contemplação da natureza, excetuando 
somente o que pertencia, em particular, aos cursos 
médico (sobre a física do corpo humano) e  matemático 
(sobre quantidades).

A perspectiva presente nos antigos estatutos era 
de uma Filosofia Escolástica, baseada em Aristóteles, 
pensador que norteou o sistema educativo português, 
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sobretudo na Universidade, mas que foi duramente 
combatido pelo Compêndio Histórico, quando os Novos 
Estatutos passaram a vigorar, assim como o método sin-
tético-demonstrativo, como já elucidamos. 

A Faculdade de Filosofia substituiu a Faculdade 
das Artes, pois, segundo os preceitos iluministas, Artes 
que estavam “depravadas e corrompidas” e sem utili-
dade pública do Estado, tornando-se eles [os estudos 
filosóficos] dignos das “luzes deste século” (ESTATU-
TOS, III, 1972, p. 224). A antiga Faculdade de Artes 
era acusada ou reduzida a um Curso de Humanida-
des. Segundo Férrer (1998, p. 68), expressões “Latim 
e Humanidades” e “Letras Humanas” eram designa-
das para os estudos considerados básicos ao conhe-
cimento de todas as ciências. A expressão “escolas de 
ler, escrever e contar” substituiu as chamadas escolas 
de ensino elementar e essas instituições contempla-
vam, assim, os conteúdos escolares principais junta-
mente com o ensino tradicional da doutrina cristã e as 
regras de civilidade.

O Curso de Filosofia começava pela História 
Natural e os fenômenos existentes nos três reinos da 
natureza, ressaltando que não havia outros meios de se 
chegar ao conhecimento da natureza, senão pela obser-
vação e a experiência. A parte experimental da Filoso-
fia Natural era estruturada com dois objetos diferentes, 
sendo o primeiro para indagar as Leis e propriedades 
dos corpos móveis e a razão dos fatos conhecidos pela 
observação ou pela Filosofia Experimental. O segundo 
era indagar as propriedades particulares dos corpos, 
analisando os seus princípios, constituindo a Filosofia 
Chymica. Antes, porém, eram mostradas as regras e o 
método que deviam seguir na demonstração das lições, 
sem conjecturas por parte dos alunos. 

Tal qual nos demais cursos, no de Filosofia tam-
bém eram instituídos exercícios ou avaliações orais, 
práticas e escritas. Os Exercicios Vocaes eram distri-
buídos em diários, semanários e mensais, “como Tenho 
odenado em todas as outras Faculdades”, para se adqui-
rir a “intelligencia das Doutrinas Especulativas”.  Os 
Exercicios Práticos envolviam a partir do terceiro ano 
as experiências físicas e químicas e os Exercicios por 
Escrito para que, depois da reflexão necessária, pudes-
sem publicamente mostrar suas composições. Todos 

os estudantes de Filosofia eram obrigados, no final de 
cada ano, a fazer Exames das Sciencias precedidos por 
uma dissertação. Caso não fossem aprovados, eram 
destinados a repetir aquele ano.

Nisso os Novos Estatutos preconizavam a utilização 
do Gabinete de História Natural, do Jardim Botânico, 
do Gabinete de Física Experimental e do Laborató-
rio Químico, todos criados por conta das reformas 
empreendidas na Universidade, nos estabelecimentos 
pertencentes à Faculdade de Filosofia. 

O outro laboratório inaugurado pelos Novos Esta-
tutos era o Laboratório Químico, por ser considerada 
a Química uma parte da Física Prática, que servia não 
somente para demonstrar por experiências particulares 
as propriedades dos corpos, mas também para produzir 
misturas de diferentes substâncias e novos compostos.

 Para concluir, percebe-se nos Novos Estatutos 
uma indelével marca da valorização dada ao controle 
do mobiliário e uma constante preocupação da prática 
e da experiência. Por exemplo, a prática do Dispensa-
tório Farmacêutico consistia na mesma metodologia 
para fins da formação do Boticário, com a necessi-
dade do exercício e trabalho nos laboratórios citados, 
pelos quais o ajudante ou operário do professor deveria 
se dividir em diferentes tarefas, para que o resultado 
fosse sempre satisfatório com um apoio operacional 
ao professor na matéria em estudo, ressaltando sempre 
a necessidade da prática como elemento sine qua non 
para uma formação mais completa. 

Portanto, a Universidade não tergiversava em sua 
condição de formadora de recursos humanos qualifica-
dos para o aparelho estatal, isto é, de que ela era peça 
importante no projeto de ação de uma política gover-
namental. Em seu interior, o que se pretendia era a pre-
paração e o treinamento de uma única elite portuguesa, 
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 europeias.

Ao reformar a Universidade de Coimbra, e, por-
tanto, ao estabelecer um cânone da educação superior, 
Pombal buscou modernizar as faculdades de Teologia 
e de lei canônica, incorporar o estudo de fontes portu-
guesas na faculdade de Direito e atualizar a faculdade 
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de Medicina, pouco procurada por alunos, fazendo 
valer o estudo de Anatomia por intermédio da disseca-
ção de cadáveres, além de criar duas novas faculdades, 
a de Filosofia e a de Matemática. 

A estratégia de construção de uma nova Universi-
dade por Pombal esteve firmada em dois pilares: o pri-
meiro, na tentativa de colocar Portugal em condições 
de igualdade perante outros países da Europa evoluída; 
e o segundo sustentado na intenção de definir os jesuí-
tas como bodes expiatórios do atraso e da decadência 
em Portugal e suas Colônias.

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Ana Cristina. O Marquês de Pombal e a Universida-
de. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2000.

BRAGA, Theophilo. História da Universidade de Coimbra nas 
suas relações com a instrucção publica portugueza, t. I, II, III, IV 
Lisboa: Academia Real das Ciências, 1898.

BOTO, Carlota. A dimensão iluminista da reforma pombalina 
dos estudos: das primeiras letras à universidade. In: Revista 
Brasileira de Educação, v. 15, nº 44, maio/ago.2010, p. 282-299. 
Acessado dia 11/01/2012 em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/
v15n44/v15n44a06.pdf

CARVALHO, Laerte Ramos de. As Reformas Pombalinas da 
Instrução Pública. São Paulo: Editora Saraiva, Ed. USP, 1978.

CARVALHO, Rômulo de. História do Ensino em Portugal, des-
de a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-
-Caetano. Fundação Calouste Gulbenkian. 3ª edição, 2001.

CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã: o ensino su-
perior, da Colônia à Era Vargas. São Paulo: Editora UNESP, 2007.

ESTATUTOS da Universidade de Coimbra 1772. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1972, v. I, II e III. 

FALCON, Francisco José Calazans. “Da Ilustração à Revolução 
- percursos ao longo do espaço-tempo setecentista”. In: Acervo. 
Revista do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 54, 
jan/jun., 1989.

____________. A época pombalina. São Paulo: Ática, 1993.

FRANCO, José Eduardo. O Mito dos Jesuítas em Portugal, no 
Brasil e no Oriente (séculos XVI a XX). Volume I. Das Origens 
ao Marquês de Pombal. Lisboa: Gradiva, 2006.

GEARY, Patrick J. O Mito das Nações: a invenção do naciona-
lismo. Tradução de Fábio Pinto. São Paulo: Conrad Editora do 
Brasil, 2005.

GAUER, Ruth Maria Chittó. A modernidade portuguesa e a 
reforma pombalina de 1772. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.

_______. A contribuição dos egressos de Coimbra para a 
construção do Estado-nação no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007.

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. 
São Paulo: Martins Fontes, 2002.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tra-
dução: Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. 10ª ed. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo. A Legislação Pombalina. 
Alguns aspectos fundamentais. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2006.

MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do ilu-
minismo. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1996.

OLIVEIRA, Luiz Eduardo (org.). A legislação pombalina sobre 
o ensino de línguas: suas implicações na educação brasileira 
(1757-1827). Maceió: EDUFAL, 2010.

POMBAL, Marquês de. Compêndio Histórico da Universidade 
de Coimbra. Porto: Campo das Letras, 2008.

PORTUGAL. Collecção da Legislação Portugueza desde a ulti-
ma compilação das ordenações oferecida a El Rei Nosso Senhor 
pelo Desembargador Antonio Delgado da Silva. Legislação de 
1750 a 1762. Lisboa: na Typ. de L. C. da Cunha, 1830. 

TEIXEIRA, Ivan. Mecenato Pombalino e poesia neoclássica. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

O AUTOR

Cristiane Tavares Fonseca de Moraes Nunes é Professora 
e Diretora da Faculdade São Luís de França (Aracaju-SE). 
Email: cristiane@fslf.com.br 





REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo discutir a relação entre a Academia Brasílica 
dos Renascidos, agremiação fundada em 1759 na Bahia, e a política ilustrada do 
Marquês de Pombal, mecenas desta academia, de forma que se possa compreender 
como esta instituição letrada contribuiu para o projeto do Marquês: a expulsão 
dos jesuítas do Brasil. Tal relação pode ser vislumbrada a partir de dois aspectos: a 
obediência aos Estatutos acadêmicos e a utilização de textos encomiásticos para a 
exaltação da figura de Pombal, de modo que fosse uma propaganda de seu governo 
ilustrado. Assim, em um primeiro momento, serão abordados os Estatutos da 
Academia Brasílica dos Renascidos, de forma que sejam apresentados os proce-
dimentos para lograr a obediência dos acadêmicos, e, em um segundo momento, 
serão abordados aspectos da escrita acadêmica encomiástica. Para tanto, analisar-
-se-á um poema em louvor a Sebastião José de Carvalho e Melo produzido por Frei 
Antônio de Santa Maria Jaboatão, dando ênfase aos aspectos que contribuem para 
a propagação da política pombalina. 
Palavras-chave: Marquês de Pombal. Obediência. Encômio.
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THE BRASÍLICA ACADEMY OF THE REBORN SERVING THE MARQUIS OF POMBAL: 
OBEDIENCE AND ENCOMIUM
ABSTRACT
In this work, we discuss the relationship between the Academia Brasílica dos Renascidos, founded in 1759 in Bahia, and the illustrated 
policy of Marquis of Pombal, patron of this academy, in order to understand how this institution contributed to the Marquis project: the 
expulsion of Jesuits from Brazil. We observe this relationship by considering two aspects: the obedience to the academy norms and the 
application of laudatory texts for the exaltation of Pombal, in such a way that they could act as propaganda of his illustrated government. 
Thus, we first analyze the norms of the Academia Brasílica dos Renascidos to present the procedures applied to determine the obedience 
to the academics and, then, we address the aspects related to the academic laudatory writing. We accomplish this by analyzing a poem 
produced by Frei Antônio de Santa Maria Jabotão praising Sebastião José de Carvalho e Melo, emphasizing the aspects that contribute 
to the propagation of the pombaline policy.
Keywords: Marquis of Pombal. Obedience. Encomium.

LA ACADEMIA BRASÍLICA DE LOS RENACIDOS AL SERVICIO DEL MARQUÉS DE 
POMBAL: OBEDIENCIA Y ENCOMIO 
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo discutir la relación entre la Academia Brasílica de los Renacidos, agremiación fundada en 1759 en 
Bahía, y la política ilustrada del Marqués de Pombal, patrono de esa academia, de manera que se pueda comprender cómo esa institu-
ción letrada contribuyó al proyecto del Marqués: la expulsión de los jesuitas de Brasil. Esa relación se puede vislumbrar a partir de dos 
aspectos: la obediencia a los Estatutos académicos y el uso de textos encomiásticos para la exaltación de la figura de Pombal, de modo 
que fuese una propaganda de su gobierno ilustrado. Así, en un primer momento, se abordarán los Estatutos de la Academia Brasílica 
de los Renacidos, de manera que se presenten los procedimientos para lograr la obediencia de los académicos, y en un según momento, 
se abordarán aspectos de la escritura académica encomiástica. Para ese fin, se analizará un poema en alabanza de Sebastião José de 
Carvalho e Melo producida por el Fray Antônio de Santa Maria Jaboatão, haciendo hincapié a los aspectos que contribuyeron a la pro-
pagación de la política pombalina.
Palabras-clave: Marqués de Pombal. Obediencia. Encomio.

L’ACADÉMIE BRASÍLICA DES RENÉS AU SERVICE DU MARQUIS DE POMBAL: 
OBÉISSANCE ET EXALTATION 
RÉSUMÉ 
Cet article a l’objectif de discuter  le rapport entre l’Académie Brasílica des Renés, groupe fondé en 1759 à Bahia, et la politique ilustrée 
du Marquis de Pombal,mécènes de cette académie, de telle manière qui soit possible de comprendre comme cette institution érudite 
a contribué por le projet du Marquis  : l’expulsion des jésuites du Brésil. Telle relation peut être entendue à partir de deux aspects: 
l’obéissence aux statuts academiques et l’utilisation de textes d’exaltation de la figure de Pombal , comme une propagande de son gou-
vernement ilustré.Ainsi, dans un premier moment, on va aborder les statuts de l’Académie Brasílica des Renés, de manière qui soient 
presentés les procédures pour obtenir de l’obéissance des academiques, et, dans un deuxième moment, on va aborder les aspects de l’écrit 
academique d’exaltation.Pour ce faire,on va analyser um poème d’exaltation à Sebastião José de Carvalho e Melo, écrit pour Frei Antônio 
de Santa Maria Jaboatão, en détachant les aspects qui contribuent par la propagation de la politique pombaline.
Mots-clés :Marquis de Pombal, Obéissance, exaltation. 
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A ASCENSÃO

SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO e Melo (conhe-
cido como Marquês de Pombal) entra em cena como 
Ministro de Estado em 1750, investido da autoridade 
do monarca D. José I, de quem emanava a vontade uni-
ficadora das manifestações coletivas de seu tempo. Em 
1755, momento em que se deu o terremoto em terras 
lusitanas, Pombal dispõe-se a auxiliar o rei, o qual já 
não possuía mais forças para administrar a reestrutu-
ração de Lisboa. 

A ascensão de D. José I e de seu Ministro pautou-se 
pela influência da Ilustração francesa. Em nome dela, 
Sebastião José de Carvalho e Melo promoveu várias 
reformas, inclusive na atividade censória. Em território 
luso, a Ilustração assumiu feição predominantemente 
católica, prevalecendo, assim, a tentativa de conciliar a 
fé e a ciência, a tradição filosófica e a inovação racional 
e experimental, o teocentrismo e o antropocentrismo. 

A partir do momento em que Pombal decide 
perseguir os jesuítas e extinguir a Companhia de 
Jesus, a neoescolástica, pregada, sobretudo, pela Uni-
versidade de Coimbra, perde seu tônus e facilita a 
inserção de um novo modelo de universidade pau-
tado no espírito científico, produzindo novas regras 
para a aquisição do conhecimento, com novas espe-
cialidades e novos campos. 

A ação resulta em uma racionalidade católica, meio 
caminho entre a busca dos avanços da ciência e a estag-
nação diante dos dogmas da Igreja. Todavia, os avanços 
do pombalismo e do antijesuitismo fazem a conserva-
dora Portugal aderir, ao menos em parte, às Luzes, que 
se caracterizavam pela fundamentação no racionalismo 
e na objetividade da ciência. Esta contraditória conci-
liação, em termos de produção escrita, logra como 
resultado uma forte rejeição a modelos de uma oratória 
baseada em argumentos de autoridade (fontes antigas, 
religiosas, históricas ou bíblicas), em que a cronologia, 
a religião e a nobiliarquia, que eram os pilares dos dis-
cursos, dão lugar a uma forma mais objetiva e direta, 
ainda que conservadora em seus modelos.

Desse modo, percebe-se que a Ilustração portu-
guesa confunde-se com o governo pombalino, marcado 
pelo despotismo esclarecido, pois, na teoria, as Luzes 

tinham como pressupostos a origem filosófica, racio-
nal, crítica e contestatória, mas se produziu autoritária 
e conservadora pelas mãos de Pombal, o qual se deno-
mina mecenas da Academia Brasílica dos Renascidos e 
toma a frente no estabelecimento dos conteúdos propa-
gados pelas academias literárias da época, exigindo das 
mesmas, por meio de seus estatutos, que seus ideais e 
sua política fossem disseminados com discursos histó-
ricos e poéticos em favor da causa.

A ACADEMIA BRASÍLICA DOS RENASCIDOS 

Imbuída deste ideal ilustrado e político, surge, na 
Bahia, em 1759, a Academia Brasílica dos Renascidos, 
como sucessora da Academia Brasílica dos Esquecidos, 
fundada em 1724. Essa herança aparece referendada já 
na primeira sessão do grêmio, na fala de António de 
Oliveira, pró-secretário, que faz alusão à Ave Fênix, 
símbolo do grêmio renascido das cinzas:

senhores, Fênix somos todos os alunos desta 
douta academia dos Renascidos, não habita-
dores dos desertos da Arábia, mas sim desta 
corte da América Portuguesa, porque tirados 
das cinzas da nobre Academia dos Esqueci-
dos, que nos tempos passados enobreceu esta 
mesma cidade, renascemos agora a dar novo 
lustre (BNL, Fundo Geral, cód. 630fl 94 v. 
apud KANTOR, 2004, p. 104-105). 

O trabalho da Academia Brasílica dos Esquecidos, 
incompleto por um lado, deu, no entanto, ensejo para 
a retomada, muitos anos mais tarde, da ideia de funda-
ção de uma agremiação que fosse responsável pela His-
tória do Brasil, a Academia Brasílica dos Renascidos. 
O caminho estava aberto, dependendo simplesmente 
da reunião de muitos nomes que participaram da pri-
meira, que se mostravam com disposição para retomar 
o projeto, o que, aparentemente, só aconteceu com a 
intervenção de Sebastião José de Carvalho e Melo, uti-
lizando-se deste artifício para impor algumas reformas 
nos costumes portugueses. 

A instrução dada por Sebastião José de Carvalho 
e Melo a José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de 
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Melo era a de arregimentar em torno de si os nomes 
capazes de levar a cabo a criação da instituição. Tor-
nou-se um grande projeto – perfeito em termos de 
cronograma – registrado em dois documentos que per-
mitem, além de conhecer os detalhes do plano, conhe-
cer também os critérios de escolha dos participantes.

O primeiro documento existente a respeito, Papéis 
da Academia Brazilica dos Academicos Renascidos, 
possui duas versões manuscritas, uma em condições 
bastante difíceis de leitura, depositada na Biblioteca 
Nacional de Lisboa, e outra, em condições bastante 
melhores, depositada no Arquivo Distrital de Évora. 
Esta, praticamente uma cópia “passada a limpo” da 
versão da Biblioteca Nacional de Lisboa, permite uma 
leitura mais rápida e sem problemas do conteúdo do 
projeto de criação da Academia Brasílica dos Renasci-
dos; o segundo documento, do qual se conhece apenas 
uma versão impressa, trata da elaboração dos Estatutos 
da Academia Brazilica dos Renascidos1, que versa sobre 
as normas de funcionamento da agremiação.

O projeto, a partir deste ponto de vista, tinha tudo 
para alcançar êxito, não fossem as questões políticas 
que contribuíram para o seu insucesso. No referido 
projeto, os acadêmicos tinham a sua disposição uma 
lista de deveres e direitos (muito mais os primeiros 
que os últimos), como preço para os privilégios de que 
desfrutariam enquanto membros seletos. Esses deveres 
e direitos eram exercidos em função do contrato que 
esses homens tinham com a condução dos negócios da 
colônia. Todos eles, indistintamente, participavam do 
cotidiano administrativo, religioso, científico, peda-
gógico e mesmo cortesão do Brasil ou, em última ins-
tância, tinham uma atuação indireta, no exercício da 
função de acadêmicos convidados, participantes de 
alguma agremiação portuguesa ou de outra origem.

A OBEDIÊNCIA AOS ESTATUTOS 

A nova agremiação baseava-se em Estatutos bem 
definidos e apresentava proposta de teor científico, uma 
vez que o ponto de partida das composições das disser-
tações era documental, com a argumentação realizada 
de forma a ser comprovada e com propagação de ideias. 
Assim, os Estatutos da Academia Brasílica dos Renas-

cidos revelam que além da construção de uma História 
da América Portuguesa, com destaque à produção dos 
intelectuais da Colônia, e, portanto de cunho científico, 
existia um ideário que propunha uma redefinição da 
escrita, abandonando o teor religioso para mergulhar 
no âmbito ideológico: a expulsão dos jesuítas e a propa-
gação de ideais iluministas, levando em conta os inte-
resses pessoais do ministro Pombal.

Considerando a política que Pombal desejava esta-
belecer em terras luso-brasileiras, os Estatutos da Aca-
demia Brasílica dos Renascidos evidenciam a intenção 
de instituir-se como um organismo oficial, tal como 
sua antecessora, a Academia Brasílica dos Esquecidos, 
aspiração não efetivada. Na verdade, o que o minis-
tro desejava era manipular no espaço americano uma 
associação que facilitasse a inserção das reformas aos 
poucos já introduzidas em Portugal, objetivo que só 
poderia ser alcançado após a expulsão dos jesuítas, 
grande empecilho para a centralização de seu poder. 
Assim, ao se tornar mecenas da Academia Brasílica dos 
Renascidos, o ministro poderia pôr em prática:

A extinção da Companhia de Jesus, Ordem 
Religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola 
em 1534, expulsando seus membros do ter-
ritório brasileiro. Inocentes quanto às verda-
deiras intenções do ministro, os acadêmicos 
Renascidos buscavam, por seu turno, patro-
cínio real, para subsidiar a manutenção da 
agremiação, como ocorrera com a ABE, sua 
antecessora (MORAES et alii, 2010, p. 52).

Lamego (1923) faz referência a esta estratégia polí-
tica e às consequências desastrosas de sua execução para 
José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo: 

A Academia dos Renascidos dissolveu-se com 
a prisão de seu director perpetuo, motivada, 
não, por ter sido accusado de inconfidente, 
segundo uns, ou por ter querido “afugentar as 
trevas da ignorância no Brazil”, segundo outros, 
mas unicamente por ter deixado de cumprir as 
ordens secretas, que levara de Lisboa, contra os 
jesuitas (LAMEGO, 1923, p. 116).
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A contradição do modelo acadêmico de escrita 
baseado em uma racionalidade católica faz parte da 
proposta de estruturação da Academia Brasílica dos 
Renascidos, a qual instituía em seus Estatutos uma 
prática de fundamentação científica, por intermédio 
das soluções dos problemas recorrendo ao debate e, ao 
mesmo tempo, a eleição da padroeira ou inspiradora 
divina que os orientava, Nossa Senhora da Conceição, 
igualmente padroeira de Portugal. Por outro lado, tinha 
como protetor o rei D. José I e como mecenas Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. 
Segundo Lima (1980), sua finalidade precípua era:

escrever a “história universal da América Por-
tuguesa”, compreendida da seguinte maneira: 
a histórica eclesiástica, a secular, a geográfica, 
a natural, a política e a militar. Esta obra seria 
escrita em latim e antecedida pelas “Memórias 
Históricas”, trabalhos monográficos escritos 
em português.
No entanto, acrescenta-se a essa preocupa-
ção da investigação histórica, o caráter áulico 
da ABR: pretende perpetuar na “memória os 
júbilos pela saúde do rei”, depois do célebre 
atentado de 1758, e comemorar a data de seu 
aniversário a 6 de junho, com inauguração 
da Academia, realizando conferência pública 
(LIMA, 1980, p. 58).

O documento referente aos Estatutos da Academia 
Brasílica dos Renascidos foi escrito em dois momen-
tos: o primeiro, planejado em uma “junta particular”, 
em 02 de junho de 1759, às vésperas da inauguração 
da agremiação – 6 de junho de 1759 –, composto por 
61 itens e 20 parágrafos e elaborado pelo diretor José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo. Já o 
segundo, de 21 de julho de 1759, composto por quatro 
parágrafos e três itens, elaborado, provavelmente, pelo 
primeiro censor e vice-diretor João Borges de Barros, 
a ser confirmado pela Coroa, designado como “Adição 
aos Estatutos”.

Os Estatutos em questão são seccionados em três 
partes, sendo a primeira (com sete itens) – designada 
como “Introdução” – dedicada a tratar da origem da 

Academia Brasílica dos Renascidos e a justificar os seus 
objetivos. Logo no início, o documento revela satisfa-
ção pelo restabelecimento de D. José I, a obediência à 
sua figura e manifesta o desejo de perpetuar a alegria e 
a fidelidade ao monarca:

Lembravão-se de que os soberanos são 
senhores das vidas, honras e fazendas dos 
seos vassalos, e que oferecer-lhes tudo isto é 
mais prova de sugeição que de afeto. Que ter 
imperio nas suas vontades, e que o tributar-
-lh’as é dividida, e não obsequiozo: porem 
que nos entendimentos não tem jurisdição a 
magestade. Esta potencia sómente se sujeita 
ás evidencias dos discursos; os seos obsequios 
nascem sempre do merecimento da causa, e 
são os mais estimaveis; porque só póde quali-
ficar-se de livre, quando oferece as produções 
do entendimento (ESTATUTOS, 1882, p. 50).

 A segunda parte dos Estatutos (do parágrafo 1.º ao 
20) trata, respectivamente, do objetivo da associação em 
elaborar a história universal da América em língua latina; 
das memórias históricas que deveriam ser redigidas em 
português; da Eleição; do Diretor e de suas funções; dos 
Censores; do Secretário; do Vice-Secretário; dos Acadê-
micos; dos Supranumerários; da Impressão das Obras; 
dos Elogios Fúnebres; das Funções Públicas; das Con-
ferências Particulares; das Férias; do compromisso do 
acadêmico com os Estatutos; da Empresa; da Padroeira; 
do Protetor; do Mecenas e da Aprovação dos Estatutos. 

Chama-se especial atenção para o parágrafo XIX, 
da segunda parte dos Estatutos, que prevê a eleição de 
Sebastião José de Carvalho e Melo como o mecenas da 
Academia Brasílica dos Renascidos:

A mesma Academia elege para seu mecenas 
ao Ilmo. E Exmo. Secretario d’estado Sebastião 
Jozé de Carvalho Melo, do conselho de S. M. 
F. e academico do numero da Academia Da 
Historia Portugueza, que é o mais ilustre 
fautor das artes e das sciencias, e do bem 
commum d’esta monarchia. No dia 13 de 
Maio, em que faz annos este grande ministro, 
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se abrirá a conferencia academica com um 
discurso em seu obzequio, que há de recitar 
um dos censores (ESTATUTOS, 1882, p. 64).

Por fim, a terceira parte – a Adição aos Estatutos – 
trata da solicitação a D. José I sobre a validade dos Esta-
tutos, a perpetuidade de José Mascarenhas como diretor, 
a disponibilidade da Academia para ser útil a todos e a 
prestação de contas sobre os estudos dos acadêmicos.

Esta divisão da diretoria, na ausência de José Mas-
carenhas, expôs a intenção do projeto. Sua função, 
momentânea, de reunir a classe letrada na América 
Portuguesa, seria recompensada e reconhecida pelos 
locais, mas refletiria como traição ao cumprimento de 
sua missão para o Marquês de Pombal, que ordenou a 
prisão de Mascarenhas e a dissolução da Academia.

Logo na Introdução dos Estatutos, registra-se 
como lei a obediência dos acadêmicos: 

1. Os fieis vassalos d’elrei nosso senhor, que 
habitão n’esta capital dos seos estados do 
Brazil, aos quaes nenhum da Europa poderá 
exceder na lealdade e sincero amor ao 
soberano.  
(...)
7. Mas por cumprir com as formalidades do 
costume, e para aplicar mais este meio de fazer 
perdurável esta ilustre empreza, determinarão 
para o seu governo os estatutos seguintes 
(ESTATUTOS, 1882, p. 51).

Essa submissão, revelada não só na forma como 
os acadêmicos deveriam escrever, mas na conduta ade-
quada que os acadêmicos deveriam ter, seria um meca-
nismo que facilitaria a manutenção do poder da Coroa e, 
por conseguinte, a divulgação dos propósitos pombali-
nos, ou seja, asseguraria a uniformidade ideológica, base 
para a centralização e fortalecimento do poder consti-
tuído. Ademais, seria uma forma dos acadêmicos per-
manecerem na instituição e assegurarem privilégios.

Consoante Kantor, 

as provisões acadêmicas deviam ser distri-
buídas com muita parcimônia; recomendava 

o estatuto: “e este honrado título não se dará às 
pessoas que se suspeite o querem somente hono-
rário; mas sim com muita parcimônia e madura 
reflexão, e somente aquelas que se julgar verda-
deiramente aplicadas, e querem empregar-se nas 
fadigas literárias a que se sujeitam todos os cole-
gas desta nobilíssima sociedade (ESTATUTOS 
apud KANTOR, 2004, p. 194).

Podemos destacar como relevante também a obri-
gação dos acadêmicos numerários em apresentar uma 
prestação de contas dos estudos desenvolvidos, a cada 
três meses, com relatório das pesquisas históricas, assim 
como a situação das obras em desenvolvimento, além 
de resumos das obras finalizadas, os quais deveriam ser 
apresentados nas conferências ordinárias, periodica-
mente, e submetidos à aprovação tanto da assembleia 
quanto dos censores.

Os Estatutos, no parágrafo IX, apresentam exigên-
cias quanto à escolha dos acadêmicos supranumerá-
rios, os quais também deveriam prestar contas de seus 
estudos anualmente:

Este honrado titulo se não dará a pessoas, que 
se suspeite o querem sómente honorario; mas 
sim com muita parcimonia, e madura refle-
xão, e sómente aqueles que querem empre-
gar-se de veras nas fadigas literarias, a que se 
sugeitão todos os colegas d’esta nobilissima 
sociedade. Terão voto em todas as matérias 
literarias, e assento igual com os do numero, 
e poder-se-lhes-ão encarregar todas as obras, 
que ordenar a Academia, tendo avizo para 
assistirem ás conferencias todos os que assis-
tirem n’esta cidade, da mesma sorte que os de 
numero (ESTATUTOS, 1882, p. 59).

No que se refere ao comportamento dos acadê-
micos da Academia Brasílica dos Renascidos, faz-se 
necessário destacar certos fins encomiásticos, visto que 
tais integrantes consideravam-se “vassalos” de D. José 
I e acreditavam que o melhor mecanismo para enalte-
cê-lo era dedicando-lhe as obras por eles produzidas, 
determinação expressa pelos Estatutos, e que se fez pre-



    A ACADEMIA BRASÍLICA DOS RENASCIDOS A SERVIÇO DO MARQUÊS DE POMBAL  |  121

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr ./2016

sente na primeira conferência pública, na qual se deve-
ria destacar os atos de heroísmo do monarca, além de 
nele reconhecer as qualidades de Luís XIV, rei francês, 
e de Ministro Colbert para Pombal, relação esta que 
existia em decorrência do absolutismo político e que 
se fazia presente em toda a organização estatutária da 
Academia Brasílica dos Renascidos.

Observa-se que a organização dos Estatutos “é bas-
tante rígida e elaborada em termos de pormenorizar 
atribuições e tarefas de seus associados” (LIMA, 1980, 
p. 59). Acrescenta-se, ainda, o “rigor de controle sobre 
as atividades dos acadêmicos, sua produção, em termos 
mesmo da absorção ou do exercício de uma vigilân-
cia de efeito retroativo” (LIMA, 1980, p. 65), fatores 
que revelam obediência total às exigências estatutá-
rias, o que fica bem evidente no Juramento realizado 
pelos acadêmicos, presente no parágrafo 15, item três: 
“O acadêmico que repugnar obedecer a algum destes 
Estatutos será riscado dos livros da Academia, como 
indigno de compor em corpo tão sério, e tão respeitá-
vel” (ESTATUTOS, 1882, p. 52).

O descumprimento dessas exigências custou a 
expulsão do acadêmico José Félix de Moraes. No dis-
curso de posse do substituto consta referência ao fato:

Tínhamos dito que o acadêmico supranume-
rario Fr. Francisco Feijó, monge benecditino, 
fôra eleito numerario na vaga aberta pela 
expulsão da Academia do Dr. José Félix de 
Moraes. Aquelle prestou juramento e tomou 
posse do lugar na sessão effectuada aos 15 de 
setembro de 1759. Nessa occasião o director 
perpetuo proferiu a seguinte belissima oração:
(...)
Commumente nas Academias, jamais se con-
segue o gosto de adquerir hum novo collega, 
sem que haja preciso enxugar as lagrimas a 
que provocou o elogio fúnebre, do seu ante-
cessor, para não receber com hum rosto triste 
a um novo companheiro, porém em nosso 
Congresso tudo he singular. Temos o gosto de 
ver conservada a vida de todos os estimaveis 
socios com que principiou este Lycêo e como 
he impossivel que os juizos humanos  deixem 

de padecer erros, vêmos hoje reformado o que 
fizemos em elegêr hum acadêmico inutil, que 
se mandou riscar do nome hontado do Cata-
logo (LAMEGO, 1923, p. 61-62).

 
Nesse sentido, “os Estatutos são importante peça 

de reconstrução e de debate sobre as questões cruciais 
que afetavam o momento político e cultural da Amé-
rica Portuguesa” (MORAES et alii, 2010, p. 55). O sur-
gimento de tal associação no Brasil era uma maneira 
de manter a elite letrada ao seu lado. Conseguiria a 
expulsão dos jesuítas e, por fim, a deportação de José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, devido 
a sua má atuação na revolta dos produtores de vinho 
do Porto. Verifica-se, portanto, que Pombal consegue 
controlar as atividades dos acadêmicos, através dos 
Estatutos, de forma que não lograssem manifestações 
políticas que pudessem prejudicá-lo. 

A Academia Brasílica dos Renascidos, após um 
ano, cessou seus trabalhos, uma vez que não se sus-
tentou após a prisão de seu diretor José Mascarenhas 
Pacheco Pereira Coelho de Melo. Sua última reunião 
data de 29 de novembro de 1759. Segundo Serrão 
(1974), o labor dos Renascidos continuou, no entanto, 
a manifestar-se de forma isolada por meio de cartas, 
discursos e sonetos, mas esses intercâmbios não sus-
tentavam mais a noção de grêmio.

AS PRODUÇÕES ENCOMIÁSTICAS DA 
ACADEMIA BRASÍLICA DOS RENASCIDOS A 
POMBAL

Em suas investigações acerca das intenções exis-
tentes por trás da criação da Academia Brasílica dos 
Renascidos, Kantor (2004, p. 119) indica como hipótese 
o fato de que o grêmio teria servido de fórum de nego-
ciação para enfrentar a crise gerada pela expulsão dos 
jesuítas. A autora assevera, assim, que, ao promover a 
criação da academia, José Mascarenhas Pacheco Pereira 
Coelho de Melo buscava a formação de consensos míni-
mos que garantissem algum grau de governabilidade, já 
que seus membros representavam importante parcela 
das elites dirigentes e econômicas locais. A fundação 
da academia, nesse sentido, correspondia à orientação 
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pombalina de formação de novas elites num momento 
de redefinição da soberania territorial.

Utilizando convenções da retórica antiga e dirigin-
do-se ao status quo, a poesia acadêmica era construída 
para que a ordem fosse mantida. É possível verificar 
na produção poética da Academia Brasílica dos Renas-
cidos2 a adesão a concepções políticas do Estado por-
tuguês, uma vez que as poéticas do período, segundo 
Teixeira (1999), confirmavam o discurso político-social 
instaurado pelo Marquês de Pombal e o conceito de arte 
literária confundia-se com as noções de Estado. 

A poesia encomiástica, manifestação cujo assunto 
voltava-se à defesa ou exaltação de um princípio, foi um 
dos meios mais utilizados pela Academia Brasílica dos 
Renascidos para executar as estratégias pombalinas. 
Inserida na poesia de circunstância, cuja expressão é 
caracterizada pelo engajamento no espírito acadêmico 
e, por outro lado, concebida para ser apresentada em 
cerimônias voltadas para acontecimentos sociopolíti-
cos ou históricos, o encômio poderia ser composto a 
partir de variadas formas poemáticas. No caso espe-
cífico dos poemas de circunstância, toda a hierarquia 
do poder se revelava, pois, no elogio: “o poeta procura 
incluir-se como membro hipotético do conselho de sua 
majestade, cuja razão requer a prudência do apoio para 
que a cabeça coordene com equidade os membros do 
corpo místico do Estado” (TEIXEIRA, 2005, p. 65).

Segundo Pinto (2007), a poesia acadêmica tinha 
como objetivo, muitas vezes, enaltecer os homens ilus-
tres das ordens dirigentes e se destinava a um público que 
compartilhava dos mesmos conhecimentos do poeta – 
tanto dos conhecimentos gramaticais e retóricos quanto 
dos conteúdos ocasionais propostos para matéria dos 
poemas. Assim, os temas que os poetas já dominavam não 
se pautavam em parâmetros de uma poesia especulativa 
e desinteressada. Antes, de uma expressão em versos de 
matérias relativas ao louvor da América e da Coroa. 

Outro ponto que merece atenção em relação ao 
encômio acadêmico é a prática do elogio, a qual nesse 
contexto letrado e político buscava concentrar pro-
cedimentos retórico-poéticos que visavam garantir a 
medida aos efeitos da representação político-social, de 
acordo com normas retórico-poéticas do decoro e da 
agudeza. Segundo Valle (2006), a eleição sempre das 

mesmas virtudes, o elenco de atos que as comprova-
vam, a descrição do feito que motivava a atualização do 
elogio, a proporção das partes do elogio e a adequação 
dos ornamentos à ocasião estavam previstos nas pre-
ceptivas das espécies epidíticas da época. Nesse sentido, 
os acadêmicos responsáveis pelas produções encomiás-
ticas deveriam adequar-se ao gênero, buscando epítetos 
e metáforas que se adaptassem ao assunto, de modo a 
guiar os ouvintes pela familiaridade e pela analogia das 
matérias e dos modelos.  

Para Falcon (apud TEIXEIRA, 1999, p. 76), o encô-
mio a Pombal encarnava um fundamento muito ativo, 
pois, considerando-se a hierarquia, o Estado absolu-
tista, ou o governo, confundia-se com a própria figura 
do soberano, cuja magnanimidade se projetava em seus 
ministros e súditos em geral. Os encômios, assim, eram 
peças de extrema importância política, documentos 
vivos da manutenção da ordem monárquica. Muito 
além do puro elogio, revestiam-se do objetivo de pro-
pagação de um programa de governo.

Na Academia Brasílica dos Renascidos a expres-
são em versos, de modo geral, adaptava as referências 
institucionais a uma forma peculiar de escrita, apro-
priando-se de tópicas e figuras das tradições retórica, 
poética e histórica, aceitando tacitamente os assuntos 
de natureza lírica ou heroica, indicados para glosa, 
na academia. Os letrados da Academia Brasílica dos 
Renascidos mantinham a ordem política com ornato 
(embora esse discurso fosse prática a ser superada 
pelos fundamentos das Luzes), e afirmavam sua pos-
tura de vassalagem em relação ao monarca e ao seu 
ministro, considerado mecenas. Retomavam, assim, 
o topos medieval do corpus mysticum que, segundo 
Moreira (2001), adaptado à noção de República, 
tomava como a cabeça o rei (e seu ministro), enquanto 
os membros constituíam seus vassalos.

Apenas nas conferências de abertura da Academia 
Brasílica dos Renascidos, Sebastião José de Carvalho 
e Melo, na qualidade de mecenas, teve uma dezena de 
poemas em sua homenagem, a maioria em forma de 
sonetos. Um desses poemas foi escrito pelo Frei Antô-
nio de Jaboatão. Trata-se de um conjunto de Décimas, 
cuja matéria é a comparação entre o político português 
e o ministro francês Jean Baptiste Colbert:
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Sebastião José de Carvalho e Melo etc.
Digníssimo Mecenas da nova Academia dos 
Renascidos no Brasil, ao qual as Letras no 
Reinado do nosso Fidelíssimo Monarca, e 
mais Estado Político, devem os seus gloriosos 
progressos, como o deveram em França no de 
Luís XIV ao seu grande Ministro Colbert:

1ª
Por Colbert e Sebastião,
Duas grandes Monarquias
Em Letras, e Regalias,
Famosas no mundo estão:
Portugual, e França são;
E sendo lá, como o é
Primeiro o douto Colbé;
Em pontos de bom reger,
Cá também o deve ser
Um Sebastião José.
2º
Ministros de um Reino tais
Zelosos e verdadeiros,
Assim como são Primeiros,
Deviam ser imortais:
Do seu viu glória cabais
Lá o Rei cristianíssimo,
Cá – o nosso Fidelíssimo
Por este, que lhe deu o céu,
Faz que seja por troféu
Seu Governo felicíssimo.
3º
Oh! que dita singular
Para a nossa Academia!
Alto Padrão na Bahia,
Quis-lhe a fama levantar.
Nele, vejo, sem notar
De outras as varias cenas,
Que a nossa com doutas penas,
Faça eterna a sua glória,
Viva sempre na memória,
Pois tem tão grande Mecenas. 
Disse.
4º
Viva, pois, tanto Monarca

Nestórios e largos anos,
Goze triunfos ufanos,
Quanta dita o mundo abarca;
Do seu Reino fuja a Parca
Em aumento as glórias vão;
Tudo prometendo estão
Um Ministro sem igual,
Um Rei, em tudo cabal,
José com Sebastião.
(a) Fr. A. Jaboatão (Lima, 1980, p. 178-179).

A proposição do assunto em forma de problema 
permite, de início, a plena realização do encômio 
segundo uma estrutura qualitativa, em que home-
nageado e comparado estão postos em igualdade de 
condições.

O poema, escrito segundo fundamentos do gênero 
demonstrativo, elege como objeto de louvor duas figu-
ras públicas: Colbert, ministro francês do reinado de 
D. Luís XIV, e Sebastião José, secretário de Estado de 
D. José. De modo a reiterar a virtude dos dois nobres, 
busca nos lugares comuns para o elogio ou nos elemen-
tos da virtude a motivação para o encômio e, em decor-
rência da posição de Pombal diante da Ilustração, o 
poema parte da equiparação de duas monarquias euro-
peias, França e Portugal, famosas pelas “Letras e Rega-
lias”. As Letras seriam, assim, a marca de um governo 
ilustrado, que se valia da pena, mais que das armas e, 
por esta razão, estaria em vantagem, devido às insígnias 
ou regalias relacionadas às qualidades de um soberano.

 Aristóteles, fundamento para a escrita no 
período, ao diferenciar os gêneros deliberativo, judi-
ciário e demonstrativo, afirma que cada um deles tem 
por objeto uma parte do tempo que lhe é próprio. No 
caso do gênero demonstrativo, o tempo essencial é o 
presente, porque para louvar ou para censurar apoia-
-se sempre no estado presente das coisas; contudo, o 
filósofo afirma que sucede que frequentemente são 
utilizadas lembranças do passado ou pressuposições 
do futuro. No louvor de Jaboatão, nota-se que a voz do 
orador vale-se desses dois tempos, passado e futuro. 
Usa o passado para mencionar os feitos de Colbert, 
em “Do seu viu glória cabais/Lá o Rei cristianíssimo” 
e adota o futuro, como “certeza” (a rigor, expectativa) 
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de que Sebastião José “Cá – o nosso Fidelíssimo”, bus-
cando honrar o monarca “este, que lhe deu o céu”, fosse 
para Portugal um modelo a ser seguido e, assim como 
Colbert faria de “Seu Governo felicíssimo”. 

Ademais, é importante mencionar, em relação à 
segunda estrofe, que os dizeres do eu poético adquirem, 
de modo velado, tom de aconselhamento, o que, a rigor, 
na retórica, definiria o gênero deliberativo, embora, em 
muitos aspectos, alguns topos venham a ser comuns para 
ambos. Comparando, pois, Sebastião José a Colbert, e ao 
mesmo tempo enaltecendo ambos por serem “zelosos e 
verdadeiros”, o orador sutilmente aconselha o Ministro 
português a seguir os passos do Ministro francês, pois 
agindo dessa forma também suas “glórias” seriam “cabais”.

A terceira estrofe, por sua vez, desloca o assunto 
para a ascensão da Academia Brasílica dos Renascidos. 
Ainda usando o verbo no futuro, o orador vislumbra a 
fama da agremiação. Nesse momento, é válido salien-
tar que a contemplação do discurso adquire contornos 
próximos à realidade, uma vez que “Nele (no “Alto 
Padrão da Bahia”, ou em uma Bahia progredida), vejo, 
sem notar/De outras as várias cenas”. Assim, o poeta 
não só dá como certas as visões, mas também relaciona 
o caráter promissor da Academia, e, em contrapartida, 
viveria “sempre na memória”, uma vez que as “doutas 
penas” fariam eternas “sua glória”. Esse mecanismo de 
elogio é usual desde tempos anteriores na expressão lusó-
fona, segundo o esquema: ao louvar a autoridade, colo-
ca-se a mesma em destaque, o que concede autoridade 
própria para que os argumentos sejam desenvolvidos. 
Assim, orador e homenageado, cada qual em seu pata-
mar, destacam-se reciprocamente, elevando o estatuto 
do letrado a uma condição de destaque no seu meio. 

A quarta estrofe apresenta dois versos que chamam 
a atenção. Na segunda estrofe o termo “cabal” (completo, 
inteiro, pleno) foi relacionado a Colbert (“do seu viu gló-
rias cabais”) e se esperava, deste modo, que por paridade 
esse mesmo atributo fosse, ao final, associado a Sebas-
tião José de Carvalho e Melo. No entanto, o que se nota 
é uma inversão proposital, na qual o Ministro ao invés 
de ser também cabal, é “sem igual”, enquanto o rei, este 
sim, é “em tudo cabal”. Tem-se, nesse sentido, uma tópica 
do sobrepujamento, que, segundo Curtius (1996, p. 213-
214), é uma técnica útil à produção do panegírico por 

provar a superioridade do elogiado sobre aqueles a quem 
a tradição entende serem excelentes naquele aspecto 
comparado. No caso do poema de Jaboatão, o Rei iguala-
-se ao Ministro francês, enquanto Pombal os supera, por 
não poder ser igualado a ninguém, (“sem igual”). Assim, 
o poema demonstra agudeza no manejo das convenções 
retóricas e afirma a supremacia do Ministro.    

As Décimas em louvor a Pombal, destarte, não elu-
cidam ações específicas do Ministro. Sua tônica reside em 
compará-lo a um dos mais importantes nomes da política 
francesa, Jean Baptiste Colbert. A comparação é regula-
mentada pela retórica que, ao postular sobre a virtude, 
e, por conseguinte, sobre o belo, defende como um dos 
meios eminentes de argumentação e ornato a amplifica-
ção, entendendo que, segundo Carvalho (2007, p. 270),

 
a amplificação afeta tanto a argumentação 
quanto outras instâncias do discurso, visto 
que é argumento, pois articula os meios pro-
batórios, servindo ao verossímil; mas também 
é figura, por isso pode apresentar-se nos orna-
tos sob vários modos e pelos loci comuns. 

Assim, Aristóteles, no Livro I, Capítulo XIX da 
Retórica, afirma que comparar o homenageado com 
pessoas de renome resulta amplificado e belo, desde 
que seja mostrado de forma melhor que os virtuosos. 
No poema em questão, o sobrepujamento se dá de 
modo evidente, e, inclusive, pode suscitar questiona-
mentos relativos à inversão de hierarquia. 

Por fim, embora não menos importante, é o fato de 
que, ao escolher Colbert para a comparação, Jaboatão 
escolhe o modelo filosófico-ideológico no qual o pró-
prio Marquês de Pombal está imerso. Assim, a estra-
tégia argumentativa do sobrepujamento, nesse aspecto, 
reitera a condição elevada do homenageado, pois, den-
tro do espaço do aprendizado, tornou-se destaque e 
acabou por “superar” o mestre. Isso é emulação.

      
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo em questão buscou apresentar a repercus-
são da política pombalina na América portuguesa, pas-
sando pela sua estrutura modernizadora e ao mesmo 
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tempo conservadora, assim como pela prática do 
encômio nas produções poéticas conferidas à funda-
ção da Academia Brasílica dos Renascidos. O contexto 
de mudanças buscado nas Luzes francesas reflete-se 
nos Estatutos da Academia Brasílica dos Renascidos 
de modo a evidenciar as práticas referentes à organi-
zação da agremiação e ao papel – de obediência – do 
letrado. Essa discussão buscou demonstrar que os Esta-
tutos constituíam, além de um documento cultural, um 
documento político que servia para direcionar as ações 
da elite e a afirmar o poder tanto do monarca quanto 
do ministro. 
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RESUMO

Este trabalho é uma análise de três poemas – O Uraguai (1769), O Desertor (1774) 
e o Reino da Estupidez (1818) – que foram produzidos a partir da segunda metade 
do século XVIII, em um momento importante da formação da Literatura Brasi-
leira, um período influenciado pelas ideias progressistas e de preparação para a 
independência do Brasil, marcado pelo governo do Marquês de Pombal. Esses poe-
mas, assim como uma vasta produção artística e cultural  produzida, demonstram 
o engajamento de seus autores na política pombalina, ou seja: em O Uraguai, de 
Basílio da Gama, é retratada a luta pombalina contra os jesuítas; em O Desertor, 
Silva Alvarenga apoia a modernização dos estudos universitários empreendida pelo 
Marquês de Pombal; e em O Reino da Estupidez (1785), Francisco de Melo Franco 
satirizou o regresso da treva pré-iluminista e a volta da rotina com o declínio do 
Marques de Pombal e a ascensão da rainha D. Maria I ao trono português. Essas 
obras delineiam, assim, um ciclo Pombalino na Literatura Brasileira, em que cada 
obra reflete um momento importante e decisivo no governo de Pombal. 
Palavras-chave: Literatura Brasileira; poesia neoclássica; pombalismo literário.
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THE POMBALINE CYCLE IN THE BRAZILIAN LITERATURE: O URAGUAI (1769), O 
DESERTOR (1774) AND O REINO DA ESTUPIDEZ (1818)

ABSTRACT
 This paper aims to analyze three poems - O Uraguai (1769), O Desertor (1774) and O Reino da Estupidez (1818) - which were produced 
from the second half of the eighteenth century, in an important moment of Brazilian literature formation, a period influenced by pro-
gressive ideas and in preparation for the independence of Brazil, marked by the government of the Marquis of Pombal. These poems, as 
well as a vast artistic and cultural production of the period, demonstrate the commitment of the authors in the Pombaline policy, ie: in O 
Uraguai, by Basílio da Gama, it is portrayed the Pombaline fight against the Jesuits; in O Desertor, Silva Alvarenga supports the moder-
nization of higher education undertaken by the Marquis of Pombal; and in O Reino da Estupidez (1785), Francisco de Melo Franco 
satirized the return of pre-Enlightenment darkness and how the routine is back when the Marquis of Pombal falls and it is observed the 
rise of Queen Maria I to the Portuguese throne. Thus, these masterpieces outline a Pombaline cycle in Brazilian Literature, in such a way 
that each work reflects an important and decisive turning point in the government of Pombal.
Keywords: Brazilian Literature. Neoclassical poetry. Literary Pombalism.

EL CICLO POMBALINO EN LA LITERATURA BRASILEÑA 
RESUMEN
Este trabajo es un análisis de tres poemas – O Uraguai (1769), O Desertor (1774) y el Reino da estupidez (1818) – que se produce a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII, en un momento importante de la formación de la Literatura Brasileña, un periodo influenciado por 
las ideas progresistas y preparación para la independencia de Brasil, marcado por el gobierno del Marqués de Pombal. Esos poemas, así 
como una vasta producción artística y cultural producida demuestran el compromiso de los autores en la política Pombalina, es decir: 
en O Uraguai, de Basilio da Gama, es retratada la lucha pombalina contra los jesuitas; en O Desertor, Silva Alvarenga apoya la moderni-
zación de los estudios universitarios llevada a cabo por el Marqués de Pombal; y en Reino da estupidez (1785), Francisco de Melo Franco 
satirizó el regreso de la oscuridad anterior a la ilustración y el retorno de la rutina con la caída del Marqués de Pombal y el ascenso de la 
reina D. María I al trono portugués. Esas obras perfilan así un ciclo Pombalino en la Literatura Brasileña, en el que cada obra refleja un 
momento importante y decisivo en el gobierno de Pombal.
Palabras clave: Literatura Brasileña; poesía neoclásica; pombalismo literario.

LE CYCLE POMBALIN DANS LA LITTÉRATURE BRÉSILIENNE : L’URAGUAI (1769), LE 
DÉSERTEUR ( 1774) ET LE ROYAUME DE LA STUPIDITÉ ( 1818)
RÉSUMÉ
Ce travail est une  analyse de trois poémes- L’Uraguai (1769), Le Déserteur ( 1774) et Le Royaume de la stupidité ( 1818)-qui ont été 
écrits à partir de la deuxiéme moitié du siècle XVIII, dans un moment important de la formation de la littérature brésilienne, une 
période influencié pour les idées progressistes et de préparation par l’indépendance du Brésil, marqué pour le gouvernement  du Mar-
quis de Pombal. Ces poèmes, ainsi qu’une vaste production artistique et culturel, démontre l’engagement de ses auteurs dans la politique 
pombaline,en d’outres termes : dans L’Uraguai, de Basílio da Gama, est démontrée la lutte pombaline contre les jésuites; dans Le Déser-
teur, Silva Alvarenga appuie la modernisation des études universitaires  realisée pour le Marquis de Pombal; et dans Le Royaume de la 
stupiditié ( 1785), Francisco de Melo Franco a satirisé le retour de la ténèbre pré-Lumières et le retour de la routine avec le déclin du 
Marquis de Pombal et l’ascension de la Reine D. Maria I au trône portugais. Ces œuvres esquissent un cycle pombalin dans la littérature 
brésilienne, dans chaque œuvre reflète un moment important et décisif du gouvernement de Pombal.
Mots-clés: Littérature brésilienne, poèsie néoclassique, Pombalisme littéraire.
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INTRODUÇÃO

A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII sinaliza 
um momento importante da formação da Literatura 
Brasileira. Trata-se de um período transitório, influen-
ciado pelas ideias progressistas e de preparação para a 
independência do Brasil. Conforme Candido (2006b), 
o Brasil vivia a “Época das Luzes” e caminhava para 
a independência política e as teorias da emancipação 
intelectual, que contribuíram para o surgimento de 
uma consciência nacional, tema do nosso Romantismo 
Brasileiro após 1830. Tal período foi historicamente 
marcado pelo governo do Marquês de Pombal e isso 
foi muito oportuno ao Brasil e aos brasileiros. O pom-
balismo foi também exemplo do ideal setecentista de 
bom governo, desabusado e reformador (CANDIDO, 
2006b, p. 105) marcado pelo despotismo esclarecido. 
Conforme observa o autor:

Para uma colônia habituada à tirania e carên-
cia de liberdade, pouco pesaria o despotismo 
de Pombal; em compensação, avultaram a sua 
simpatia pessoal pelos colonos, que utilizou 
e protegeu em grande número, assim como 
os planos e medidas para o nosso desenvol-
vimento. Algo moderno parecia acontecer; e 
os escritores do Brasil se destacam no ciclo 
do pombalismo literário, com o Uraguay, de 
Basílio da Gama, justificando a luta contra os 
jesuítas; O desertor, de Silva Alvarenga, cele-
brando a reforma da Universidade; O reino 
da estupidez, de Francisco de Melo Franco, 
atacando a reação do tempo de D. Maria I 
(CANDIDO 2006b, p. 105) [grifo meu].

Essas três obras citadas por Cândido (O Uraguai; 
O Desertor e O Reino da Estupidez, de Francisco de 
Melo Franco) incorporam as principais ideologias e o 
engajamento político de seus autores, enquanto atuan-
tes intelectuais no cenário da ilustração luso-brasileira. 
Estas obras revelam o quanto seus autores se empenha-
ram em louvar e exaltar os feitos pombalinos que trans-
formaram a educação brasileira a partir da segunda 
metade do século XVIII. 

É consenso que, dentre os principais feitos de Pom-
bal, destacam-se: o papel que o ministro desempenhou 
na reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755; a 
destituição do poder da Companhia de Jesus em 1758, 
com a expulsão dos Jesuítas dos domínios portugueses 
em 1759; e as reformas do sistema de ensino, principal-
mente do ensino superior (OLIVEIRA, 2010; NUNES, 
2013; ARRUDA, 2009; CARVALHO, 1978). 

Assim, considerando que as obras retratam os fei-
tos de Pombal desde a chegada do Marquês à cidade de 
Lisboa, após o terremoto de 1755 até a destituição de 
seu governo com o declínio do Reinado de D. José I, 
para o desenvolvimento desta análise, optar-se-á pela 
ordem proposta por Candido (2006b), ou seja, come-
çando a análise por O Uraguai, de Basílio da Gama, em 
seguida com O Desertor, de Silva Alvarenga, e finali-
zando com O Reino da Estupidez, de Melo Franco, sem, 
no entanto, deixar de fazer pontes entre elas, a fim de 
descobrir, com maior precisão, como tais obras enqua-
dram-se em um Ciclo Pombalino na Literatura Brasi-
leira. Um Ciclo em que cada obra reflete um momento 
importante no governo pombalino. 

Em O Uraguai, de Basílio da Gama, é retratada a 
luta pombalina contra os jesuítas, que objetivou reduzir 
o poder político da igreja e submetê-la integralmente 
ao Estado. Nesse poema épico, a intervenção de Pom-
bal no cenário indígena se justifica por ser o ministro 
o libertador dos índios sob o domínio opressivo dos 
jesuítas. Assim, o índio é apenas um suporte para a 
celebração de Pombal, associada à desqualificação dos 
jesuítas (TEIXEIRA, 1999, p. 39-41). 

Para Antonio Candido (2006a, p. 163), ao antije-
suitismo de O Uraguai corresponde o pombalismo edu-
cacional dos dois poemas herói-cômicos (O Desertor de 
Silva Alvarenga, e O Reino da Estupidez de Francisco de 
Melo Franco), feitos para defender a reforma da Uni-
versidade e atacar o ensino escolástico, formando os 
três uma espécie de tributo às medidas transformado-
ras, referente aos feitos pombalinos, como se um gênio 
oculto insinuasse aos rapazes ultramarinos que elas 
abriam perspectivas favoráveis à superação do estatuto 
colonial.

Da mesma forma que Basílio da Gama, Silva 
Alvarenga apresenta uma posição ideológica e esté-
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tica bem definidas ao escrever o poema herói-cômico 
O Desertor (1774), quando ainda era estudante em 
Portugal. No poema, Silva Alvarenga apóia a moder-
nização dos estudos universitários empreendida pelo 
Marquês de Pombal por influência do pensamento 
ilustrado. 

Com o mesmo espírito iluminista com que Alva-
renga escrevera O Desertor em apoio à reforma univer-
sitária, Francisco de Melo Franco satirizou o regresso 
da treva pré -iluminista e a volta da rotina no poema 
O Reino da Estupidez (1785) (CANDIDO 1999, p. 34).  
Se no primeiro poema, Alvarenga retrata o Marquês 
de Pombal como sendo um “Gênio da Lusitânia” que 
“depois dos estragos da ignorância” “no teu seio / De 
novo atentas as amáveis Artes” (ALVARENGA, 1774, 
p. 07), já no segundo, Melo Franco retrata a Rainha D. 
Maria I como a “Deusa da estupidez” que “usurpara [...] 
o seu trono” (MELO FRANCO, p.03). Nesse mesmo 
poema, o autor diz que “já o Pombal faz tanta falta” e 
ainda invoca o retorno do “bom ministro” (idem, ibi-
dem, p. 9). É assim que, aderindo às reformas brutais 
mas progressistas do Marquês de Pombal, os intelec-
tuais brasileiros se opuseram em geral ao retrocesso 
que seguiu a sua queda (CANDIDO 2006a, p.163). 

Desse modo, a análise seguiu essa linha de inter-
pretação ao comparar essas três obras (O Uraguai de 
Basílio da Gama, O Desertor de Silva Alvarenga, e O 
Reio da Estupidez de Francisco de Melo e Franco), sob a 
perspectiva de um Ciclo Pombalino da Literatura Bra-
sileira, em que cada obra denuncia o engajamento polí-
tico de seus autores ao Governo Pombalino, levando 
em consideração o momento histórico e sua repercus-
são nas artes, em especial na literatura.

É importante frisar que, dentre os autores revisa-
dos, apenas Candido (2006 b) trata de O Desertor como 
obra de destaque no que denomina “ciclo do pomba-
lismo literário”, juntamente com O Uraguai, de Basílio 
da Gama, e O Reino da Estupidez, de Francisco de Melo 
Franco, sendo, pelo menos, a segunda reconhecida 
como um clássico da literatura brasileira. No entanto, 
apesar de essas obras serem consideradas representa-
tivas de um período crucial da formação da literatura 
brasileira, são poucas as páginas críticas dedicadas à 
poesia neoclássica no Brasil. Dentre os poucos estudos 

desenvolvidos acerca do pombalismo literário na litera-
tura brasileira, embora muito substanciais, têm-se pes-
quisado ainda muito pouco devido à importância do 
período que compreende a segunda metade do século 
XVIII. Nesse sentido, Francisco Topa percebe que este 
período está ainda mal estudado e cita, como exemplo 
das consequências do relativo desinteresse da crítica 
literária, o autor árcade Manuel Inácio da Silva Alva-
renga, que apresenta vários erros e julgamentos preci-
pitados no que diz respeito à sua biografia e contextos 
histórico-cultural (TOPA 1997). 

Diante disso, pretende-se com esta análise contri-
buir com a crítica e historiografia literária no que diz 
respeito ao estudo da literatura brasileira da segunda 
metade do século XVIII, e, possivelmente, comple-
mentar a fortuna crítica das obras O Uraguay de Basí-
lio da Gama; O Desertor de Silva Alvarenga; e O Reio 
da Estupidez de Francisco de Melo e Franco, obras que 
se adequam ao espírito ilustrado da época e delineiam 
um Ciclo do Pombalino na Literatura Brasileira. Social-
mente, este estudo poderá ajudar a compreender como 
o ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Mar-
quês de Pombal, com as Reformas Pombalinas, não só 
transformou a educação brasileira a partir da segunda 
metade do século XVIII, mas influenciou a cultura e as 
artes, principalmente no que diz respeito à literatura.

Para uma compreensão mais acurada sobre o con-
texto histórico e político de Portugal e do Brasil, até 
então colônia portuguesa, na segunda metade do século 
XVIII, foram de grande importância os estudos desen-
volvidos por: Oliveira (2010); Nunes (2013); Arruda 
(2009); Carvalho (1978). Tais estudos proporcionaram 
uma ampla visão sobre as influências históricas e polí-
ticas que motivaram e/ou inspiraram a produção literá-
ria dos poetas árcades brasileiros, com destaque para os 
três autores supramencionados. 

Tais obras foram analisadas sob a mesma perspec-
tiva adotada por Ivan Teixeira (1999) em seu estudo 
Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica: Basílio da 
Gama e a poética do encômio, quando o autor consi-
dera que o núcleo da significação de O Uraguay encon-
tra-se no louvor ao Marquês de Pombal, que implica 
o ataque aos inacianos, e não na valorização do índio 
enquanto elemento típico da terra do autor, como 
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geralmente é abordado pela crítica literária brasileira 
(TEIXEIRA, 1999, p. 32-33).

Assim, O Uraguai, de Basílio da Gama; O Desertor, 
de Silva Alvarenga; e O Reino da Estupidez, de Fran-
cisco de Melo e Franco, serão considerados e interpre-
tados como obras integrantes do discurso ilustrado 
português, dando ênfase às suas principais temáticas 
que resultam no domínio das luzes, que são o antijesui-
tismo e o pombalismo. Para desenvolver essa linha de 
interpretação, esta pesquisa contará com as contribui-
ções de: ALBUQUERQUE (1975); CANDIDO (1996, 
2006 a, 2006 b); NEJAR (2011); NUNES (2011); SILVA 
(1864); TEIXEIRA (1999); TUNA (2009). 

Nesse sentido, para interpretá-las como obras ico-
nográficas do Ciclo Pombalino na Literatura Brasileira, 
será adotada a primeira definição básica para a palavra 
“ciclo”, apresentada por Larousse (2001), que diz res-
peito a uma “Série de acontecimentos ou fenômenos 
que se sucedem numa ordem e período determinados” 
(LAROUSSE, 2001). Assim, serão considerados como 
acontecimentos e fenômenos os feitos de Sebastião 
Carvalho de Melo, o Marquês de Pombal, enquanto 
ministro de Portugal durante o reinado de D. José I.

Antes de adentrar na análise das obras, cabe 
salientar que, Segundo Franco (2007), as Reformas 
Pombalinas tiveram como base os ideais Iluministas 
que eram pregados por um grupo de intelectuais e 
políticos que surgiu em Portugal no século XVIII. Tra-
ta-se de revolucionária reforma educacional feita na 
Universidade portuguesa que destituiu os jesuítas das 
funções de administração e magistério até então exer-
cidas. A partir daí, foi criada a faculdade de Filosofia 
e de Matemática que, juntamente com a de Medicina, 
compunham a congregação Geral das Ciências e suas 
disciplinas de História Natural, Física, Química, e Geo-
metria passaram a ser pré-requisitos obrigatórios para 
todos os alunos dos demais cursos. Também significou 
a obrigatoriedade da formação de nível superior para os 
matemáticos e determinou o surgimento de um novo 
profissional: o naturalista. Segundo Arruda (2009, p.?),

Dos muitos feitos de Pombal, os que mais 
destaque ainda hoje recebem da historiografia 
acerca de sua vida e obra são: o papel que 

teve na reconstrução de Lisboa após o 
notório terremoto de 1755 – evento após o 
qual recebeu do monarca autoridade sem 
paralelos; a destituição do poder temporal da 
Companhia de Jesus, a 1758, com a expulsão 
de todos os membros daquela ordem dos 
domínios portugueses, a 1759; e, acima de 
tudo, as subsequentes reformas do sistema de 
ensino, em especial do ensino superior.

O POMBALISMO E O ANTIJEJUITISMO EM O 
URAGUAI

Comecemos situando historicamente O Uraguai. A 
narrativa é centrada em uma fase importante do governo 
pombalino. O Rei D. José I, direcionado por seu poderoso 
ministro, , já havia assumido o trono de Portugal e dado 
início a uma série de medidas para reconstruir a cidade 
de Lisboa, que havia sido totalmente destruída após o 
terremoto de 1755. Tais reformas conseguiram reanimar 
não só a população, que vivia um período de sobrevivên-
cia da grande tragédia, mas também um grupo de artistas 
e intelectuais que acreditaram e se engajaram na política 
pombalina, abraçando-a com esperança de superação e 
fé no progresso. Considerados como heróis nacionais, o 
Rei D. José I e o Marquês de Pombal foram exaltados em 
diversas obras artísticas e culturais do período. O soneto 
que abre o épico de Basílio da Gama, O Uraguai, faz refe-
rência a tal exaltação:

Ergue de jaspe um globo alvo e rotundo,
E em cima a estátua de um Herói perfeito;
Mas não lhe lavres nome em campo estreito,
Que o seu nome enche a terra e o mar 
profundo.

Mostra na jaspe, artífice facundo,
Em muda história tanto ilustre feito,
Paz, Justiça, Abundância e firme peito,
Isto nos basta a nós e ao nosso mundo.

Mas porque pode em século futuro,
Peregrino, que o mar de nós afasta,
Duvidar quem anima o jaspe duro,
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Mostra-lhe mais Lisboa rica e vasta,
E o Comércio, e em lugar remoto e escuro,
Chorando a Hipocrisia. Isto lhe basta.

O poema é versado em louvores ao Rei D. José I, 
o “herói perfeito”, que fora homenageado, com uma 
estátua feita à sua imagem, pelos feitos pombalinos 
empreendidos em seu governo, evidenciando a pers-
pectiva de mudança pelo “ilustre feito”. Se por um lado, 
o olhar do eu-lírico prevê uma “Lisboa rica e vasta” 
em um “século futuro”, por outro, já vislumbra o choro 
da “Hipocrisia”, que representa os padres jesuítas que 
serão atacados e expulsos, pelo novo rei de Portugal, de 
toda a colônia portuguesa. 

O antijesuítismo em O Uraguai é uma caracterís-
tica marcante e peculiar da obra, uma vez que a narra-
tiva do poema gira em torno da expulsão dos padres 
jesuítas das terras situadas à margem do rio Uruguai, 
o Brasil, que na época era colônia portuguesa. Esse 
sentimento de repúdio à igreja e aos padres, por parte 
da Coroa portuguesa é justificado no poema pelo fato 
de que os jesuítas se afastarem da supremacia do Rei 
e tornaram-se mais próximos dos índios, conforme é 
versado no poema:

Se aos Padres seguem os rebeldes povos?
Quem os governa em paz e na peleja?
Que do premeditado oculto Império
Vagamente na Europa se falava
(CANTO I, 153 – 156)

Para Basílio da Gama, essa aproximação dos padres 
com os índios era motivada por interesses de domina-
ção da colônia. No poema, os jesuítas são acusados de 
serem os responsáveis pela rebeldia dos índios, que resis-
tiam a entregar as terras na execução do Tratado de Madri, 
e por isso é a eles atribuída a culpa pela guerra, uma vez 
que somente os padres tinham o poder de persuadir os 
índios e evitar a guerra e o genocídio. Assim, Gama, sob 
a ótica do colonizador, não consegue ver sofrimento na 
rebeldia dos índios para defender sua terra.

Não sofrem tanto os índios atrevidos:
Juntos um nosso forte entanto assaltam.

E os padres os incitam e acompanham.
Que, à sua discrição, só eles podem
Aqui mover ou sossegar a guerra.
(CANTO I, 182 – 186)

Favorável à coroa portuguesa e à política pom-
balina, Basílio compartilha do entendimento de que 
grande parte dos problemas da Nação repousava acima 
de tudo no peso que a Igreja, e principalmente a Com-
panhia de Jesus, desempenhava na organização da 
sociedade e na formação das atitudes, principalmente 
por conta de sua influência no sistema educacional. A 
esse respeito, Luis Antonio Verney (1952) escreveu que 
era “necessário abater o poder e a influência dos jesuí-
tas, os quais, pelo controle da educação e pelo poder 
junto aos príncipes, constituem um dos males mais 
difíceis de resolver” (VERNEY, 1952, p. 260). 

A luta contra a influência dos padres jesuítas 
sobre os índios é característica marcante em O Ura-
guai. Ex-aluno do colégio de jesuítas, Basílio da Gama 
mostra-se completamente desfavorável à educação 
implantada pelos inacianos nas colônias portuguesas e 
vê na política de Pombal um melhor destino para o país 
sedento de independência política e emancipação inte-
lectual. Para alcançar esses fins, a educação dos padres 
jesuítas parecia um empecilho, já que colocava os índios 
contra a coroa portuguesa. Fazendo os índios ignorarem 
o rei português,  conforme se lê na fala de Cacambo:  “De 
que serve ao teu rei? Aqui não temos / Nem altas minas, 
nem caudalosos” (GAMA, 2009, p. 45). 

Na perspectiva de Basílio da Gama, os índios, 
idealizados à la Rousseau, tinham uma boa índole até 
serem corrompidos e  influenciados pelos padres jesuí-
tas, rebelando-se contra a coroa portuguesa. Partindo 
dessa crença, o poeta atribui a culpa da rebeldia dos 
índios, o que culminou na guerra, aos padres: 

A resistir-te em campo aberto. Pode
Custar-te muito sangue o dar um passo.
Não queiras ver se cortam nossas frechas.
Vê que o nome dos reis não nos assusta.
O teu está muito longe; e nós os índios
Não temos outro rei mais do que os padres 
(CANTO II, 106 – 111)
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Por isso que há de se concordar com Candido 
(1984) quando ele afirma que, embora Basílio celebre 
uma guerra destruidora, no fundo o poeta não sim-
patiza com ela e quase justifica o inimigo, que assim 
como os índios também são tratados como vítimas 
dos padres jesuítas, lamentando a necessidade cruel da 
razão do Estado (CANDIDO, 1984, p. 08). 

O general Andrade, embora fale em nome da 
Coroa Portuguesa desde o início da narrativa, parece 
opor-se à guerra, conforme se nota em seu discurso ilu-
minista, mas é durante a guerra que ele parece compro-
var a inutilidade desta. No capítulo IV, após a morte de 
Lindóia, há uma cena, cuja narrativa é capaz de como-
ver o leitor, quando Andrade presencia vários corpos 
indígenas massacrados enquanto os padres permane-
ciam protegidos e salvos em seus edifícios. Diante da 
cena, o guerreiro português chora:

Dos pobres índios, e no chão caídos
Fumegavam os nobres edifícios,
Deliciosa habitação dos padres.
Entram no grande templo e vêem por terra
As imagens sagradas. O áureo trono,
O trono em que se adora um Deus imenso
Que o sofre, e não castiga os temerários,
Em pedaços no chão. Voltava os olhos
Turbado o General: aquela vista
Lhe encheu o peito de ira, e os olhos de água.
(CANTO IV, 265-274)

Parece que é no canto V, quando, ao deparar-se 
com a realidade representada nas obras de arte, pin-
turas da Companhia de Jesus expostas no teto, que o 
general Andrade irá humanizar-se completamente, ao 
ver os crimes cometidos pela ordem, e compreender 
que os índios foram vítimas de tais barbaridades:

Na vasta e curva abóbeda pintara
A destra mão de artífice famoso,
Em breve espaço, e Vilas, e Cidades,
E Províncias e Reinos. No alto sólio
Estava dando leis ao mundo inteiro
A Companhia. Os Cetros, e as Coroas,
E as Tiaras, e as Púrpuras em torno

Semeadas no chão. Tinha de um lado
Dádivas corruptoras: do outro lado
Sobre os brancos altares suspendidos
Agudos ferros, que gotejam sangue.
(CANTO V, 1-11)

Ao presenciar, nas obras de arte, tanta corrupção 
praticada pelos Jesuítas, Andrade fica sensibilizado 
com as consequências trágicas da guerra. Os índios 
guaranis, vendo seus entes queridos morrerem na 
guerra, também pareciam desejosos de paz e de um fim 
para aquele sofrimento. Ao que parece, o general e os 
índios almejam acabar com a guerra, e dar ouvidos à 
voz da razão. 

Se, por um lado, os padres são narrados como 
lobos vorazes e traidores que abandonaram os índios à 
própria sorte em meio a uma guerra, conforme lê-se no 
fragmento abaixo:

Em trajes de caminho ambos os padres,
Que mansamente do lugar fugiam,
Desamparando os miseráveis índios
Depois de expostos ao furor das armas.
Lobo voraz que vai na sombra escura
Meditando traições ao manso gado,
Perseguido dos cães, e descoberto
Não arde em tanta cólera, como ardem
Balda e Tedeu. [...]
(CANTO V, 108 – 116)

Por outro lado, o general “invicto Andrade” é 
narrado em generosidade ao reprimir a guerra após o 
genocídio e ao amparar e abrigar alegremente “choro-
sas mães, e filhos inocentes”, que lamentam a morte de 
seus entes queridos, e acabam cedendo ao colonizador. 

O invicto Andrade; e generoso, entanto,
Reprime a militar licença, e a todos
Co’a grande sombra ampara: alegre e brando
No meio da vitória. Em roda o cercam
(Nem se enganaram) procurando abrigo
Chorosas mães, e filhos inocentes,
E curvos pais e tímidas donzelas.
Sossegado o tumulto e conhecidas
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As vis astúcias de Tedeu e Balda,
Cai a infame República por terra.
Aos pés do General as toscas armas
Já tem deposto o rude Americano,
Que reconhece as ordens e se humilha,
E a imagem do seu rei prostrado adora.
Serás lido, Uraguai. Cubra os meus olhos
Embora um dia a escura noite eterna.
(CANTO V, 126 – 141).

O fim do episódio da guerra para a execução do 
Tratado de Madri termina com a expulsão dos jesuítas 
da colônia portuguesa e a submissão dos índios sobre-
viventes. Diante da aparente bondade do general, o 
guarani “reconhece as ordens e se humilha”. Logo, per-
cebe-se a dicotomia vencedor e vencido, que fica evi-
denciada no poema através do contraste entre a alegria 
e brandura do colonizador e o choro e humilhação dos 
índios sobreviventes. Certo de ter feito um épico favo-
rável aos olhos do Rei D. José I e à política pombalina, 
o poeta, confiante que o poema seria publicado com o 
aval do rei, suspira: “Serás lido, Uraguai”.

Após a expulsão dos jesuítas das terras portuguesas 
e o rompimento com o ensino eclesiástico, conforme 
mostrou o épico basiliano, o caminho estava livre para 
a implementação das reformas no ensino superior, e 
essas serão motivos de louvor e exaltação no Poema 
Herói-Cômico “O Desertor”, de Silva Alvarenga. 

AS REFORMAS POMBALINAS E/EM O DESERTOR 

O poema, classificado como herói-cômico, tem todos 
os elementos de uma epopeia clássica (proposição, invo-
cação e divisão em cantos). No entanto, diferente de um 
épico cujo herói é um sujeito capaz de um enfrentamento 
de uma situação humano existencial que lhe é imposta em 
sua trajetória, o poema herói-cômico tem o modelo anti 
épico, ou seja, tem-se um sujeito que não é digno de heroi-
cidade pela sua incapacidade de tal enfrentamento.  

O Desertor, de Manuel Inácio da Silva Alvarenga, 
é um poema narrativo em estilo solene que encerra 
um assunto banal e ridículo. Os cinco cantos giram 
em torno de Gonçalo e seus amigos, que desertam da 
Universidade de Coimbra, fugindo dos cansativos e 

exaustivos estudos, decorrentes da mudança no Ensino 
Superior, em busca de uma vida simples e feliz em uma 
cidade chamada Mioselha, onde morava o tio do pro-
tagonista. O poema é chamado herói-cômico porque 
abraça ao mesmo tempo uma e outra espécie de poe-
sia, a heroica e a cômica, e faz uma crítica satírica aos 
hábitos e comportamentos de parte da juventude do 
período que se opõem às Reformas Pombalinas, exal-
tando o Rei D. José I e o Marquês de Pombal.

No poema de Silva Alvarenga, a narrativa se ini-
cia na Universidade de Coimbra e a situação imposta 
a Gonçalo, sujeito central da história e que representa 
os estudantes da Universidade, são as Reformas Pom-
balinas implementadas no Ensino Superior. Nota-se, na 
invocação às musas e na proposição do poema, em que 
o eu-lírico/narrador apresenta o protagonista Gonçalo, 
que, ao invés de agir como um herói épico – o que seria 
permanecer na Universidade de Coimbra e aceitar as 
reformas no ensino, criando um esforço para se adaptar 
aos novos métodos de estudos implantada pelo ministro 
do Rei, o Marquês de Pombal, sob o pensamento ilus-
trado –, deserta da Universidade ao dar ouvidos à voz da 
Ignorância, pois estava acostumado ao ensino escolás-
tico ministrado pelos Jesuítas até a chegada do Marquês 
de Pombal, que trouxe consigo “as luzes da verdade”:

Musas, cantai o Desertor das letras, 
Que, depois dos estragos da Ignorância, 
Por longos, e duríssimos trabalhos 
Conduziu sempre firme os companheiros 
Desde o loiro Mondego aos Pátrios montes. 
Em vão se opõem as luzes da Verdade 
Ao fim, que já na idéia tem proposto: 
E em vão do Tio as iras o ameaçam. 

E tu, que à sombra duma mão benigna, 
Gênio da Lusitânia, no teu seio 
De novo alentas as amáveis Artes; 
Se ao surgir do letargo vergonhoso 
Não receias pisar da Glória a estrada, 
Dirige o meu batel, que as velas solta, 
O porto deixa, e rompe os vastos mares 
De perigosas Sirtes povoados.
(CANTO I, 1-16).
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Em O Desertor, as Reformas Pombalinas são nar-
radas de forma otimista pelo poeta. Nelas é retratado o 
rompimento com o ensino eclesiástico, que até então 
era desempenhado pelos padres jesuítas, e o início do 
ensino estatal. A obra narra desde a chegada do Mar-
quês de Pombal à Universidade até os “grandes feitos” 
do ministro do Rei D. José I. Tais feitos são tratados 
como temas gloriosos de uma nação, e o Marquês de 
Pombal é referência logo no primeiro Canto, quando 
ele chega à Universidade de Coimbra trazendo “as 
Ciências”, na quarta estrofe:

Já o invicto Marquês com régia pompa
Da risonha Cidade avista os muros.
Já toca a larga ponte em áureo coche.
Ali junta a brilhante Infantaria;
Ao rouco som de música guerreira
Troveja por espaços: a Justiça,
Fecunda mãe da Paz, e da Abundância,
Vem a seu lado: as Filhas da Memória
Digna imortal coroa lhe oferecem,
Prêmio de seus trabalhos: as Ciências
Tornam com ele aos ares do Mondego;
E a Verdade entre júbilos o aclama
Restaurador do seu Império antigo
(CANTO I, 33-45).

De todos os ministros do Rei D. José I, o Marquês 
de Pombal foi o que teve maior repercussão na Coroa 
e nas colônias portuguesas pela sua administração, seu 
empenho em reerguer Portugal e melhorar a economia 
do país. Pombal, conhecido como “ministro esclare-
cido”, incorpora, com tais reformas, a estética iluminista 
na Universidade e afasta a ciência baseada na “ignorân-
cia”. No poema, Alvarenga traz essa mudança estética 
ao situar Gonçalo como um estudante da Universidade 
de Coimbra acostumado ao ensino baseado na leitura 
de romances, na retórica, no ensino baseado na fé cristã 
e na subjetividade, considerado como um método de 
“Ciência antiga”, ultrapassado. Conforme mostra o tre-
cho abaixo, em que Tibúrcio, influenciado pela igno-
rância, tenta convencer Gonçalo a desertar dos estudos, 
pois, na sua visão de “ignorante”, tudo havia mudado 
para pior: 

Gonçalo, que foi sempre desejoso 
Da mais bela instrução, lia, e relia 
Ora os longos acasos de Rosaura, 
Ora as tristes desgraças de Florinda, 
E sempre se detinha com mais gosto 
Na cova Tristiféia, e na passagem 
Da perigosa ponte de Mantible. 
Repetia de cor de Albano as queixas 
Chamando a Damiana injusta, ingrata; 
Quando Tibúrcio apaixonado, e triste 
Ralhando entrou. Que esperas tu dos livros? 
Crês que ainda apareçam grandes homens 
Por estas invenções, com que se apartam 
Da profunda ciência dos antigos? 
Morreram as postilas, e os Cadernos: 
Caiu de todo a Ponte, e se acabaram 
As distinções, que tudo defendiam, 
E o ergo, que fará saudade a muitos! 
Noutro tempo dos Sábios era a língua
Forma, e mais forma: tudo enfim se acaba, 
Ou se muda em pior.
(CANTO I, 128 – 148).

Gonçalo, cedendo à voz da ignorância, deserta 
da Universidade de Coimbra e, demonstrando-se um 
grande orador ao proferir um discurso no pátio da Uni-
versidade, através de sua retórica, consegue conven-
cer outros estudantes a abandonar os estudos. Forma, 
assim, a “Esquadra dos Desertores”, por ele liderada e 
composta por mais cinco estudantes, que são: Tibúrcio, 
Cosme, Rodrigo, Bertoldo, Gaspar e Alberto. Esses são 
os que acompanharam o Desertor: 

Os que aprendem os nomes dos autores, 
Os que lêem só o prólogo do livro,
E aqueles, cujo sono não perturba
O côncovo metal, que as horas conta,
Seguiram as bandeiras da ignorância
Nos incríveis trabalhos desta empresa. 
(CANTO II, 43 - 48).

É importante salientar que a Ignorância é uma 
personagem personificada. É a antagonista da obra, 
responsável por toda ação negativa que acontece no 
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decorrer da narrativa. É ela quem guia Gonçalo e 
o esquadrão enquanto desertam da Universidade. 
Aparece inicialmente no Canto I, na sétima estrofe, 
tomando a forma de Tibúrcio, para tentar convencer 
o amigo e protagonista a desertar dos estudos. A par-
tir daí passa a guiar Gonçalo e seus companheiros. No 
Canto III, na quarta estrofe, ela toma uma nova forma e 
“finge o rosto da bela Dorotéia” para convencer Rufino 
a guiar os companheiros até a cidade de Mioselha, e no 
Canto IV novamente assume a forma de Tibúrcio para 
enganar Amaro, e depois toma a forma de Marcela, fin-
gindo ser uma velha que lia mãos para enganar Doro-
téia. Durante toda a narrativa, a Ignorância se empenha 
em fazer com que os estudantes desertem da Universi-
dade, e quando eles desertam, faz com que eles conti-
nuem firmes no caminho que lhes propõe, o caminho 
da Ignorância.

Se, por um lado, o poema apresenta essa rebeldia 
dos estudantes às Reformas Pombalinas, por outro lado 
o eu-lírico/narrador versa confiante que as Luzes triun-
farão sobre a Ignorância, que em poucos dias será subs-
tituída pela Razão ilesa e pura. Os versos demostram 
entusiasmo na chegada do pensamento iluminista, 
através de famosos professores que El-Rei fidelíssimo 
atraiu de diversas partes da Europa, abrindo caminho 
para os estudos Racionais, como a Física e a História 
Natural. No sonho de Gonçalo, as “Luzes da Verdade” 
exaltam a Reforma da Universidade de Coimbra:

Eu vejo renascer um Povo ilustre
Nas armas, e nas letras respeitado.
O seu nome vai já de boca em boca
A tocar os limites do universo. 
(CANTO IV, 31 - 34).

Depois de passar por várias situações conflituo-
sas, Gonçalo chega à cidade de Miosela, consagrando-
-se como um anti-herói por desertar da Universidade. 
Porém, não é aceito pelo seu tio, que tenta convencê-
-lo, com ameaças, a voltar aos estudos, mas permanece 
inflexível, firme na ignorância! O tio, conhecendo tudo 
que o sobrinho aprontou durante a viagem, e vendo-o 
como um mal exemplo para os estudantes da época, 
fecha a porta, impedindo-o de entrar em sua casa. 

Nota-se o papel didático do poema, pois carrega impli-
citamente a intenção de educar a juventude do período. 
Gonçalo é apresentado aos leitores como um anti-herói 
que vive apenas com a glória de trazer consigo a der-
rota da estúpida Ignorância. Na última estrofe da obra 
o eu-lírico/ narrador finaliza advertindo à Ignorância:

Goza, Monstro orgulhoso, o antigo império
Sobre espíritos baixos, que te adoram;
Enquanto à vista de um Prelado ilustre,
Prudente, Pio, Sábio, e Justo, e Firme
Defensor das Ciências, que renascem,
Puras as águas cristalinas correm
A fecundar os aprazíveis campos.
Brotam as flores, e aparecem frutos,
Que hão de encurvar co próprio peso os 
ramos
Nos belos dias da estação doirada.
Possa a robusta mão, que o Cetro empunha,
Lançar-te num lugar tão desabrido,
Que te sejam amáveis os rochedos
Onde os coriscos de contínuo chovem.
(CANTO VIII, 258-271).

Com as Reformas Pombalinas, Portugal cami-
nhava confiante no progresso e triunfante pela derrota 
da Ignorância, até a morte do Rei D. José I, em 1777, 
quando o país passou a ser governado por D. Maria 
I, cujo reinado será versado por Francisco de Melo e 
Franco como “O Reino da Estupidez”. 

O REINO DA ESTUPIDEZ  E O DECLÍNIO DE 
POMBAL E DO POMBALISMO

O Reino da Estupidez, de Francisco de Melo e 
Franco, é um poema herói-cômico composto em qua-
tro cantos, versos livres, e com proposição e invocação. 
De estilo satírico, o poema ridiculariza a Universidade 
de Coimbra, seu reitor, e ataca a rainha D. Maria I, que 
é apresentada como a “Estupidez”, logo na preposição 
do poema:

Não canto aquele herói pio e valente
Que depois de ter visto a cara Pátria
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A cinzas reduzida e campo vasto,
Mil perigos contrastando, um dima busca
Aonde com os seus ditoso seja.
A mole Estupidez cantar pretendo
Que, distante da Europa desterrada,
Na Lusitânia vem fundar seu Reino.
Dita-me, oh musa, que eu não posso tanto,
Os nobres feitos, e diversos casos,
Que a esta grande empresa acompanharam.
Viu feio monstro de cruel figura,
Desgrenhados cabelos, olhos vesgos.
(CANTO I, 1-13).

Com a morte do Rei D. José I, sua filha D. Maria 
I assumiu o trono. Vinda de uma educação religiosa, 
e sempre fiel ao cristianismo, a nova Rainha não só 
se opôs à política Pombalina como, também, demitiu 
e perseguiu o ministro e seus adeptos. Dentre os per-
seguidos, estava o estudante de medicina Francisco 
de Melo e Franco, que escreveu seu poema como uma 
forma de vingança por ter sido perseguido e preso pela 
inquisição, acusado de enciclopedismo após a morte de 
Pombal.

O poema narra a chegada da Estupidez que, depois 
de ser repelida das bandas do Norte, vem para a Europa 
– acompanhada do Fanatismo, da Hipocrisia, e da 
Superstição –  reinar em Lisboa. Abaixo um trecho do 
poema, em que a Estupidez, em prantos por não achar 
abrigo na Alemanha, na França e na Inglaterra, é con-
solada pelo Fanatismo: 

— A vosso e meu pesar já tendes visto
Que suamos em vão; Minerva impera
Nos duros peitos desta gente infame;
Deixemos, pois estes gelados climas,
Bem digna habitação de tais cabeças;
Daqui fujamos para o meio-dia,
País de toda a Europa o mais ditoso;
Aqui mais resistência não teremos;
O povo habitador deste terreno,
Apesar dos passados contratempos
A meu mando viveu sempre sujeito.
Não chores, cara irmã; o teu Império
Segundo creio, lá verás fundado.

Fugir, fugir desta inimiga terra.
(CANTO I,161-174).

No segundo canto, é narrada a chegada do esqua-
drão – formado pela Estupidez, o Fanatismo, a Hipo-
crisia e a superstição – à Lisboa. E é recepcionado pelo 
discurso da Raiva, que lamenta:

Acusa de infiel a sua sorte
Porque tenha num reino tal nascido
Que tantos Neros tem quanto fidalgos;
Diz que já o Pombal faz tanta falta
Porque ele era somente quem sabia
Desta raça abater o grande orgulho.
(CANTO II,101 – 106).

Mais adiante, a Superstição discursa e reafirma 
que Lisboa é o lugar propício para fundar o Reino da 
Estupidez, pois:

Lisboa já não é, torno a dizer-vos,
A mesma que há dez anos se mostrava.

É tudo devoção, tudo são terços,
Romarias, novenas, vias-sacras.
Aqui é nossa terra, aqui veremos
A nossa cara Irmã cobrar Seu reino.
(CANTO II,217-222).

Após a fala da Superstição, a Hipocrisia segue discur-
sando e criticando a presença dos estrangeiros na cidade 
que se assumem portugueses, mas que, segundo ela,

É chamar-lhe, sem dúvida, macaco,
Somente imitador dos vãos caprichos
Das estranhas nações, não das virtudes.
Sem rebuço, é chamar-lhe um ignorante,
Um confirmado tolo, que não sabe
Nem artes, nem ciências, nem comércio.
Miserável nação! Que fielmente
Os tesouros franqueia aos estrangeiros
Por chitas, por fivelas, por volantes,
E por outras imensas ninharias!
(CANTO II, 259-268).
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Mediante os discursos da Superstição e da Hipocri-
sia, que dá um panorama atual da cidade, o Fanatismo 
fala confiante sobre a fundação do Reino da Estupidez 
na decadente Lisboa, oito anos após a queda de Pombal 
e três anos após sua morte, impregnada de religiosidade 
e estrangeiros que roubam a riqueza do país, o que jus-
tifica o atraso econômico da nação, e sugere:

Agora, pois, só resta que assentemos
Se deve ser aqui ou em Coimbra
A nossa cara Irmã entronizada.
Nesta Corte, anos há, se tem fundado,
Uma coisa, chamada Academia;
Mas isto, quanto a mim, sem diferença,
É um corpo sem alma que não pode
Produzir ação própria, ou um fantasma
Que em bem poucos minutos se dissipa.
O meu voto é que vamos demandando
O mesmo assento donde foi lançada
A mansa Estupidez injustamente.
Cobrar novos esforços é preciso,
Que por fim a vitória está segura.
(CANTO II, 366 – 379).

Após fundar seu Reino em Lisboa, a Estupidez 
segue com o esquadrão para a Universidade de Coim-
bra. No terceiro canto é narrada a chegada da Rainha à 
Coimbra:

 
A linda perspectiva da cidade
Que tem tanto de bela, quanto é dentro
Imunda, irregular e mal calçada.
A terra é pobre, é falta de comércio:
O povo habitador é gente infame,
Avarenta, sem fé, sem probidade,
Inimiga cruel dos estudantes,
Mas amiga das suas pobres bolsas.
Aqui de muito tempo está fundada
A nobre Academia Lusitana.
O monstro, que é dotado de cem olhos,
Que ao longe avista os mais pequenos vultos,
Que debaixo do teto o mais forrado
Nada se passa sem lhe ser notório;
O monstro, que por outras tantas bocas,

Quanto sabe e não sabe põe patente;
Aqui em altas vozes apregoa
Que vem a Estupidez em breve tempo
Seus domínios cobrar, seu diadema,
Armada de terrível companhia.
Na minha fantasia acende, Oh Musa,
Um fogo vivo; põe na minha língua
Expressivas palavras, com que pinte
As proezas que vou dizer agora.
A Acadêmica gente alvoroçada
Não pensa, não conversa noutra coisa;
Em quase todos, geralmente reina
Excessiva alegria e nos Conventos,
De que consta a cidade em grande parte,
Mandam os guardiões que os refeitórios
De mais vinho e presunto se reencham.
(CANTO III, 16 – 46).

A rainha, a Estupidez, é aguardada pela “Acadê-
mica gente alvoroçada” que fazia circular a chegada da 
nova rainha, e o reitor Mendonça convocou um claus-
tro universal para cerimônia solene:

Da Universidade o grande Chefe
Um claustro universal convoca logo,
Para que em pleno conselho votem todos
O que deve fazer-se neste caso.
(CANTO III,47 – 50).

Na cerimônia, Mendonça, o reitor da Universidade 
de Coimbra, acena para que a Teologia comece a discur-
sar. Logo, percebe-se a aversão aos novos métodos de 
ensino implementados pelo antigo ministro, que ques-
tiona as ciências trazidas pelo estrangeiro, e que são exal-
tadas no poema O Desertor, de Silva Alvarenga. Voltando 
ao poema de Francisco de Melo e Franco, e à recepção da 
Estupidez na Universidade, o primeiro a ter voz discur-
siva é o Lente de prima de Teologia, que diz:

Acaso precisais de mais ciência?
Se os dias desta breve e curta vida
Tivéssemos com os livros perturbado
Teríamos acaso mais prebendas,
Mais dinheiro, mais honra, mais estima?
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De que podem servir estes estudos
Que mais da moda se cultivam hoje?
A bárbara geometria tão gabada
Que mil proposições, todas heréticas,
Aqui faz ensinar publicamente,
Sabeis para que presta neste mundo?
[A sua utilidade temos visto,]”
Diga-o a Inquisição e mais não digo.
Oh, góticos estudos nunca ouvidos
Nos tempos, em que tanto florescia
Um Seara, maior do que o seu nome
Um Pupilo, um frei Paulo de São Mauro,
Que sempre chorarão os frades bentos!
Histórias Naturais, Foronomias,
Químicas, Anatomias, e outros nomes
Difíceis de reter, são as ciências
Que vieram trazer os estrangeiros.
Há coisa mais cruel, mais desumana,
Mais contrária à razão, que ver os médicos
Um cadáver humano espatifando,
Um corpo que habitou o Espírito Santo?
(CANTO III, 87 – 112).

O Lente de prima de Teologia é totalmente des-
crente das ciências e crê ser uma falta de humanidade 
os estudos desenvolvidos pela Medicina. A visão reli-
giosa, contrapondo-se às Ciências, é evidente e impe-
rante nesse primeiro discurso, que conclui dando as 
boas vindas à nova rainha, a Estupidez:

Deixemos, pois, um dia, oh sábia gente,
Estes prestígios que nos têm cegado;
Ponhamos como dantes estas coisas
Em seu antigo ser; como bons filhos
Recebamos a nossa Protetora;
O que foi sempre seu, em paz governe”.
(CANTO III, 122 – 127).

Logo mais, tem-se a fala de Tirceu – homem sin-
gelo, que consome seus dias sobre os livros – Lente 
de prima de Matemática, que discursa em defesa das 
Ciências, evocando a Memória do Marquês de Pombal 
e repelindo o culto da Estupidez, que implantava seu 
reino na Universidade: 

— “Não é a glória vã de distinguir-me”.
Quem me obriga a encontrar a tantos votos
Que, por serem conformes, talvez sejam
Ao parecer de muitos, verdadeiros.
A glória do meu rei, o amor da pátria,
São dois fortes motivos que me impelem
A dizer francamente quanto penso.
Trazei, sábios ilustres, à memória,
Aquele tempo em que contentes vistes
Entrar nesta cidade triunfante
O grande, invicto, o imortal Carvalho,
Às vezes de seu rei representando;
Daquele sábio rei, cujo retrato
Inda agora me anima e me dá forças
Para que, em seu favor, em sua glória,
Derramando o meu sangue, exale a vida.
Vistes ao grão marquês, qual sol brilhante
De escura noite, dissipando as trevas,
A frouxa Estupidez lançar ao longe;
E erigir à ciência novo trono
Em sábios estatutos estribado
(CANTO III,146 – 166).

Tirceu representa os amantes das Ciências e os 
devotos de Pombal, que permaneceram firmes no cír-
culo pombalino, mesmo após sua morte, protestando 
contra o novo reino e no retrocesso que ele representava:

Que dor a tua, que aflição não fora
Ver sem fruto as vigílias, os trabalhos
Que por zelo da pátria padeceste!
Ver, sobretudo, ingratos e falsários,
Que afetando aparências de alegria,
No fundo do seu peito, idolatravam
A mole Estupidez, como uma Deusa!
Se o mesmo que então eras, hoje fosses,
Quisera, oh pai da pátria, que tivessem
Com a tua presença validade
As minhas vozes, o meu zelo ardente.
Ainda reinará, com mágoa o digo,
Na nossa Academia essa tirana,
Essa vã divindade. Mas protesto
Que nem hoje o aprovo, e que inimigo
Há de em mim encontrar, enquanto o sangue



140 |   Ellen dos Santos Oliveira

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

Seu círculo fizer, neste meu corpo.
(CANTO III, 186 – 202).

No poema, Tirceu satiriza e acusa de supersti-
ciosos, hipócritas, fanáticos os que idolatram a nova 
Rainha como uma Deusa e finaliza seu discurso com 
lágrimas e palavras que “já presas ficaram na garganta”, 
simbolizando, talvez, a incapacidade dos devotos de 
Pombal de se expressarem a favor do pombalismo. 

No quarto e último capítulo é narrada a chegada 
da Estupidez, que se hospeda no Convento dos cônegos 
da Santa Cruz, e recebe com amorosidade às eloquentes 
e entusiásticas alocuções dos doutores da Universidade. 
A Rainha, a Deusa da Estupidez, aceitando a “geral con-
fissão de vassalagem”, abençoa a todos:

— Em paz gozai (a Deusa assim profere)
Da minha proteção, do meu amparo;
Eu gostosa vos lanço a minha bênção.
Continuai, como sois, a ser bons filhos,
Que a mesma que hoje sou, hei de ser sempre.
(CANTO IV, 315 – 319).

Assim, sob a ótica de seu autor, por não estimular 
o progresso científico e aceitar o método das “Ciências 
Antigas”, a rainha é e sempre será a “Deusa da Estupi-
dez”. Considerando a estética do gênero, uma anti-he-
roína nacional, pois para ser consagrada como heroína 
seria necessário um enfrentamento humano existen-
cial por parte da rainha, que seria uma posição favo-
rável à ideologia pombalina. Isto é, o comportamento 
esperado para a rainha seria o que desse continuidade 
ao progresso incentivado pelo seu pai, o Rei D. José I, 
apoiando o pombalismo e não o contrário, como ela fez 
apoiando a igreja e se opondo à política de Pombal.  

No poema, têm-se o cenário da Universidade de 
Coimbra após o declínio de Pombal e do pensamento ilu-
minista. Vemos o fortalecimento da Igreja e o retrocesso 
do progresso científico, que é questionado e desacreditado 
pelos portugueses mais tradicionalistas e religiosos que 
veneram e louvam a chegada da Estupidez, que traz consigo 
a Superstição, a Hipocrisia, o Fanatismo. Esses personagens 
alegóricos encarnam tudo aquilo que Pombal tentou afastar 
do Estado e da Universidade: a Igreja e a religiosidade. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Em O Uraguai, Basílio da Gama concentra-se na 
luta pombalina para expulsar as raízes jesuíticas das colô-
nias portuguesas, exemplificando com o caso do Brasil, 
até então colônia de Portugal, na ocasião da Execução do 
Tratado de Madri. No poema, temos a rebeldia do índios 
como motivos que levaram os padres a serem expulsos, 
justificando que os jesuítas incitavam os índios a se rebe-
larem contra o rei. Assim, o poema configura a luta do 
Estado contra a Igreja na dominação da colônia, e por 
fim o triunfo do colonizador sobre a igreja e os índios. 

O Desertor, de Manuel Inácio da Silva Alvarenga, 
expressa em seus versos narrativos uma sentimento 
confiante e eufórico quanto ao desenvolvimento cien-
tífico. Apresenta abundantes exaltações às famosas 
Reformas Pombalinas, enchendo de louvores o Rei D. 
José I e seu ministro Marques de Pombal, pelos seus 
grandes feitos.

Silva Alvarenga expressa, em sua obra, como seu 
pensamento estava fortemente influenciado pelos ideais 
iluministas da época. Como membro da Arcádia Ultra-
marina, com o pseudônimo de Alcindo Palmirendo, 
não era diferente dos seus amigos e poetas árcades. 
O poema herói-cômico analisado aqui faz uma sátira 
cômica aos estudos que eram realizados nas Universi-
dades antes das Reformas Pombalinas e da chegada do 
Iluminismo, na Universidade de Coimbra. 

A obra, tanto na temática como no ritmo sonoro, 
nos remete à fugacidade arcádica, pois a fuga que 
Gonçalo e seus amigos praticam é expressa nos versos 
enjambement, ou seja, no cavalgamento entre um verso 
e outro em busca de uma unidade de sentido. Para 
os desertores, aquela vida de estudos, proposta pelos 
novos métodos baseado no Racionalismo, não fazia 
sentido, por isso, dando ouvidos à voz da Ignorância, 
buscam aquilo que eles acreditavam ser o verdadeiro 
sentido da vida, tanto para eles quanto para os árcades: 
uma vida simples no campo, longe da cidade. No caso 
dos estudantes, longe dos exaustivos estudos imple-
mentados pelas Reformas Pombalinas, em prol do pro-
gresso científico.

Progresso científico esse que será questionado e 
menosprezado pelos seguidores da rainha D. Maria I, 
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a “Deusa da Estupidez” do poema O Reino da Estupi-
dez, de Francisco de Melo e Souza. No anti-épico é nar-
rada a chegada da rainha, a anti-heroína, na decadente 
Lisboa, e na Universidade de Coimbra após o declínio 
de Pombal e do pombalismo, figurando o retrocesso 
da modernização e retorno da treva, simbolizada pelo 
pensamento religioso.

Assim, confirma-se o que foi dito a princípio, ou 
seja, que os três poemas aqui analisados refletem um 
momento ideológico importante e decisivo no governo 
de Pombal, isto é: O Uraguai, de Basílio da Gama, 
retrata a luta pombalina contra os jesuítas; em O Deser-
tor, Silva Alvarenga apoia a modernização dos estudos 
universitários empreendida pelo Marquês de Pombal; 
e em O Reino da Estupidez (1785), Francisco de Melo 
Franco satiriza o regresso da treva pré-iluminista e a 
volta da rotina com o declínio do Marques de Pombal 
e a ascensão da rainha D. Maria I ao trono português, 
evocando a Memória do “bom ministro”. Logo, conclui-
-se que tais obras esboçam em versos um Ciclo Pomba-
lino na Literatura Brasileira.
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RESUMO

As Reformas Pombalinas exerceram grande influência nas transformações do 
ensino brasileiro, sendo capazes de desenvolver setores ainda estagnados, como a 
ciência, especialmente a Química. Marquês de Pombal, influenciado pelo Ilumi-
nismo, iniciou reformas educacionais em Portugal que atingiram o ensino superior 
em 1772. Essas reformas tornaram Portugal atualizado em termos de conheci-
mento químico e promoveram novas disciplinas, reformulações de compêndios e 
novos espaços na Universidade de Coimbra, como laboratórios, gabinetes e jardins 
botânicos. As Reformas de Pombal atingem também o Brasil que, como colônia 
portuguesa, seguirá as diretrizes vigentes na metrópole, mas a partir de uma situa-
ção de carências sociais e institucionais. Marcada pela orientação empírica e utilita-
rista dos ideais iluministas, e sob a influência da criação da cadeira de Química na 
Universidade de Coimbra, a ciência química brasileira florescerá principalmente a 
partir dos estudos médicos. 
Palavras-chave: Química no Brasil; Reformas Pombalinas; ensino no Brasil. 
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THE DEVELOPMENT OF CHEMISTRY IN BRAZIL AND THE TRANSFORMATION IN 
EDUCATION THROUGH POMBALINE REFORMS 

ABSTRACT
The Pombaline Reforms had great influence on transforming Brazilian education, and were able to develop still stagnant sectors in 
Portugal, like science, especially Chemistry. Marquis of Pombal, an Enlightenment-influenced man, started educational reforms in 
Portugal, which reached higher education in 1772. These reforms updated Portugal in terms of chemical knowledge, by promoting 
new disciplines, reformulations of textbooks and new spaces at the University of Coimbra, such as laboratories, offices and botanical 
gardens. The Pombaline Reforms also reach Brazil that, as a Portuguese colony, will follow the current guidelines in the metropolis, but 
under a situation of social and institutional shortcomings. Marked by empirical and utilitarian orientation of Enlightenment ideals, and 
influenced by the creation of Chemistry chair at the University of Coimbra, Brazilian chemical science will flourish mainly from the 
medical studies.
Keywords: Chemistry in Brazil; Pombaline Reforms; education in Brazil.

EL DESARROLLO DE LA QUÍMICA EN BRASIL Y LA TRANSFORMACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LAS REFORMAS POMBALINAS

RESUMEN
Las Reformas Pombalinas tuvieron gran influencia en la transformación de la enseñanza brasileña, y fueron capaces de desarrollar 
sectores aún atrasados, como la ciencia, en especial la Química. Marqués de Pombal, influenciado por el Iluminismo, inició reformas 
educativas en Portugal que llegaron a la educación superior en 1772. Esas reformas actualizaran Portugal en términos de conocimientos 
químicos, mediante la promoción de nuevas disciplinas, reformulaciones de compendios y creación de nuevos espacios en la Universi-
dad de Coímbra, como laboratorios, oficinas y jardines botánicos. Las Reformas de Pombal también llegan a Brasil que, como una colo-
nia portuguesa, seguirá las directrices actuales en la metrópoli, pero bajo una situación de carencias sociales e institucionales. Marcada 
por la orientación empírica y utilitaria de los ideales ilustrados, e influenciada por la creación de la silla de Química en la Universidad 
de Coímbra, la ciencia química brasileña florecerá principalmente a partir de los estudios médicos.
Palabras clave: Química en Brasil; Reformas Pombalinas; Enseñanza en Brasil.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CHIMIE AU BRÉSIL ET LA TRASFORMATION DANS 
L’ENSEIGNEMENT À TRAVERS LES RÉFORMES POMBALINES

RÉSUMÉ
Les réformes pombalines ont exercé grande influence dans las transformations de l’enseignement brésilien,  en étant capables de déve-
lopper secteurs encore stagné, comme la science, espécialement la chimie. Marquis de Pombal , influencé par le Lumière, a commencé 
réformes éducationelles au Portugal qui ont atteint 1’enseignement supérieur en 1772. Ces réformes ont rendu Portugal mise à jour en 
termes de connaissance chimique et on promu des nouvelles disciplines,des reformulations de compendiums et nouveax spaces dans 
l’université de Coimbra, comme laboratoires, cabinets et jardins botaniques.Les réformes de Pombal atteignent aussi le Brésil que, 
comme colonie portugaise, suivra les directrices en vigueur dans la métropole, mais à partir d’une situation de carences sociales et insti-
tutionnelles, marquée par l’orientation empirique et utilitariste des idéaux des Lumières, et sous l’influence de la création de la discipline 
de chimie dans l’Université de Coimbra, la science chimique brésilienne fleurira, principalement à partir des études médicales.
Mots-clés: Chimie au Brésil; Réformes Pombalines; Enseignement au Brésil.
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INTRODUÇÃO

Marquês de Pombal, como ficou conhecido Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, nasceu em 1699 e era 
oriundo de uma família da nobreza togada1 dedicada 
à magistratura. Inseriu-se mais intensamente nas ativi-
dades políticas somente aos 40 anos, quando se tornou 
diplomata na corte da Inglaterra. Foi responsável pela 
estruturação de um conjunto de reformas – posterior-
mente conhecidas como Reformas Pombalinas – que 
acabaram se mostrando de grande importância para a 
história da educação brasileira. 

Introduzidas a partir de 1759, as Reformas, no 
âmbito educacional, tinham como objetivo “renovar” 
os conteúdos ministrados tanto na metrópole como na 
colônia, promovendo o estudo de disciplinas coeren-
tes com as ideias iluministas que rodeavam a Europa, 
além de desconectar o ensino da influência da Igreja, 
retirando dos jesuítas o direito de lecionar – talvez se 
inspirando no período em que Carvalho e Melo passou 
na corte da Áustria, quando a imperatriz Maria Teresa 
destituiu o poder da Igreja sobre a educação.

Este trabalho busca apresentar de que maneira 
as Reformas Pombalinas promoveram mudanças na 
estrutura educacional brasileira e, por consequência, 
no desenvolvimento das ciências em nosso território, 
em particular da Química. Este texto apresenta resul-
tados de uma pesquisa de tipo bibliográfico, integrante 
de um projeto mais amplo, que procurou descortinar as 
influências do ideário higienista sobre o nascimento de 
uma ciência química brasileira.

O texto apresenta quatro momentos. No primeiro 
deles, apresentamos o contexto do ensino superior 
português considerando, especificamente, o curso de 
Medicina – berço do ensino e da prática da Química 
em Portugal e no Brasil. A seguir, relata-se a ascensão 
e a trajetória do Marquês de Pombal, elencando-se as 
motivações para a elaboração de suas reformas e dis-
cutindo-se o caráter delas, em termos da incorporação 
de ideias iluministas sobre o saber. A seção seguinte 
detalha o impacto dos Estatutos propostos por Pombal 
nos estudos superiores portugueses, novamente com 
foco no ensino médico. Por fim, aborda-se na última 
seção a recepção do ideário educacional representado 

pelas Reformas Pombalinas no nascente ensino supe-
rior do Brasil, e quais seus impactos na constituição de 
uma prática química brasileira, em termos de pesquisa 
e ensino.

O CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR 
PORTUGUÊS

Antes de analisarmos a trajetória de Carvalho 
e Melo e o teor de suas reformas, convém apresen-
tar brevemente o contexto dos estudos superiores em 
Portugal, que seriam afetados sobremaneira por elas. 
Nesta seção, buscaremos apresentar o estado em que se 
encontravam os estudos médicos na Universidade de 
Coimbra – em que repousam as origens das práticas 
químicas brasileiras, como já afirmado. 

Portugal permaneceu por muitos anos distante 
do arquétipo dos demais países europeus. Possuindo o 
que Sérgio Buarque de Holanda (1995) definiria como 
“característica ibérica” – uma espécie de europeísmo 
tardio, aliado à carência da moral moderna do traba-
lho, além de sua localização geográfica peculiar entre a 
África e o restante da Europa – os portugueses conduzi-
ram ações políticas e econômicas distintas dos france-
ses e ingleses, por exemplo. Segundo Holanda,

A Espanha e Portugal são, com a Rússia e os 
países balcânicos (e em certo sentido também 
a Inglaterra), um dos territórios-ponte pelos 
quais a Europa se comunica com outros mun-
dos. Assim, eles constituem uma zona frontei-
riça, de transição, menos carregada, em alguns 
casos, desse europeísmo que, não obstante, 
mantêm como um patrimônio necessário. 
Foi a partir da época dos grandes descobri-
mentos marítimos que os dois países entra-
ram mais decididamente no coro europeu. 
Esse ingresso tardio deveria repercutir inten-
samente em seus destinos, determinando 
muitos aspectos peculiares de sua história e 
de sua formação espiritual. Surgiu, assim, um 
tipo de sociedade que se desenvolveria, em 
alguns sentidos, quase à margem das congê-
neres européias, e sem delas receber qualquer 



146 |   Fernanda Kelly Macario de Faria Daguano; Rafael Cava Mori; Antonio Aprigio da Silva Curvelo

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 04 | Jan.Abr./2016

incitamento que já não trouxesse em germe 
(1995, p. 31-32).

Essa característica ibérica acabou sendo determi-
nante para uma espécie de resistência de Portugal à 
modernidade, afastando o ensino português da ciência 
então praticada no restante da Europa. Não somente 
Holanda defende ter existido um abismo entre Portugal 
e a Europa moderna; Maria Helena Ferraz (1997) é de 
posição semelhante, afirmando que, de início, Portugal 
manifestou pouco interesse pelo processo de instaura-
ção de uma ciência, dedicando-se mais intensamente 
às navegações e descobertas marítimas. Por sua vez, 
Antônio Marinho Amorim da Costa (1984), ao falar 
sobre esses interesses de Portugal, cita as ideias defen-
didas pelo professor português Alberto de Aguiar, que 
revelam por qual “pedra filosofal”2 se desenrolaram as 
buscas alquimistas em solo lusitano:

A pedra filosofal dos Portugueses foi a desco-
berta de novos mundos. Os seus laboratórios 
foram as caravelas, os seus alquímicos os auda-
zes mareantes, navegadores e descobridores 
que as tripulavam, o seu campo de acção o mar 
imenso (AGUIAR apud COSTA, 1984, p. 14).

Ainda que o campo científico não tenha sido a 
principal preocupação portuguesa, a Universidade de 
Coimbra nasceu em 1290, sendo considerada uma das 
mais antigas instituições desse tipo do mundo. Todavia, 
ela permaneceria com seus compêndios de ensino sem 
reformulações até 1772 – reformulações estas que ocor-
reriam justamente por conta das Reformas de Pombal 
–, o que corrobora as afirmações dos autores supracita-
dos sobre o (reduzido) interesse de Portugal nas ques-
tões da ciência.

Já que foi mencionada a Universidade de Coimbra, 
pode-se falar de sua estrutura “pré-reformas”, quando 
existiam as faculdades de Medicina, Direito Civil, 
Direito Canônico e Teologia. Dentre as áreas citadas, 
destacar-se-á a Medicina, pois será juntamente com 
as reformulações de seus compêndios que nascerá a 
cadeira de Química. Pode-se até mesmo afirmar que 
a evolução da ciência química dentro da universidade 

portuguesa se dará preponderantemente pela via dos 
estudos médicos.

O estágio anterior à existência de uma Química 
(em Portugal e no restante da Europa), situando-se cro-
nologicamente entre a alquimia e a Química moderna, 
é o da chamada Iatroquímica3. Costa, em seu livro Pri-
mórdios da ciência química em Portugal, define o que 
seria essa prática: 

[...] van Helmont e Francisco Sylvius retoma-
ram o pensamento de Paracelso e formula-
ram novos conceitos que se tornariam a base 
sólida de uma química aplicada à preparação 
de remédios e explicação dos processos que 
ocorrem nos organismos vivos, isto é, uma 
química essencialmente ao serviço da medi-
cina, a chamada iatroquímica, de que são, por 
isso mesmo, muitas vezes considerados fun-
dadores (COSTA, 1984, p.14-15).

A Iatroquímica, assim, está intimamente ligada à 
Medicina. Considera-se que sua prática se inicia com 
o médico suíço Paracelsus (1493-1541) no século XVI. 
Suas últimas publicações demonstram que ele se uti-
lizou de conhecimentos sobre as propriedades quími-
cas dos fármacos então conhecidos na busca de curas e 
tratamentos, valendo-se da ideia de que doenças espe-
cíficas exigiriam remédios específicos, algo revolucio-
nário para a época, e que seria mais bem desenvolvido 
nos trabalhos de seu discípulo Jan Baptist van Helmont 
(NOGUEIRA; MONTANARI; DONNICI, 2009). 

Por sua vez, o curso de Medicina ministrado em 
Portugal antes das Reformas Pombalinas orientava-se 
pelas teorias de Hipócrates e Galeno (bastante distin-
tas daquelas propaladas por Paracelsus) embasadas na 
medicina humoral, subsidiária, por sua vez, da antiga 
doutrina aristotélica sobre os quatro elementos (terra, 
ar, água e fogo). Nessa perspectiva, as doenças eram con-
sideradas como a manifestação de desequilíbrios entre 
os quatros humores (sangue, catarro, bílis amarela e 
bílis negra) presentes no corpo humano. Contrapondo-
-se a isso, a Iatroquímica de Paracelsus harmonizou-se 
bem com as teorias defendidas por Herman Boerhaave4 
(1668-1738) (FERRAZ, 1997). 
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Além de defender a Iatromecânica, doutrina asse-
melhada à Iatroquímica, Boerhaave foi médico de notá-
vel saber teórico e prático, tendo realizado importantes 
descobertas. Entre seus muitos discípulos na Europa, 
um deles acabou auxiliando na construção das Refor-
mas Pombalinas: o médico português António Ribeiro 
Sanches (1699-1782), responsável pelo texto Método 
de como aprender a estudar a Medicina, que ajudou a 
introduzir as ideias de Boerhaave nos estudos do curso 
de Medicina da Universidade de Coimbra. Ribeiro San-
ches defendeu mudanças no ensino e o surgimento da 
cadeira de Química, além das cadeiras de Física Expe-
rimental e História Natural, que comporiam assim o 
chamado Curso Filosófico (FERRAZ, 1997). A cadeira 
de Química, apresentada aos estudantes no último ano 
desse ciclo de estudos, preceder-se-ia das cadeiras de 
Matéria Médica e Farmácia. Tais cadeiras teriam como 
função transmitir os conhecimentos necessários para 
que os futuros médicos soubessem administrar subs-
tâncias e compostos químicos (medicamentos) na cura 
de doenças, seguindo, assim, as ideias de Boerhaave.

Assim apresentada a situação dos estudos médicos 
superiores em Portugual, observemos alguns momen-
tos da carreira de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
para melhor compreender sua atuação nas transforma-
ções no cenário educacional português. 

A ASCENSÃO DO MARQUÊS DE POMBAL E O 
SENTIDO DAS REFORMAS POMBALINAS

No ano de 1750, Dom José I assume o Reino após 
a morte de Dom João V, e Sebastião José Carvalho e 
Melo assume um cargo no gabinete real como ministro 
responsável pela Secretaria do Exterior e Guerra. Rece-
berá seu título de marquês somente em 1769, após anos 
atuando no gabinete, legislando tanto em seu ministé-
rio como em outros, vindo a ser ministro plenipoten-
ciário, obtendo outros títulos e cargos, como secretário 
de Estado dos Negócios (considerado o posto mais alto 
do Reino) e Conde de Oeiras, para enfim se tornar o 
consagrado Marquês de Pombal (SAVIANI, 2008). 

Pombal soube aproveitar suas oportunidades no 
cenário político, conquistando a confiança do Rei e 
articulando de maneira astuta suas relações com pes-

soas importantes e poderosas. A ele é concedida, assim, 
a oportunidade de realizar o sonho de reestruturar e 
modernizar Portugal, começando com o rompimento 
das relações econômicas com a Inglaterra – país pelo 
qual nutria certa antipatia, entendendo que os britâni-
cos “representavam uma ameaça em relação ao domí-
nio do Brasil” (SAVIANI, 2008, p. 80).

Além das relações econômicas desvantajosas que 
estabelecera, Portugal se encontrava em uma situação 
crítica quanto à economia. Por não dispor de estruturas 
manufatureiras, depender basicamente de importações 
e possuir um mercado de exportações escasso, o ouro 
que havia sido encontrado nas Minas Gerais no século 
anterior não era suficiente para sustentar o país. Os 
gastos eram maiores que o crédito real. Pombal tem a 
iniciativa, então, de incentivar as instalações de fábricas 
manufatureiras para amenizar a crise. 

Um ponto a se destacado é que, como afirma Fer-
raz (1997), o interesse subjacente a esses incentivos 
não era introduzir a atividade manufatureira estimu-
lada pela Revolução Industrial, mas apenas diminuir 
as importações estrangeiras, que comprometiam pesa-
damente o orçamento português. Essa intenção por 
parte do Marquês revela que algumas de suas ações 
não foram eficazes, e suas verdadeiras intenções não 
se embasavam em planejamentos mais consolidados 
e estruturados em longo prazo, de forma a resolver os 
problemas na sua raiz. 

Após propor ações no âmbito econômico, Pombal 
informa ao rei Dom José I a necessidade de reformar a 
educação. O país, segundo ele, estava excluído do cenário 
moderno e distante das ciências que “iluminavam” toda a 
Europa. Foram apresentados ao Rei escritos que, somados 
às ideias de Pombal, conquistaram a sua permissão para 
iniciar as implantações de teorias científicas que aflora-
vam no século XVIII. Em 1759 edita-se o Alvará que ini-
ciará a reforma a partir dos estudos menores e somente 
em 1772 Pombal propõe os Estatutos, em que determina 
novas diretrizes a serem adotadas no ensino superior. Em 
suma, todo o conjunto de estabelecimentos do ensino 
português sofrerá mudanças. Neste artigo serão enfoca-
das apenas as reformas do ensino superior, embora pos-
samos comentar brevemente alguns aspectos dos estudos 
menores, cujas alterações foram mais imediatas.
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Assim, acompanhado de outros “estrangeirados” 
(cidadãos portugueses que mantinham vínculos com 
outros países europeus, inclusive tendo residido em 
alguns deles), Marquês de Pombal expulsa os jesuítas 
do ensino de primeiras letras, ministrado de maneira 
gratuita a todo Reino. Justifica que os mesmos não 
acompanhavam as transformações que permeavam a 
Europa, afundados ainda na desatualizada escola aris-
totélica – apesar de terem sido os colégios jesuítas os 
responsáveis pela escolarização da população. Pombal 
chega a acusar os jesuítas de um atentado que o Rei D. 
José I sofreu, tentando estigmatizá-los e desqualificá-
-los perante a sociedade.

Um dos planos pedagógicos que por muito tempo 
orientou os jesuítas foi o Ratio Studiorum. Elaborado 
por Inácio de Loyola5 em 1552, continha um conjunto 
de regras que direcionava os agentes educacionais em 
suas atividades. A regra primeira do documento define 
como dever do prefeito (tipo de agente responsável 
pelo cumprimento dessas regras) “organizar os estu-
dos, orientar e dirigir as aulas, de tal arte que os que 
as frequentam, façam o maior progresso na virtude, 
nas boas letras e ciência, para a maior glória de Deus” 
(SAVIANI, 2008, p. 55).

 O Ratio Studiorum exibia características de plano 
pedagógico, ou ainda, de uma tentativa de sistema edu-
cacional bem estruturado. Faziam parte dele três cur-
sos, sendo o primeiro o curso de humanidades, que 
teria de seis a sete anos de duração; depois os cursos de 
filosofia, em média três anos; e por fim o curso de teo-
logia, que duraria em média quatro anos. As discipli-
nas, ou também chamadas classes, eram: gramática em 
três níveis, retórica, humanidades, lógica e introdução 
às ciências, cosmologia, psicologia, física e matemática, 
metafísica e filosofia moral, entre outras. Franca, citado 
por Saviani, considera que “o Ratio foi aplicado com 
êxito inquestionável em todos os lugares. A obra edu-
cativa dos colégios jesuítas foi um dos fatores mais efi-
cientes da Contrarreforma católica” (SAVIANI, 2008, p. 
57). Grandes mentes como Descartes, Rousseau, Mon-
tesquieu e Diderot formaram-se nessas escolas. Saviani 
ressalta, todavia, que os jesuítas preferiram difundir as 
ideias da Idade Média, que se embasavam em Platão, 
Agostinho de Hipona, Aristóteles e Tomás de Aquino, 

dando as costas à modernidade e impondo aos estudos 
uma orientação mais metafísica e religiosa, distante das 
práticas empíricas fundamentais às ciências modernas. 

Falar sobre os jesuítas e suas ações educativas exige 
certos cuidados. Como Ferraz (1997) expõe, muitas crí-
ticas foram dirigidas à sua concepção educacional, algu-
mas decorrentes de olhares nem sempre imparciais, e 
carregados de sentimentos e certo conservadorismo. Por 
esse viés, José Maria Paiva, no artigo “Educação jesuítica 
no Brasil Colonial”, ressalta a importância de conhecer o 
contexto social para se compreender como e qual a fun-
ção da instituição escolar em uma dada época: 

[...] assumo a escola como um dado da 
cultura portuguesa colonial e procuro lê-la 
em seu contexto, na tentativa de entender 
a explicação. Busco a escola jesuítica no seu 
contexto colonial e tento entendê-la como 
instituição, isto é, como forma de relações 
sociais, e entendê-las nos seus efeitos (PAIVA, 
2007, p. 43).

A autora Maria Lucia Spedo Hilsdorf caminha no 
mesmo sentido da análise crítica ao Marquês de Pom-
bal efetuada por Paiva, citado acima, defendendo que 
as Reformas Pombalinas na educação, buscando extin-
guir todo o rastro deixado pela Companhia de Jesus, 
não passaram de um “empirismo mitigado, quase um 
ecletismo entre os autores antigos, medievais e moder-
nos do que propriamente um ensino profundo da filo-
sofia e da ciência modernas” (HILSDORF, 2003, p. 23).

Tomando isso em consideração é que se pode 
tecer uma análise menos preconceituosa e mais emba-
sada sobre a atuação de Marquês de Pombal em se opor 
aos jesuítas. Mas isso não será debatido neste artigo. 
Importa, no momento, recordar que o impedimento 
da educação jesuítica promoveu a criação das conheci-
das aulas régias, que se tornariam a forma embrionária do 
ensino público brasileiro. Até então, não era admitido a 
toda população frequentar as escolas. Mas mesmo as aulas 
régias, estruturadas conforme um ideal iluminista cons-
ciente da importância em se difundir o conhecimento que 
se expandia pela Europa, manteriam excluídos do ensino 
os “empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, 
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que ministram sustento dos Povos e constituem braços e 
mãos do Corpo Político” (SAVIANI, 2008, p. 96), cabendo 
a eles as instruções dadas pelos párocos. Mesmo para 
quem frequentava regularmente as escolas haveria uma 
estratificação entre os que apenas precisavam aprender a 
ler, escrever e contar e os que seguiriam com as aulas de 
línguas latinas. 

Há um detalhe, mencionado por Saviani (2008), 
que nos faz refletir sobre as razões que impulsiona-
ram a perseguição de Pombal aos jesuítas para além 
das quais ele se justifica. O governador Grão-Pará e 
Maranhão, cujo irmão era nada menos que o futuro 
Marquês de Pombal, teria encaminhado à corte recla-
mações sobre as vantagens comerciais que os reli-
giosos detinham em relação aos seculares. Assim, 
não se pode esquecer que Pombal provinha de uma 
família com laços tanto com a burguesia quanto com 
a nobreza, logo, as questões financeiras o atingiam 
duplamente, pelo Reino e pela família. 

A REFORMA NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Pois bem, resumida a questão da perseguição dos 
jesuítas por parte de Pombal, ressaltemos que a reforma 
educacional por ele proposta não aconteceu pronta-
mente e em uma única etapa. Afinal, como afirma-
mos, desde a expulsão dos jesuítas, decretada em 1759, 
decorrer-se-ia mais de uma década até a reorganização 
do ensino superior, com a reformulação dos Estatutos 
e a criação de novos compêndios para a Universidade 
de Coimbra. 

Entre os cursos oferecidos na Universidade, a 
Medicina será a mais afetada pelas reformas, fazendo 
parte agora do novo domínio dos “Cursos das Ciên-
cias Naturais e Filosóficas”. Além disso, foram criadas 
as faculdades de Filosofia e Matemática, em que a pri-
meira substituiria o Colégio de Artes, cujos estudos 
tinham caráter propedêutico em relação aos estudos 
propriamente universitários. Surgem também duas 
categorias de alunos, os ordinários e os obrigatórios. Os 
primeiros são os alunos que concluiriam seus estudos 
ainda no curso filosófico se quisessem; e os segundos 
prosseguiriam seus estudos nos cursos propriamente 
de nível superior: médico, jurídico ou teológico. 

Dentro da Faculdade de Filosofia são criadas 
as cadeiras de História Natural, Física Experimental 
e Química. Outros espaços científicos se ajuntarão 
às novas faculdades, como um Observatório Astro-
nômico, um Laboratório Químico, um Gabinete de 
Física Experimental, um Jardim Botânico e um Museu 
de História Natural. Tais novidades são tributárias do 
Método para aprender a estudar a medicina, a obra de 
Ribeiro Sanches a que nos referimos anteriormente e, 
de certa forma, materializam a influência iatroquímica 
de Boerhaave e Paracelsus na concepção do ensino 
médico em Coimbra.

Ferraz menciona o cuidado que os reformadores 
demonstraram na elaboração dos Estatutos, quanto à 
sequência de atividades que os estudantes deveriam 
seguir para atingir os objetivos do ensino, a saber, 
“observar; praticar/repetir e experimentar/desvelar” 
(1997, p. 58). Fica manifesta a preocupação com o que 
passa a ser acolhido como aspecto intrínseco à nova 
ciência: a importância de praticar, ou seja, do campo 
empírico. Por isso são criados os espaços com essa 
finalidade específica, como o Laboratório Químico e o 
Gabinete de Física Experimental, para as práticas das 
cadeiras de Química e Física Experimental, respectiva-
mente, além do Jardim Botânico, que terá como fina-
lidade estreitar o contato dos alunos de Farmácia e de 
Medicina com as plantas que serão processadas e elabo-
radas como medicamentos futuramente.

Costa transcreve as quatro partes dos Estatutos 
referentes à implantação da ciência química: “i) Do 
Objecto da filosofia natural”; “ii) Da inserção da Chy-
mica no curso filosófico”; “iii) Do conteúdo programá-
tico”; “iv) Do Laboratório Chymico”. O autor destaca 
as teorias adotadas e embasadas na ciência que já era 
lecionada em outros países europeus, e como elas deve-
rão ser ministradas aos estudantes: 

Os Estudantes ouvirão as Lições de todas 
ellas [as cadeiras do curso] no Quadriennio 
Filosofico pela ordem seguinte. No Primeiro 
Anno ouvirão as Lições da Filosofia Racional, 
e Moral. No Segundo, estudarão a Historia 
Natural; e juntamente ouvirão a Geometria 
na Aula de Mathematica, para com Ella se 
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prepararem para as Lições do Anno seguinte 
[...]. Esta Sciencia tem o nome de Chymica, e 
He a Terceira Parte de Filosofia Natural. Nella 
se ensina separar as differentes substancias, 
que entram na Composição de um corpo; a 
examinar cada huma das partes; a indagar as 
propriedades, e analogias dellas; a comparallas, 
e combinallas com outras substancias; e 
a produzir por misturas differentemente 
combinadas novos Compostos, de que na 
mesma Natureza se não acha modello, nem 
exemplo (COSTA, 1984, p. 25-26).

Parece, assim, ter havido grande ponderação para 
que a “nova universidade” abrigasse em suas salas de 
aulas as discussões científicas mais atuais para a época. 
Mesmo que, como destaca o mesmo Costa ao fim da 
transcrição acima, “do ponto de vista teórico, uma quí-
mica flogística, a química que à data dominava ainda 
nos diversos países da Europa”, essa Química era a mais 
atual e mais moderna à época – o que bastaria para 
situar a Universidade de Coimbra no hall das universi-
dades iluminadas.

Entretanto, Ferraz (1997) expõe uma dificuldade 
decorrente da Reforma. É relatada pelo reitor-reforma-
dor, Francisco de Lemos, uma queda na quantidade de 
alunos matriculados, talvez por não haver, para os ordi-
nários, empregabilidade após a conclusão de seus estu-
dos. Foi preciso se pensar em propostas para driblar tal 
problema: criar carreiras para esses estudantes, como 
cargos públicos e concursos para se tornarem profes-
sores das cadeiras de Filosofia Racional e Moral; distri-
buir prêmios em dinheiro, o que seria algo equivalente 
às atuais bolsas de estudos; e a terceira proposta, que se 
associa à primeira, seria prever a institucionalização da 
ciência através de cargos no governo para os bacharéis 
em Filosofia Natural. Contudo, isso não será suficiente 
para garantir um futuro de enraizamento das ciências 
em solo lusitano. 

No Brasil, as consequências das Reformas Pomba-
linas no campo educacional acabaram sendo maiores 
do que se poderia imaginar, e decisivas para a ciência 
química. Isso acontecerá a partir do momento da vinda 
da corte portuguesa a estas terras. Fugitivos, os mem-

bros da Família Real partem para a colônia brasileira 
em busca de refúgio das tropas napoleônicas e o Brasil 
torna-se, então, pela primeira e única vez na história 
das colonizações, a nova sede de uma metrópole euro-
peia, passando a dispor do status de Reino Unido a Por-
tugal e Algarve6. 

No entanto, o panorama em que se encontravam 
as terras aqui era de crise. 

O contexto de emergência da Química no Brasil
Carlos Alberto Lombardi Filgueiras defende que, 

mesmo antes da criação de instituições nomeadas como 
universidades, já se podia falar em um ensino superior 
na colônia brasileira – gestado, novamente, sob o traba-
lho dos jesuítas: 

Embora a administração colonial portuguesa 
não tivesse a educação ou a cultura como 
prioridades, os jesuítas estabeleceram uma 
verdadeira rede de instituições de ensino 
ao longo da costa brasileira. Vários colégios 
jesuítas funcionavam como universidades de 
fato, à semelhança da Universidade de Évora, 
e concediam graus de licenciado e mestre. Os 
diplomas não tinham, porém, validade legal, 
pois as instituições brasileiras jamais tiveram 
permissão para se constituir em universidades 
de direito, pela oposição da Universidade de 
Coimbra, a quem competia opinar a respeito 
das seguidas petições dos jesuítas ao governo 
(FILGUEIRAS, 1997, p. 2).

Quanto à saúde, esta era administrada por 
curandeiros e pelos poucos cirurgiões práticos e far-
macêuticos existentes nas províncias – os últimos, 
regulamentados pelo Cirurgião-Geral do Exército 
(STEPAN, 1976). Médicos eram raros. Havia somente 
aqueles que tiveram condições de se formar no exte-
rior – em sua maioria, na Universidade de Coimbra – e 
residiam nas províncias mais populosas, como Bahia, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

A situação se agudiza com o passar do tempo. A 
vinda de escravos para sustentar a atividade dos lati-
fundiários ocasionou um rápido aumento no número 
de habitantes. Como as províncias tornam-se áreas 
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de grande fluxo, sendo que a infraestrutura permane-
cia a mesma, os serviços e recursos aos poucos vão se 
exaurindo. As doenças então se tornam um problema 
incontrolável e o número de analfabetos, que já era 
considerável, começa a crescer, pois a escolaridade 
não era obrigatória e somente filhos de latifundiários e 
alguns colonos frequentavam aulas. Com isso, o cená-
rio encontrado pela corte real, ao aqui chegar, seria de 
grande miséria e abandono.

Além dessas carências básicas para o atendimento 
da população, o Rei Dom João VI (título assumido em 
1816) defrontou-se também com a necessidade de esta-
belecer uma estrutura administrativa. Medidas para 
criar mais instituições foram tomadas, gerando uma 
série de transformações nas áreas econômica, política e 
cultural no início do século XIX para o Brasil. A primeiras 
iniciativas do Rei foram emitir Cartas Régias, que permi-
tiram criar a Academia Real da Marinha em 1808 e a Aca-
demia Real Militar em 1810 (considerando os evidentes 
problemas de segurança nacional, também preocupantes); 
além de aulas de cirurgia, anatomia e medicina na Bahia e 
no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1809. Essas primeiras insti-
tuições tinham o objetivo de emitir certidões de cirurgiões 
técnicos (Grão Doutor) de maneira a atenuar a situação 
de emergência diante da escassez de profissionais nes-
sas áreas. Tais escolas superiores não possuíam estru-
tura tão bem organizada quanto a de uma universidade 
propriamente dita e, nesses primeiros anos, foram cria-
das cadeiras conforme as urgências – Anatomia, Obste-
trícia e Farmacologia, por exemplo.

A preocupação em se criar laboratórios para as 
aulas práticas dos estudantes dessas escolas e acade-
mias promoveu uma disseminação do ensino das ciên-
cias naturais, o que representou um grande salto para 
a Química no Brasil, dada sua importância enquanto 
ferramenta para os estudos em Medicina e Farmácia:

Havia, por um lado, a preocupação de que 
os estudantes dessas cadeiras de medicina 
dominassem os conhecimentos básicos da 
preparação de medicamentos, pois aqueles 
que, segundo decreto de 12 de abril, “hajam 
de residir nas distantes povoações do vasto 
continente do Brasil” nem sempre poderiam 

contar com os serviços de um boticário. Por 
outro lado, eram também esses profissionais – 
os boticários – que se pretendia atender, já que 
seriam eles os “outros” alunos que assistiriam 
às instruções, e era necessário propiciar-lhes 
uma formação mínima que lhes permitissem 
solicitar à Junta do Protomedicato o exame 
para a obtenção da licença de exercícios da 
profissão (FERRAZ, 1997, p. 193).

Fica evidente, portanto, a preocupação com o 
conhecimento químico na manipulação de medica-
mentos, embora não existisse nenhum tipo de legisla-
ção ou diretriz curricular que indicasse precisamente 
como deveria ser esse ensino de Química. 

Na Bahia, a cadeira Química é instituída em 1817. 
Já no Rio de Janeiro, a transmissão de conhecimen-
tos químicos deu-se no interior da cadeira de Maté-
ria Médica. Ambas foram ministradas por professores 
(médicos) formados na Universidade de Coimbra. 

Além dessas rudimentares escolas de medicina 
nascidas no período, outras instituições deram des-
taque para a Química, como o caso dos laboratórios 
químicos; por exemplo, pouco depois de instituída a 
Academia Real Militar, o príncipe regente cria em 1812 
o Laboratório Químico-Prático no Rio de Janeiro. 
Esse prédio tinha como função executar operações 
químico-industriais, embora Rheinboldt (1957) des-
taque que não apenas elas foram praticadas em suas 
bancadas, tendo sido realizadas também algumas des-
cobertas, como a de que a cinza mineral encontrada 
nos mangues poderia substituir o carbonato de sódio 
usado na fabricação de sabão. Outro laboratório que 
merece destaque é o Laboratório Químico do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro. Nele “não só se execu-
taram numerosas análises de matérias naturais do 
país e se efetuaram, mais tarde, as primeiras perícias 
toxicológicas do meio, mas do qual surgiram também 
os primeiros tratados de Química, escritos pelos seus 
diretores” (RHEINBOLDT, 1957, p. 26). Portanto, não 
se pode esquecer que a emergente Química brasileira, 
em termos de prática e de ensino, também recebia 
influências decisivas da mineralogia e da atuação dos 
lentes das academias militares.
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É evidente que a Química estava presente na vida 
científica rudimentar que se instaurava no Brasil. Desde 
os primórdios da pesquisa científica e do ensino supe-
rior que finalmente se fortalecia no país, esse campo 
científico ocupou seu espaço e recebeu a dedicação de 
homens decididos a desenvolver uma prática científica 
em terras brasileiras. Porém, muito possivelmente essa 
prática química não se desenvolveu cumprindo os pro-
pósitos a que é associada na atualidade, já que, a partir 
do século XIX, ela permaneceu confinada a uma função 
auxiliar, instrumental, sendo reconhecida como uma 
ferramenta a serviço de outras áreas – destacando-se 
primeiro a mineralógica e, mais tarde, a área médica. 

Mas retornemos à narração dos fatos referentes ao 
nascimento de instituições no Rio de Janeiro, no iní-
cio do século XIX, por ordem de Dom João. No âmbito 
específico dos estudos superiores, propôs-se também 
a criação de “cátedras isoladas”, dispostas como “uni-
dades de ensino de extrema simplicidade, consistindo 
num professor que com seus próprios meios ensinava 
seus alunos em locais improvisados” (CUNHA, 2007, 
p. 154). Ou seja, a situação de precariedade, apesar 
de alguns esforços institucionais, permaneceria como 
uma dificuldade associada à educação. Algum tempo 
depois, a partir dessas cátedras isoladas surgiriam esco-
las superiores, academias e faculdades – apesar de o 
ensino oficial permanecer sem qualquer regulamenta-
ção. Era ministrado de forma simples e nas condições 
em que seus professores (médicos, na maior parte dos 
casos) conseguissem oferecer as aulas. Mesmo com 
a construção de laboratórios e a constituição de uma 
Biblioteca Nacional (trazida junto à corte em 1808), 
o ensino superior permanecia desorganizado. Nem as 
nascentes sociedades científicas, que sediavam impor-
tantes discussões sobre os conteúdos científicos mais 
atuais à época, puderam impulsionar tal organização 
dos estudos universitários. 

Um fato de enorme importância, nesse aspecto, 
ocorreria somente em 1832, quando é promulgada a lei 
que confere o título de Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro à Academia Médico-Cirúrgica. A partir de 
então, reformulações começam a acontecer em todas as 
unidades de ensino superior no país. Cursos e cadeiras 
são criados e adicionados aos programas dessas esco-

las e academias. Docentes são contratados – o que não 
ocorreria sem empecilhos – por exemplo, a indisponi-
bilidade de especialistas para ministrar certas discipli-
nas. Outras dificuldades eram a exigência de grandes 
investimentos, nem sempre realizados, os baixos salá-
rios atribuídos aos profissionais e as inadequações dos 
prédios-sedes.

Especificamente quanto ao ensino de Química, ele 
seria conduzido, durante praticamente todo o século 
XIX, quase que exclusivamente por engenheiros das 
academias militares e, posteriormente, por médicos, 
muitos deles herdeiros dos ideários assumidos pela 
Universidade de Coimbra em virtude das Reformas 
Pombalinas. Inclusive, grande parte dos livros didáticos 
de Química produzidos no Brasil, nesse século, terão 
como autores médicos-professores-pesquisadores da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (RHEIN-
BOLDT, 1957).

Em resumo, esse conjunto de transformações no 
cenário brasileiro – que possibilitaram o surgimento de 
uma prática e de um ensino de Química – só foi pos-
sível, em primeiro lugar, com a vinda da Corte Real 
para estas terras, e em segundo lugar, em decorrência 
das reformas concebidas e implantadas pelo Marquês 
de Pombal no século anterior. Isto porque, com a vinda 
da Família Real, foram necessários a instalação de um 
aparato institucional e o ajuste de diversos setores que 
se apresentavam defasados, em termos qualitativos, em 
relação a seus análogos que se encontravam em Por-
tugal. As transformações operadas no atrasado cená-
rio da colônia, em relação à metrópole, orientaram-se 
também por diretrizes relacionadas às Reformas Pom-
balinas. Ainda que na historiografia não se trabalhe 
com o “se” – no sentido de não interessarem tanto, ao 
historiador, as conjecturas sobre como o presente seria 
“se” o passado fosse diferente –, é indiscutível que as 
Reformas Pombalinas permitiram alguns avanços e 
geraram perspectivas para a educação, para a ciência 
e para a sociedade brasileiras, perspectivas essas que 
seriam diferentes ou não se apresentariam, não fossem 
os esforços de Pombal. 

A pertinência dessa conclusão se explicita com um 
olhar sobre as características que a Química emergente 
no Brasil tomaria após a chegada da Família Real por-
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tuguesa. Com efeito, a partir desse marcante evento, 
grande parte das práticas químicas brasileiras passa-
ria a se guiar, explicitamente, por suas possibilidades 
de aplicação na vida social (seja mobilizada como uma 
ciência auxiliar da Medicina, ou até mesmo aliada a 
questionáveis projetos higienistas ou de “embranqueci-
mento” da população) e por uma concepção de ciên-
cia como empreendimento de caráter experimental e 
avesso a especulações metafísicas – ideários iluministas 
em acordo com os Estatutos que criaram a cadeira de 
Química em Coimbra em 1772.
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NOTAS

1  Burgueses enriquecidos que compravam o título de nobreza.
2  A Pedra Filosofal era considerada pelos alquimistas como um ele-

mento mítico que proporcionaria ao alquimista o poder de transmutar 
qualquer metal inferior em ouro. 

3  Iatrós significa “médico”, em grego.
4  Herman Boerhaave é considerado o fundador da medicina clínica e 

do hospital acadêmico moderno.
5  Fundador da Companhia de Jesus em 1534.
6  Designação oficial assumida ao Brasil, dada pelo príncipe-regente 

Dom João de Maria e Bragança, em dezembro de 1815.
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar como se deu a Reforma dos Estudos Meno-
res no Brasil, parte essencial da legislação pombalina acerca do ensino em Portugal 
e suas colônias. A pesquisa foi realizada a partir da análise de algumas peças da 
Legislação Pombalina acerca do ensino de línguas, especificamente aquelas pro-
mulgadas entre os anos de 1759 e 1771, que fazem parte do conjunto de leis que 
constituíram, de acordo com Andrade (1978), a primeira fase da reforma pedagó-
gica ocorrida em Portugal e seus domínios. O recorte estabelecido para a análise 
das leis justifica-se pelo fato de encontrarmos informações pertinentes para com-
preendermos como se deu a implantação da reforma, principalmente suas modifi-
cações acerca do ensino de latim e língua portuguesa. De forma tangencial, vimos 
também as duas ordens religiosas envolvidas diretamente na aplicabilidade da lei: 
a Companhia de Jesus e os Oratorianos. O trabalho foi forjado a partir de estudos 
da historiografia linguística, história cultural e da análise do conjunto de leis que 
conformam a Legislação Pombalina. 
Palavras-chave: Reformas Pombalinas. Reformas dos Estudos Menores. Ensino de 
Línguas. 
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THE POMBALINE LEGISLATION AND THE MINOR STUDIES REFORM
ABSTRACT
This work aims to analyze how the reform of the Minor Studies in Brazil had taken place. It is an essential part of the Pombaline legisla-
tion about education in Portugal and its colonies. The survey was conducted from the analysis of some parts of the Pombaline legislation 
on language teaching, specifically those enacted between the years 1759 and 1771, which are part of the first set of laws, according to 
Andrade (1978), on the first phase of educational reform in Portugal and its dominions. The period established for the analysis of laws 
is justified since it was found relevant information to understand how the implementation of the reform was carried out, especially its 
modifications about Latin and Portuguese language. Tangentially, we also saw the two religious orders involved directly in the applica-
bility of the law: the Society of Jesus and the Oratorians. The work was based on studies of linguistic historiography, cultural history and 
analysis of all the laws that make up the Pombaline legislation. 
Keywords: Pombaline reforms. Minor Studies Reforms. Language teaching. 

LA LEGISLACIÓN POMBALINA Y LA REFORMA DE LOS ESTUDIOS MENORES 
RESUMEN
Este trabajo pretende analizar cómo la Reforma de los Estudios Menores en Brasil, parte esencial de la legislación pombalina sobre 
la enseñanza en Portugal y sus colonias. La investigación se realizó a partir del análisis de algunas partes de la Legislación Pombalina 
acerca de la enseñanza de idiomas, en concreto las promulgadas entre los años 1759 y 1771, que forman parte del conjunto de leyes que 
constituyeron, según Andrade (1978), la primera fase de la reforma pedagógica que tuvo lugar en Portugal y sus dominios. El recorte 
establecido para el análisis de las leyes se justifica por el hecho de encontrar información relevante para comprender cómo fue la imple-
mentación de la reforma, en especial sus modificaciones sobre la enseñanza de latín y el idioma portugués. Tangencialmente, también 
vimos a los dos órdenes religiosas relacionadas directamente en la aplicabilidad de la ley: la Compañía de Jesús y los Oratorianos. El 
trabajo se forjó a partir de estudios de historiografía lingüística, historia cultural y del análisis de un conjunto de leyes que conforman 
la Legislación Pombalina.
Palabras clave: Reformas Pombalinas. Reformas de Estudios Menores. Enseñanza de Lenguas.

LA LÉGISLATION POMBALINE ET LA RÉFORME DES ÉTUDES MINEURS
RÉSUMÉ
Cet travail a l’objectf d’analyser comme est arrivé la Réforme des Études Mineurs au Brésil, partie essentialle de la législation pombaline  
sur l’enseignement au Portugal et ses colonies. La recherche a été realisée à partir de l’analyse de quelques pièces de la Législation Pomba-
line  sur l’ensegnement de langue, spécifiquement celles-là promulguée entre les années 1759 et 1771, qui font partie de l’ensemble de lois 
qui ont construit, d’accord avec Andrade (1978), la première phase de la réforme pédagogique  qui a eu lieu au Portugal et ses domaines. 
Le coupure établi par l’analyse des lois est justifiée par le fait que nous avons rencontré des informations pertinentes pour comprendre 
comme est arrivé l’implantation de la réforme, principalement ses modifications  sur l’enseignement du latin et  de la langue portugaise. 
Tangentiellement, nous avons vu aussi deux ordres religieux directement impliqués dans applicabilité de la loi: la Compagnie de Jésus 
et les Oratoriens. Le Travail a été elaboré à partir des études de la historiographie linguistique, de la histoire culturel et de l’analyse de 
l’ensemble de lois qui forment la Lagislation Pombaline.
Mots-clés: Réformes Pombalines; Réformes des Études Mineurs; Enseignement de Langues.
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INTRODUÇÃO

O século XVIII, para Portugal e suas colônias, 
significou um período de mudanças importantes nos 
campos social, político e econômico que conduziram 
aquele país rumo ao que se praticava na França e Ingla-
terra, modelos da superioridade europeia em oposição 
ao resto do mundo (FALCON, 1993). As ideias que 
vigoravam na Europa e influenciaram sobremaneira 
o Marquês de Pombal propunham a substituição das 
crenças religiosas que, segundo seus defensores, blo-
queavam a evolução do homem, apenas possível pela 
razão e ciência. Em Portugal, tal força religiosa foi 
representada pela Companhia de Jesus. 

Acompanhando a substituição das crenças religio-
sas pelo pensamento racional, houve ainda a moder-
nização do aparelho administrativo, com o objetivo 
de suprir os anseios da nobreza e da burguesia e, por 
fim, a consolidação da nacion alidade através da cria-
ção do Estado-Nação e da laicização do ensino. Esse 
ideário pedagógico português visava a recuperação 
econômica, política e literária de Portugal, como bem 
observa Anderson (2008) e percebemos na Lei Geral 
de Reforma dos Estudos Menores (PORTUGAL, 1830), 
cujo discurso apontou para uma invenção de um pas-
sado glorioso vivido no século XVI, por se tratar de 
um momento de formação e expansão dos Estados, 
ascensão das línguas nacionais e formação de ilustres 
homens das letras. 

Foi para esse passado glorioso que Pombal voltou 
os olhos, tendo na legislação o instrumento de conde-
nação à participação dos Jesuítas na educação, conside-
rando-os os causadores da ruína em que se encontrava 
Portugal. Realizar as medidas citadas anteriormente fez 
parte do Iluminismo, corrente de pensamento filosó-
fico que defendia novas formas de conceber o mundo, a 
sociedade e as instituições e, em Portugal, essas mudan-
ças tinham como fim fortalecer o Estado, seus apare-
lhos e bases sociais:

[...] isso não seria possível sem a ruptura 
com o poder eclesiástico, com a ideologia 
desse poder. Isso significa que sem o choque 
com o poder jesuítico e sem a eliminação 

da autonomia da Inquisição, sem a aber-
tura para a transformação das mentalidades 
implícita nesses conflitos, o reformismo 
ilustrado teria sido impossível (FALCON, 
1993. p. 226).

Constituíram passos dados rumo às mudanças 
pelas quais o Estado precisava passar a unificação 
da língua do príncipe em todos os territórios sob o 
domínio português, seguida da Reforma dos Estudos 
Menores, responsável pela remodelação da educação 
em Portugal, as aulas de comércios e a criação de ins-
tituição de ensino com vistas à formação dos nobres, o 
ensino de Latim a partir da língua vernacular e a intro-
dução do ensino de Língua Portuguesa, dentre outros. 

Para que a institucionalização da Língua Portu-
guesa lograsse êxito, havia um fator imprescindível, 
denominado por Auroux (1992) de gramatização. Tal 
‘tecnologia’ proporcionou aos dominadores – mais 
especificamente ao Reino português, cujo legislador, 
em sua reforma de caráter pluralizado, indicou algumas 
‘artes’ nas Instrucções públicas para professores de lín-
guas e Retórica e em algumas leis –, além de benefícios 
comerciais, a aculturação dos povos sob seu domínio, 
que partiam do conhecimento epilinguístico para o 
metalinguístico, proporcionado pelo processo de aqui-
sição do novo saber linguístico, sobrepondo-se a língua 
aos costumes. 

A institucionalização da Língua Portuguesa come-
çou pela abertura de duas escolas na província do 
Grão-Pará e Maranhão a partir da Lei do Diretório dos 
Índios, de 03 de maio de 1757. Essa lei, inicialmente, 
ficou restrita apenas àquela província, mas depois foi 
estendida a todos os seus domínios. A Língua Por-
tuguesa, segundo João de Barros (1540) citado por 
Buescu (1969, p. 14-15), possuía qualidades essenciais: 
riqueza vocabular, assemelhava-se ao Latim – língua da 
cultura e dos homens letrados – era fonologicamente 
agradável e possibilitava a formação de novos termos 
vocabulares. Segundo Carvalho (1978, p. 37), ele foi 
um defensor da língua do príncipe, tendo escrito uma 
gramática utilizada por Dom Filipe, filho de Dom João 
III, para aprender a ler e, em 1540, o Diálogo em louvor 
da nossa linguagem, em que faz a defesa da língua por-
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tuguesa a partir de sua aproximação com a latina, da 
qual herdou muitos dos vocábulos morfológicos, e já 
apontava a relação entre língua e império.

O zelo pela língua já denotava, em João de Barros, 
a preocupação com o Estado e com a necessidade de 
os cidadãos dominarem seu próprio idioma em detri-
mento de qualquer outro. À medida que novos terri-
tórios iam sendo conquistados, introduzir em seguida 
a língua do dominador era de suma importância por 
razões políticas e religiosas. Acerca disso, Barros (1540), 
novamente citado por Buescu (1969, p. 54), afirmava 
que a língua cumpria papel doutrinário e catequizador, 
externando, inclusive, seu prazer em saber que meni-
nos de diversas localidades e etnias poderiam aprender 
a língua através da gramática que produziu.

Com relação à imposição da língua do dominador, 
Auroux (1992, p. 66) considera que “os conhecimentos 
dos ocidentais não dão apenas lugar às teorias sobre o 
nascimento de história das escritas, eles são um instru-
mento de dominação e de acesso aos saberes de outras 
civilizações”. Viñao Frago (1996, p. 8), por seu turno, na 
abordagem sobre a história da cultura escrita, afirma 
que a sociedade passa da cultura oral para escrita e que 
uma não anula necessariamente a outra, mas que nesse 
processo há “ganhos e perdas, trocas, transformações 
e efeitos que afetam ambos os modos de expressão e 
pensamento”. 

Auroux (1992, p. 28), como se disse, considera 
que as causas para a aquisição e/ou unificação de uma 
língua nacional estariam pautadas nos seguintes fins: 
“administração dos grandes estados [...], relação com 
a identidade nacional, expansão colonial [...] exaltação 
da identidade nacional com seu acompanhamento de 
constituição”. Sendo assim, unificar a língua falada nos 
domínios portugueses e torná-la a língua oficial não 
tinha apenas fins educativos, mas nacionalistas e impe-
rialistas. Anderson (2008, p. 129), acerca da conjuntura 
europeia na segunda metade do século XIX, faz uma 
afirmação que pode ser aplicada ao Portugal do XVIII: 

Na medida em que todas as dinastias estavam 
usando algum vernáculo como língua oficial, 
e também devido ao prestígio que a ideia 
nacional vinha conquistando rapidamente 

toda a Europa, houve uma tendência visível 
entre as monarquias de passar a adotar uma 
identidade nacional que fosse atraente. 

A tarefa de ensinar a língua institucionalmente cor-
respondeu a mudanças de cunho educacional e, sobre-
tudo, cultural. O Estado estava diante de uma sociedade 
predominantemente oral, étnica e linguisticamente 
diversificada. Com vistas ao progresso da nação, era 
necessário ultrapassar a barreira da oralidade e aden-
trar no mundo das letras. Quanto a isso, devemos levar 
em consideração o que Viñao Frago (1996, p. 8) afirma 
acerca da passagem da cultura oral para a escrita:

Oralidade primária – aquela sem qualquer 
contacto com a escrita [...]; a oralidade 
mista, quando a influência do escrito segue 
de forma externa, parcial e com atraso; quer 
dizer, quando a proeminência social e cultural 
continua a corresponder aos modos de 
expressão e pensamento orais, ao mundo oral. 
E a oralidade secundária, quando se constitui 
a partir da escrita num contexto em que esta 
tende a enfraquecer os valores da voz no uso 
e no imaginário; quer dizer, quando a cultura 
escrita passa a ocupar uma posição social e 
cultural proeminente e deprecia, substitui 
ou desvirtua os modos de pensamento e 
expressão orais.

Associando cada uma das situações observa-
das no processo de passagem da cultura oral para a 
escrita, vemos claramente que a oralidade primária 
corresponde às línguas utilizadas pelos colonos nati-
vos, algumas ainda não gramatizadas1, principalmente 
aquelas que não tiveram contato com os colonizadores, 
tampouco com os catequizadores. A segunda situação, 
oralidade mista, corresponde ao ingresso dos colonos 
índios no universo da escrita, mas extremamente res-
trito ao ensino religioso incontínuo. Nesse momento, 
houve contato com sua própria língua gramatizada, 
com a língua do dominador e com a Geral.

Essa mistura foi algo inaceitável para o Reino e 
estabelecer oficialmente uma língua única seria a forma 
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de coibir tal multiplicidade linguística, bem como reti-
rar dos religiosos o contato afetivo com os índios. Para 
tanto, primeiro foi promulgado o Diretório (1757) e 
depois um Alvará acerca do ensino de gramática da 
Língua Portuguesa durante as aulas de Gramática 
Latina (1770). 

Interessante é perceber que ambas as leis contri-
buíram para a Reforma dos Estudos Menores, promul-
gado entre as duas, já que o primeiro valorizou a língua 
e a incluía no plano de constituição do Estado-Nação, 
enquanto a segunda tratou sobre o ensino de Língua 
Portuguesa por seis meses durante as aulas de Latim. 
Se o desejo era tornar simples o estudo da Gramática 
Latina pela língua vernacular, nada mais lógico do que 
valorizar a língua do falante para que, através dela, ele 
fosse capaz de entender a outra.

A REFORMA DOS ESTUDOS MENORES EM 
PORTUGAL E SEUS DOMÍNIOS

Se há um documento que diz muito acerca do que 
foram as Reformas Pombalinas da Instrução Pública, 
este documento é o Alvará Régio de 28 de junho de 
1759. Nele encontra-se a base das reformas: o fim das 
escolas dos Jesuítas e o ensino oferecido por eles, sen-
tenciando, inclusive, para o total esquecimento, algum 
momento em que os religiosos da Companhia de 
Jesus foram responsáveis por formar intelectualmente 
os moços ou os índios; a conformação de um corpo 
docente a serviço do Estado e, por fim, a modificação 
do método de ensino das Humanidades. Dava-se início 
à Reforma dos Estudos Menores:

E attendendo ultimamente a que, ainda 
quando outro fosse o Methodo dos sobreditos 
Religiosos, de nenhuma sorte se lhes deve 
confiar o ensino, e educação dos Mininos, 
e Moços, depois de haver mostrado tão 
infaustamente a experiencia por factos 
decisivos, e exclusivos de toda a tergiversação, 
e interpretação, ser a Doutrina, que o Governo 
dos mesmos Religiosos faz dar aos Alumnos 
das suas Classes, e Escolas sinistramente 
ordenada á ruina não só das Artes, e Sciencias, 

mas até da mesma Monarquia, e da Religião, 
que nos meus Reinos, e Dominios devo 
sustentar com a minha Real, e indefectivel 
protecção: Sou servido privar inteira, e 
absolutamente os mesmos Religiosos em 
todos os meus Reinos, e Dominios dos 
Estudos de que os tinha mandado suspender: 
Para que do dia da publicação deste em 
diante se hajão, como effectivamente Hei, por 
extinctas todas as Classes, e Escolas, que com 
tão perniciosos, e funestos effeitos lhes forão 
confiadas aos oppostos fins da instrucção, e da 
edificação dos meus fiéis Vassallos: Abolindo 
até a memoria das mesmas Classes, e Escolas, 
como se nunca houvessem existido nos meus 
Reinos, e Dominios, onde tem causado tão 
enormes lesões, e tão graves escândalos 
(PORTUGAL, 1830, p. 674-675).

É clara a oposição do legislador à Companhia 
de Jesus e à sua administração do ensino português. 
Tanto é que não bastava apenas modificar o método de 
ensino, mas lhes tirar a administração, “ainda quando 
outro fosse o Methodo”. Os Jesuítas não poderiam mais 
abrir classes e escolas em nenhum lugar que estivesse 
sob o domínio português e o seu método de ensino 
deveria ser abolido “como se nunca houvessem existido 
nos meus Reinos, e Dominios, onde tem causado tão 
enormes lesões, e tão graves escândalos” (PORTUGAL, 
1830, p. 674-675).

Parece que o problema teve raiz verdadeiramente 
na educação, mas o que aqui se vê é apenas um dos 
desdobramentos das querelas entre a Companhia e a 
Coroa. Os Jesuítas tinham considerável poder sobre 
os colonos, principalmente os do Brasil, além de terem 
juntado posses, escravos e prestígio, o que fez crescer a 
rivalidade entre os colonizadores portugueses e os reli-
giosos. Como não se viam submetidos à Coroa, mas à 
Santa Sé, a quem serviam em seu grande reino terreno, 
os Jesuítas não aceitavam ordens senão as vindas da 
Cúria romana.

Esse desapego à subordinação real, no entanto, não 
se via em relação aos bens materiais. Segundo Maxwell 
(1996, p. 58), os Jesuítas tinham posse de verdadeiro 
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tesouro em terras, propriedades adquiridas como doa-
ção dos devotos mais abastados, faziam uso de mão de 
obra gratuita em povoados indígenas e “detinham um 
capital e poder muito cobiçado pelos colonizadores 
portugueses do Grão-Pará e Maranhão”, província des-
tinatária da primeira peça legislativa acerca do ensino 
de Língua Portuguesa no Brasil. Para Andrade (1978), 
além dos problemas hierárquicos e financeiros, contri-
buíram também para a extinção das aulas da Compa-
nhia o fato de os índios manterem com os religiosos 
fortes laços afetivos, o que poderia colaborar para que 
resistissem a qualquer ordem vinda da Corte e não assi-
milada ou mesmo contestada pelos inacianos. O fato 
de a Companhia também ter poderes laicos sobre os 
índios se constituiu em um problema cuja solução foi 
possível somente através do Alvará de 07 de junho de 
1755, como dito, que extinguia a administração tempo-
ral jesuítica sobre os índios, transformando missões em 
vilas e colonos em súditos reais. 

Quanto a esse poder, havia também as constantes 
reclamações dos colonos por uma mão de obra alter-
nativa à cara negra, já que os Inacianos protegiam os 
índios da escravidão imposta aos negros e ainda eram 
donos das terras e bens por ela produzidos, além do que 
os índios encontravam-se em expedições pela floresta. 
Segundo Maxwell (1999), o comércio brasileiro era 
polarizado: de um lado a Companhia com sua mão de 
obra santa, do outro, os mercadores estrangeiros e seus 
acordos com os Inacianos. Frise-se, no entanto, que a 
tentativa de retirar os indígenas da servidão jesuítica 
não foi fácil, pois não estava em jogo apenas a instru-
ção religiosa aos pagãos, mas a retirada de uma fonte 
inimaginável de ‘caçadores de tesouros’, cuja função era 
enriquecer a Companhia. Segundo Maxwell (1999, p. 
98), os inacianos “administravam uma vasta operação 
mercantil, resultante de anos de acumulação de capital, 
de reinvestimentos cuidadosos e de desenvolvimento”. 

Pelo exposto, nota-se que o problema com a Com-
panhia não nasceu nas aulas, mas era nelas que seria 
resolvido. Como o poder dos Inacianos estava direta-
mente ligado ao poder instrucional, a medida adotada 
por Pombal foi retirar deles primeiro a administração 
temporal, depois a educação para, em seguida, os des-
terrar através do Alvará Régio de 03 de setembro de 

1759. Para Rosito (2008, p. 5), nisso consistia a “real 
intenção da reforma, que neste primeiro momento, 
não estava preocupada com uma transformação cultu-
ral, mas sim resolver uma pendenga política de ordem 
religiosa”. 

Como já disse Carvalho (2001, p. 324), o problema 
entre a Companhia e a Coroa nasceu no século XVI, 
quando foi notado o crescimento da administração do 
ensino, o acúmulo de bens daquela Ordem e consta-
tado que sua força era tamanha que nada se poderia 
fazer contra a situação em que se encontrava, pois mui-
tas vezes tais religiosos encontravam mercê no trono:

Um motivo permanente para as discórdias em 
que a Companhia de Jesus se via envolvida era 
o aumento constante dos seus bens materiais. 
Além do dinheiro propriamente dito, que os 
sucessivos reis lhe ofereciam, além das terras 
e edifícios e também dinheiro, dos legados de 
muitas pessoas piedosas, as rendas de maior 
vulto eram construídas por bens eclesiásticos 
provenientes de mosteiros e de igrejas que, 
pouco a pouco, iam sendo anexadas aos 
Colégios com grande ressentimento e alarido 
das pessoas que se consideravam lesadas.

Quando a Companhia de Jesus assumiu o ensino 
em Portugal, a aderência ao seu método de ensino não 
foi fácil, tampouco sem resistência. O começo foi com 
poucos alunos, poucos mestres e pouco espaço até 
que, em 1544, Dom João III lhe concedeu privilégios 
e benefícios tais que igualou os mestres religiosos aos 
professores e conselheiros da Universidade de Coim-
bra. Até então, a Companhia ofertava apenas ensino 
religioso para preparação espiritual dos seus pares. No 
entanto, “o êxito surpreendente da actuação dos Jesuí-
tas nos locais em que se iam instalando fez-lhes con-
siderar a conveniência de eles próprios criarem suas 
escolas públicas”. Tal êxito do ensino jesuítico para alu-
nos não ordenados foi alçando em poucos anos e logo 
tinham tantos alunos que se viam necessitados de mes-
tres realmente preparados para o exercício docente e de 
espaço para oferta desse ensino. A solução encontrada 
foi eles mesmos prepararem alunos para ocuparem o 
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lugar de mestres no futuro, mas a urgência acabou por 
produzir alguns mestres inábeis (CARVALHO, 2001, p. 
292-328). 

Contudo, a educação jesuítica não cessou por 
causa dos problemas dos primeiros anos. Com vertigi-
noso crescimento, ela se manteve atuante até o século 
XVIII, a despeito da não atuação do Estado neste que-
sito. Desse modo, que o Estado entregou a educação 
aos religiosos e, percebendo o poder que começava a se 
impor contra os interesses da Coroa, tentou tomar para 
si a responsabilidade de formar os cidadãos. 

Para Ferrér (1997, p. 32), “a ausência de uma 
política de intervenção estatal no campo do ensino 
elementar” foi determinante para o crescimento da 
administração educacional pela Igreja. Ela começou 
pelo ensino religioso e terminou dominando o ensino 
superior, onde não poderiam entrar estudantes senão 
aqueles que passassem pelo crivo do Colégio das Artes2, 
instituição administrada pela Companhia de Jesus 
desde 1555. Foi o conflito de interesses que selou o fim 
da era jesuítica na educação portuguesa.

O crescimento da Companhia foi exponencial e o 
que antes era gratuito passou a ser pago: a Companhia 
começou a cobrar pelo ensino que ministrava. No final 
do século XVI, de acordo com Carvalho (2001, p. 325), 
a Companhia já contava com oito colégios3 e, nos três 
principais – Évora, Lisboa e Coimbra – existiam, ao 
todo, 5.400 alunos matriculados regularmente. Ainda 
segundo o autor, no século XVII, a despeito dos proble-
mas políticos entre Portugal e Espanha, a Ordem con-
tinuava firme em sua atuação pedagógica. A situação 
política portuguesa não fazia parte das preocupações 
jesuíticas e as escolas por ela administradas não sofriam 
com o reflexo do momento, pois não tinham pátria:

Nem os objectivos do ensino, nem a 
programação escolar, nem os compêndios 
escolhidos, nem a metodologia aplicada, 
possuíam quaisquer intenções de valorização 
nacional, por mínimas que fossem, que línguas 
e as historias nacionais, que futuramente 
se viriam a tornar alicerces pedagógicas da 
consciencialização das massas para defesa 
e manutenção da sociedade dividida em 

nações, não tinham cabimento nos planos do 
ensino de então. Qualquer mestre ou qualquer 
estudante que se transferisse de Portugal 
para outro país, ou vice-versa, não sentira o 
mínimo prejuízo na sua actuação ou no seu 
aproveitamento (CARVALHO, 2001, p. 361).

Foi essa transculturalidade que a Companhia ado-
tou, alheia às modificações pelas quais Portugal passava 
e somadas às questões de ordem econômica, que a tor-
nou uma sociedade non grata em Portugal e em vários 
outros reinos, a exemplo de Espanha, França e Itália, 
como atestou o rei Dom José I (PORTUGAL, 1830, 
p. 692), quando novamente ratificou a expulsão da 
Ordem de seus domínios, afirmando ser aquele o único 
remédio para tão pernicioso mal. Desde a promulgação 
da primeira peça legislativa acerca do ensino de língua 
portuguesa, os problemas entre a Coroa e a Companhia 
apenas se avolumavam. Com se disse, a querela alcan-
çou o campo jurídico e era mister fazer valer a vontade 
real sobre qualquer cidadão que habitasse os domínios 
portugueses, fossem eles seculares ou religiosos. Se em 
1755 foi posto fim à administração temporal jesuítica 
sobre as aldeias indígenas e, em 1757, libertos os índios 
do Grão-Pará e Maranhão do poder jesuítico, em 1759 
foi a vez de acabar definitivamente com qualquer res-
quício de atividade jesuítica em terras portuguesas e 
brasileiras, “proibindo qualquer comunicação, verbal 
ou escrita, entre os Jesuítas e os súditos portugueses” 
(MAXWELL, 1999, p. 114).

A conjuntura socioeconômica portuguesa foi 
determinante para as reformas empreendidas pelo 
Marquês de Pombal a ‘mando’ de Dom José I4. Segundo 
Carvalho (1978), Carvalho (2001), Cruz (1971) e Fal-
con (1993), havia um clamor por mudanças que garan-
tissem a governabilidade frente à polarização europeia 
entre França e Inglaterra e que devolvessem àquele 
Estado as glórias de outrora. O desconforto causado 
pela Companhia de Jesus, tanto no campo econômico, 
já discorrido anteriormente, quanto no educacional 
alcançou proporções que somente um plano ampliado 
de recuperação nacional poderia surtir o efeito dese-
jado. Assim sendo, as reformas implementadas na 
segunda metade do século XVIII traduziram “a política 
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que as condições econômicas e sociais do país pareciam 
reclamar” (CARVALHO, 1978, p. 28).

Era necessário justificar as medidas tomadas pelo 
Estado quanto à participação jesuítica na administração 
do ensino. Sendo a Companhia considerada a respon-
sável pelos males que Portugal enfrentava, já que não 
formou homens para o Reino, mas para a Igreja, foram 
produzidos dois documentos importantíssimos e que 
não deixavam dúvidas em relação à participação efetiva 
daqueles religiosos no retrocesso do ensino português, 
segundo o governo pombalino: Dedução Cronológica e 
Analítica (1767) e Compêndio Histórico (1772).

O Compêndio Histórico foi, apesar de posterior ao 
Alvará de Reforma dos Estudos Menores, o documento 
mais enfático em atribuir aos Jesuítas o ônus pela deca-
dência do ensino português no século XVIII.  Patro-
cinado e supervisionado pelo próprio Pombal, esse 
compêndio visava avaliar negativamente a administra-
ção inaciana na Universidade de Coimbra. Já a Dedução 
Cronológica, desdobramento de outro documento de 
desmerecimento jesuítico chamado Relação Abreviada5 
(1757), responsabilizava a Companhia não apenas pelo 
esfacelamento da educação, mas também por fatos pre-
ponderantes na história portuguesa, principalmente 
aqueles diretamente relacionados à política e à regên-
cia. Acerca desses fatos, Teixeira (1999, p. 63) observa 
que os documentos apontam para a tese de que:

antes da chegada dos Jesuítas a Portugal, no 
reinado de D. João III, o país era próspero e 
saudável; depois, a vida nacional decaiu em 
todos os sentidos, perdendo o viço e o orgu-
lho de outrora. Logo, a expulsão da Compa-
nhia, levada a efeito em 1759, revestia-se do 
empenho patriótico de restaurar o desenvol-
vimento e resgatar a dignidade em Portugal.

Como se vê, o empenho em legitimar as Reformas 
Pombalinas não cessou, mesmo passados treze anos da 
promulgação do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, 
peça legislativa de maior impacto quando se trata do 
ensino em Portugal e seus domínios. A fim de enten-
dermos pormenorizadamente o que foi esse Alvará, 
fizemos uma análise levando em consideração três 

pontos fundamentais: o fim da administração educa-
cional; a institucionalização da Profissão Docente e o 
ensino de gramática latina. 

As reformas, segundo Carvalho (1978) podem ser 
divididas em duas fases: a primeira, de 1759 até 1771, 
corresponde à promulgação do Alvará Régio, à extin-
ção das escolas jesuítas, à abertura das aulas régias de 
gramática de línguas clássicas e Retórica e a criação 
do Real Colégio dos Nobres. Nesse momento pôde 
ser percebida a total ausência do Marquês de Pombal 
na execução das reformas que ele próprio idealizou, já 
que seu empenho estava totalmente voltado para dois 
acontecimentos importantes: a reconstrução da cidade 
de Lisboa, atingida por um terremoto devastador em 
1755, e a guerra contra a Espanha, deflagrada em 1762 
e finda em 1763, após a assinatura do Tratado de Paris, 
em 10 de fevereiro6. A responsabilidade pela execu-
ção das reformas ficou totalmente sob Dom Tomás de 
Almeida, Diretor Geral dos Estudos. 

Quando as Reformas Pombalinas foram imple-
mentadas, principalmente aquelas relativas à educação, 
houve a necessidade de continuar o trabalho iniciado 
pelos Jesuítas e era mister que o Estado não deixasse a 
população sentir falta da educação dada pelos padres 
Inacianos. A fim de suprir aquela carência, entraram 
em cena os padres da Ordem de São Felipe Néri, os 
Oratorianos ou Néris, responsáveis por dar continui-
dade ao ensino dos Estudos Menores em Portugal e 
seus domínios (ANDRADE, 1978, p. 4).

A escolha dos Néris não foi aleatória. Segundo 
Férrer (1998, p. 232), Pombal e os Oratorianos já ali-
mentavam laços de gratidão, já que a ascensão de Pom-
bal ocorreu também devido à influência do padre Néri 
Domingos Pereira, confessor de Dom João V, a quem 
ventilou o nome de Pombal para membro do governo 
e depois ao seu sucessor, Dom José I. Quando Pombal 
assumiu o ministério, os Néris tinham acabado de rece-
ber uma “nova casa de Nossa Senhora das Necessidades 
para ensinar à juventude que acorria às suas casas”.

O programa de ensino da nova Ordem correspon-
dia ao que estava proposto nas Reformas Pombalinas: 
adoção do método reduzido, ou seja, ensino mais ali-
geirado, a Gramática Latina ensinada a partir da língua 
vernacular, simplificação das regras e normas grama-
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ticais, a utilização de compêndios simplificados em 
detrimento daqueles avolumados textos jesuíticos, que 
somente serviam, segundo Verney (1746), para con-
fundir os alunos. O programa era tão alinhado ao que 
propuseram as reformas que os dois principais com-
pêndios indicados para serem usados nas aulas régias 
de Gramática Latina pertenciam a padres Oratorianos: 
Novo Método da Gramática Latina reduzido a compên-
dio para uso das escolas da Congregação do Oratório 
(1752), do Padre Antônio Pereira (1725-1797) e Arte da 
Grammatica Latina (1737), de Antonio Felix Mendes 
(1706-1790). A obra do padre Antonio Pereira tinha 
duas versões, uma ampliada, que deveria ser utilizada 
pelos mestres, e uma resumida, para uso dos alunos, 
sendo esta a indicada pelo Alvará Régio. Para Andrade 
(1978), poderia figurar entre os compêndios perten-
centes ao novo cânone da Gramática Latina a obra de 
Luís Antonio Verney, A Gramática Latina (1758), ali-
nhada que era ao ensino dos Oratorianos, mas tal obra, 
a despeito de seu autor ser um defensor acirrado do 
Methodo reduzido e do compêndio ser escrito na lín-
gua em que se falava e não na que se aprendia, foi toda 
escrita em Latim e era ampliada.

A Congregação do Oratório foi fundada em Roma 
por São Felipe Neri em 1564 e teve seus estatutos de 
criação aprovados em Portugal em 1672, pelo rei Dom 
João IV. O responsável pela implantação do Oratório 
em Portugal foi o padre Néri Bartolomeu do Quen-
tal, pregador e confessor do rei na altura. Apesar de já 
se encontrarem envolvidos com a educação religiosa, 
somente no século XVIII foi que a atuação da Con-
gregação do Oratório obteve considerável relevo nesse 
campo em Portugal:

Os Oratorianos, popularmente conhecidos 
por Néris, vieram a ter papel preponderante 
no ensino, durante o século XVIII, partici-
pando a fundo nas reformas pedagógicas no 
Marquês de Pombal [...]. Foram os Néris que 
passaram a ocupar, como Ordem religiosa, 
no ensino nacional, o lugar de relevo, embora 
mais modesto, que anteriormente fora ocu-
pado pela Companhia de Jesus (CARVALHO, 
2001, p. 384).

Assim como aconteceu no reinado de Dom João IV, 
os Oratorianos encontraram mercê junto a Dom João V 
e receberam dele concessões que não foram dadas aos 
Jesuítas7, ainda responsáveis pela educação, porém tal 
comportamento não indicava preferência real, apenas 
simpatia. Ao contrário do que mais tarde se sucedeu, 
não houve aparente querela entre as ordens religiosas 
e o rei não demonstrava inclinação para nenhum dos 
lados, favorecendo a ambos a seu bel-prazer. 

Segundo Andrade (1978), já no século XVII, os 
Oratorianos haviam se instalado também em terras bra-
sileiras. No entanto, a afinidade com a educação não se 
constituiu em atividade primeira, tampouco relevante, 
como ocorreu em Portugal, e somente com as Reformas 
Pombalinas foi que os Oratorianos se enveredaram pelo 
ensino régio. Sua atividade teve um intervalo quando 
começaram as perseguições do Estado à sua prática 
docente e à conduta moral de alguns de seus membros. 

Por conta de uma discordância entre o superior 
da Congregação e o Marquês quanto às acomodações 
que ocupariam os filhos de Pombal durante o tempo de 
ensino8, houve um estremecimento dos ânimos e, pelo 
fato de o superior da Congregação ter se posicionado 
contrário às determinações de Sebastião José, foi acu-
sado de ofensa à majestade real e crime de inconfidên-
cia. A retirada definitiva da Congregação do Oratório 
do ensino régio seria apenas uma questão de tempo. 

Alegando não ter sido percebida adaptação de 
alguns Néris às reformas e que a desobediência a uma 
ordem direta do ministro configurava ofensa à majes-
tade real, Pombal pôs em prática a perseguição à Con-
gregação, mais branda que aquela empreendida contra 
os Jesuítas, mas com igual finalidade: retirar deles a 
educação. Alguns foram presos por conduta irregular, 
outros por não dominarem a contento o assunto que 
deveriam ministrar, e assim foi sendo minada grada-
tivamente a presença da Congregação no governo de 
Dom José I. 

Antes do falecimento de Dom José I, o Marquês 
de Pombal, obstinado que era, preparou um decreto de 
extinção da Ordem, mas o rei, conhecedor de que os 
desvios não se aplicavam a todos os Oratorianos e que 
contava com muitos féis dentre eles, ignorou tal decreto, 
não o assinando. O decreto foi encontro rasgado pouco 
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depois de sua morte, mas Pombal já guardava consigo 
novo decreto de igual teor:

Poderá parecer incrível a quem os consideram 
substitutos dos Inacianos, os Oratorianos 
foram suspensos do exercício público 
de ensinar, não só pela falta de método 
e Regulamento, mas também pelo abuso 
prejudicial que faziam aos Estudos [...]. É, 
pois, lícito falar-se em aniquilamento parcial 
dos Oratorianos, tão minguada ficou a sua 
órbita de ação (FÉRRER, 1998, p. 239).

A peleja contra os Oratorianos se estendeu desde 
1766 até a saída de Pombal do governo, com a morte de 
Dom José I. Com a chegada de Dona Maria I, no dia 07 
de abril de 1777, por força de decreto real, foi revogada 
a suspensão dada aos padres Oratorianos e tudo voltou 
ao primeiro estado. 

A segunda fase teve início com a reformulação dos 
Estudos Menores e abertura de escolas públicas a par-
tir de 1772. Nessa segunda fase, foram estabelecidos os 
mecanismos de arrecadação com vistas ao pagamento 
dos professores régios aprovados em concurso reali-
zado no ano de 1759, denominado Subsídio Literário. 
A figura do Diretor Geral dos Estudos foi preterida em 
lugar da Real Mesa Censória, criada em 1768, respon-
sável pela administração dos Estudos, desde o professor 
régio até a seleção de compêndios. Como quase tudo 
durante a governação pombalina foi criado por força 
da lei, não foi diferente na segunda fase das reformas. A 
reformulação dos Estudos Menores foi legitimada pelo 
Alvará Régio de 06 de junho de 1772, que, dentre outras 
coisas, ratificava a confiança do rei em Pombal e o auto-
rizava a abrir novas escolas públicas em benefício do 
plano de administração do ensino português:

Sou servido crear todas as Escolas públicas, e 
todos os Mestres dellas que se achão indicados 
no referido Plano. O qual Mando tenha força 
de Lei; que faça parte desta; e que com Ella seja 
impresso, e sempre incorporado nos Exem-
plares della: Concedendo, como Concedo, à 
dita Real Meza Censória todas as Jurisdicções 

necessarias, para proceder aos sobreditos Esta-
belecimentos de Escolas; ás qualificações, e 
nomeações dos Mestres, que devem reger; e 
ás determinações dos Lugares, em que devem 
exercitar (PORTUGAL, 1830, p. 614).

Essa nova peça legislativa repete muito do que 
foi expresso no Alvará de 28 de junho de 1759, desde 
a publicação de editais para provimentos de vagas no 
ensino régio naquele momento e no futuro, até a esti-
pulação de multa aos professores que dessem aulas par-
ticulares sem que tivessem sido aprovados em exame 
público. Segundo a lei, a multa seria no valor de 100 
cruzados para o réu primário e o dobro para o reinci-
dente. Esse último ainda seria condenado ao degredo 
em Angola por cinco anos (PORTUGAL, 1830, p. 615).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A presença de Sebastião José de Carvalho e Melo, 
o Marquês de Pombal, permeia todo o texto, ora 
explicitamente, ora veladamente. Isto porque foi ele 
o responsável por substituir um modelo de educação 
secular por outro que julgava ser o apropriado para 
realizar as mudanças que acreditava serem necessárias 
para conduzir Portugal à modernidade, perseguindo 
os que se recusassem a adotar tal substituição, ou que 
se levantassem contra sua autoridade ou ideias. Pom-
bal foi um obstinado, mas, acreditamos, seu envolvi-
mento em várias áreas importantes da administração 
do Reino contribuiu para que esquecesse seu principal 
feito: a mudança nos estudos. Isso colaborou poste-
riormente para os resultados insatisfatórios percebidos 
na primeira fase das reformas pombalinas dos estudos 
menores.

No decorrer do texto é possível perceber a constru-
ção de uma reforma pautada na lei, como se os sujeitos 
da educação não fossem capazes de adotar as mudanças 
senão por força legal. O ideal de construção de um Esta-
do-Nação foi apresentado nesse momento e percebe-
mos o quanto a língua foi importante para a realização 
desse ideal. A presença da Língua Portuguesa na lei nos 
faz crer que a expansão do ensino de Latim somente foi 
possível por causa da língua vernacular, posto que ela 
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tornou a aquisição desse conhecimento mais realizável. 
Ao mesmo tempo, também percebemos que seu status 
foi modificado, não que tenha decaído, mas não pos-
suía mais aquela aura sagrada, inacessível. O Latim foi 
secularizado, no sentido de deixar de ser apenas reli-
gioso, e o fato de a língua vernacular “conversar” com a 
latina e também por sua valorização, retirou desta seu 
monopólio sobre a produção de compêndios, fossem 
eles religiosos, literários ou filosóficos.

Tanto as considerações acerca do ensino jesuítico 
quanto do novo método foram pautadas no ensino de 
Língua Latina por considerarmos que as reformas do 
ensino correspondem à mudança da língua pela qual 
se ensinavam as Humanidades e do modo como eram 
ensinadas. Nesse quesito, tornou-se relevante tratar 
não apenas dos Jesuítas, mas também dos Oratorianos. 
A diferença primordial entre as duas ordens religio-
sas e sua metodologia estão justamente na utilização 
do Latim como língua pela qual se ensinava todos os 
conhecimentos de Humanidades. A reforma tinha 
como ponto crucial tornar o ensino atraente e facilitado 
por meio da mudança do método, destituindo o direto, 
praticado pela Companhia de Jesus, e firmar o indireto, 
aquele por onde estudaram ilustres homens portugue-
ses e que era praticado pelos Oratorianos. Percebemos 
que a mudança na língua de ensino também fazia parte 
do desejo de valorização do idioma do príncipe, isso 
porque uma lei de 1757, Lei do Diretório dos Índios, 
valorizava o idioma português em detrimento das lín-
guas locais, e a lei de 1770 tornava seu ensino obrigató-
rio nas aulas régias de Latim por seis meses.

Por fim, entendemos que a mudança do método, 
a composição de novo cânone, a escolarização do 
ensino, ou qualquer outro aspecto ligado à educação 
não seria realizado se não houvesse um profissional 
habilitado para tal fim.  Como se disse, a prática não 
correspondeu necessariamente à teoria, posto que 
houvesse a necessidade de reformar o ensino em 1772, 
dada a percepção de que o primeiro momento não foi 
aquilo que o Estado havia planejado. Mesmo passando 
por mudanças, um aspecto continuou da mesma 
forma: a presença dos professores como sujeitos pri-
mordiais na execução da segunda fase das reformas da 
instrução pública.

A legislação pombalina significou a instituciona-
lização da profissão docente, até então exercida por 
padres ou graduados em áreas diversas, exigindo para 
a obtenção da credencial de professor a aprovação em 
concurso público. Tal aprovação dava direito a lecionar 
sob a tutela do governo ou a ministrar aula particular; 
a extinção das escolas e classes jesuítas em todo terri-
tório português e seus domínios, bem como a reformu-
lação da Gramática Latina, que passou a ser ensinada 
em português. A proibição de aulas ministradas pelos 
religiosos não significava a separação entre o Estado e a 
Igreja, mas o desejo de Pombal de retirar dos Jesuítas a 
influência exercida sobre os colonos. Era a aplicação do 
pensamento Iluminista que vigorava na Europa sendo 
introduzido em Portugal.

As reformas pombalinas representaram uma 
mudança importante no cenário português e brasi-
leiro durante a segunda metade do século XVIII, sendo 
impossível não nos referirmos a elas quando analisa-
mos a história da educação desses dois países, senão por 
considerar sua amplitude e importância, pelo menos 
para analisar sua eficácia e permanência no tempo.
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NOTAS

1  Poderíamos ter afirmado que as línguas dos índios ainda não haviam 
passado pelo processo de gramatização, no entanto, tal afirmação não 
seria verdadeira já que três línguas indígenas foram alvo do processo de 
passagem da oralidade para a escrita: Tupinambá (ANCHIETA, 1595; 
FIGUEIRA, 1621), Kirirí (MAMIANI, 1699) e da língua dos mara-
monins ou Guarulhos (MANUEL VIEGAS e PADRE ANCHIETA). 
Apesar de haver informação acerca desta última obra, os documentos 
comprobatórios se perderam no tempo (RODRIGUES, 2005). 

2  O Colégio das Artes foi fundado pelo rei Dom João III em 1542. 
Nessa instituição eram preparados os alunos em Humanidades para 
ingresso na Universidade de Coimbra. Os professores que lecionavam 
ali representavam um alto gasto para a fazenda real e, sabedores da 
situação econômica em que se encontrava a Coroa por conta dos gas-

tos com as navegações e descobrimentos, a Companhia de Jesus pro-
pôs a Dom João III que lhe cedesse a administração daquele Colégio. 
A cessão implicaria num poder maior dos jesuítas, monopolizando a 
entrada de alunos na Universidade, mas, em contrapartida, o erário 
régio ficaria livre das despesas geradas pela manutenção dos professo-
res daquele colégio. Em 10 de setembro de 1555, o Colégio das Artes, 
vinculado à Universidade de Coimbra, foi cedido à Companhia de 
Jesus (CARVALHO, 2001, p. 299).

3  Os colégios jesuíticos estavam distribuídos pelas cidades de Coimbra, 
Lisboa, Évora, Braga, Porto, Bragança, Funchal e Angra e contava com 
591 padres neles atuantes. 

4  Cremos ter sido esta primeira vez neste trabalho em que afirmamos 
ter sido Pombal um executor das ordens do rei Dom José I. Não se 
configura, aqui, nenhum tipo de controvérsia ao que foi afirmado ao 
longo do texto, que Sebastião José foi o idealizador e executor das 
reformas iluministas em Portugal, mas um aparte ao posicionamento 
do Marquês quando foi destituído do cargo: “simplesmente obedecia 
às ordens de seu senhor de sagrada lembrança” (MAXWELL, 1996, p. 
167).

5  A Relação Abreviada, segundo Teixeira (1999, p. 61), consistiu na 
“justificação ideológica da política de Pombal contra a Companhia de 
Jesus” e objetivava “desqualificá-la como instituição social” e anular 
”sua legitimidade nos domínios de dom José I”. Foi a partir da Relação 
que a história oficial da gestão pombalina e sua luta contra a Compa-
nhia de Jesus teve início. 

6  O conflito entre Portugal e Espanha faz parte da Guerra dos Sete 
Anos, ocorrida na Europa entre os anos de 1756 e 1763. A entrada 
de Portugal na guerra aconteceu em abril de 1756, quando Espanha 
aliou-se à França e invadiu Portugal, conquistando três de suas cida-
des. Portugal, em resposta, aliou-se à Inglaterra e formou um exército 
para combater as tropas franco-espanholas, mas o confronto propria-
mente  nunca aconteceu, pois foi acordado um cessar fogo em novem-
bro do mesmo ano, impedindo-o.

7  Uma das concessões mais relevantes, senão a maior, diz respeito à 
reforma do ensino. A Companhia de Jesus desejava realizar uma 
reforma nos estatutos do Colégio das Artes e pediu ao rei permissão 
para executarem tais modificações. O rei nunca deu resposta favorá-
vel, mas permitiu que a Congregação do Oratório utilizasse, em suas 
escolas, a Filosofia Moderna. Além disso, concedeu aos Néris uma 
livraria composta de trinta mil volumes e uma renda anual de 12.000 
cruzados para darem aulas de ensino elementar, Gramática Latina, 
Retórica, Filosofia e Teologia Natural (CARVALHO, 2001, p. 399).

8  Em 1760, Pombal foi visitar a Casa das Necessidades a fim de decidir 
se poria os dois filhos aos cuidados dos educadores Oratorianos. A 
decisão somente foi tomada em 1766, quando seu filho mais velho foi 
estudar no Real Colégios dos Nobres, sendo o segundo aluno matri-
culado (FÉRRER, 1998, p. 233).
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo relacionar medidas do Marquês de Pom-
bal com os ideais da tradição iluminista em sua manifestação lusitana durante a 
formação do Estado moderno português. A iniciativa do Marquês de Pombal em 
fazer uma reforma geral e pedagógica para reerguer Portugal após o terremoto de 
1755 buscou implementar reformas substanciais para fortalecer o projeto da nação 
portuguesa, provocando a recuperação econômica e a modernização do Estado. O 
estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico que lançou mão de 
fontes históricas, bibliográficas e documentais para facilitar a compreensão da apli-
cação das ideias iluministas arregimentadas estrategicamente pelo déspota esclare-
cido Pombal.
Palavras-chave: Iluminismo; Marquês de Pombal; Portugal.
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THE MARQUIS OF POMBAL AND THE ENLIGHTENMENT IN THE FORMATION OF 
THE MODERN PORTUGUESE STATE 
ABSTRACT
This article aims to relate Marquis of Pombal’s measures with the ideals of the Enlightenment tradition in its Lusitanian manifestation 
during the formation of the modern Portuguese state. The initiative of Marquis of Pombal in making a general and educational reform 
to rebuild Portugal after the earthquake of 1755 sought to implement substantial reforms to strengthen the Portuguese nation project, 
leading to economic recovery and modernization of the Portuguese State. The study was conducted through literature, which made use 
of historical, bibliographic and documentary sources to facilitate the understanding of the application of how Enlightenment ideas were 
strategically regimented by enlightened despot Pombal.
Keywords: Enlightenment; Marquis of Pombal; Portugal.

EL MARQUÉS DE POMBAL Y LA ILUSTRACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO 
MODERNO PORTUGUÉS 
RESUMEN
En ese artículo se pretende relacionar las medidas del Marqués de Pombal con los ideales de la tradición ilustrada en su manifestación 
lusitana durante la formación del estado moderno portugués. La iniciativa del Marqués de Pombal en promover una reforma general 
y pedagógica para reconstruir Portugal después del terremoto de 1755 buscó implementar reformas sustanciales para fortalecer el pro-
yecto de nación portuguesa, provocando la recuperación económica y la modernización del Estado. El estudio se llevó a cabo a través 
de una recompilación bibliográfico que hizo uso de fuentes históricas, bibliográficas y documentales para facilitar la comprensión de la 
aplicación de las ideas ilustradas movilizadas estratégicamente por el déspota ilustrado Pombal.
Palabras clave: Ilustración; Marqués de Pombal; Portugal.

LE MARQUIS DE POMBAL ET LE LUMIÈRE DANS LA FORMATION DE L’ÉTAT 
MODERNE PORTUGAIS
RÉSUMÉ
Cet article a l’objectif de rapporter des mesures du Marquis de Pombal avec les ideaux de tradition des Lumières dans sa m Brasileña : O 
Uruguai (1769), O Desertor (1774) y O Reino da Estupidez (1818) anifestation lusitanienne pendant la formation de l’État moderne por-
tugais. L’initiative du Marquis de Pombal de faire une réforme général et pédagogique pour reconstruire Portugal après le tremblement 
de 1755 a cherché à implenter des réformes substantielles  pour fortifier le projet de la nation portugaise,en provoquant la récupération  
économique et la modernisation de l’État. L’étude a été realisé à travers l’une collecte bibliographique qui ont utilisé sources historiques, 
bibliographiques et sources documentaires por faciliter la compréhension de l’application des idées des Lumières enrégimentée stratégi-
quement pour le despote éclairé Pombal.
Mots-clés: Lumière; Marquis de Pombal; Portugal.
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O senso comum de que Portugal apresentava 
dificuldade para ascender residiu no fato de que o Ilu-
minismo português foi considerado por alguns histo-
riadores como canhestro diante do atraso verificado 
pelos viajantes1 que passavam pela França e Inglaterra, 
com seus “modelos perfeitos”2 de Iluminismo, e serviam 
de parâmetro para comparação com o Iluminismo por-
tuguês ainda em construção na dita periferia europeia. 
Ainda assim, muitos cidadãos portugueses ilustrados já 
demonstravam sua insatisfação e iniciavam discussões 
acerca do inconveniente desse afastamento para o pro-
gresso econômico e cultural português.

Oliveira (2010, p. 20), ao observar o caráter ilus-
trado da legislação pombalina, destaca o elevado grau 
de autoconsciência histórica portuguesa encontrado 
nos documentos que passavam de peças legislativas a 
“verdadeiras narrativas fundacionais, que se concen-
travam na invenção de uma tradição gloriosa do povo 
lusitano [...] deixando boquiabertos os demais povos 
europeus, inclusive seus rivais ibéricos – os espanhois”. 
A surpresa causada aos demais povos com amostras sig-
nificativas como essa evidencia o veredito precipitado 
de que Portugal encontrava-se em defasagem ou atraso 
com relação à modernidade europeia. A respeito da 
influência das ideias iluministas e do mito da decadên-
cia portuguesa, cabe destacar a inquietação dos estran-
geirados3 no processo de modernização portuguesa. 

Embora Portugal se mantivesse considerado 
nublado e, em outras palavras, à margem das “Luzes”, 
alguns intelectuais portugueses, incluindo monarcas, 
já mantinham contato com ideais políticos e científi-
cos que se fortaleciam nos principais países da Europa. 
Existiam dois grupos de cidadãos considerados estran-
geirados: aqueles por força do sangue – judeus con-
vertidos, então chamados cristãos-novos – e aqueles 
por força da educação adquirida fora de seu país. São 
exemplos de portugueses estrangeirados importantes: 
Antonio Ribeiro Sanches (1699-1783), Martinho de 
Mendonça (1693-1743), Alexandre de Gusmão (1695-
1793), José da Cunha Brochado (1651-1733) e Sebas-
tião José de Carvalho e Melo (1699-1782). 

Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu em Lis-
boa, filho de uma família de pequenos fidalgos rurais. 
Casou-se pela primeira vez em 1723 com a viúva Dona 

Tereza de Noronha e Bourbon Mendonça e Almada, 
através de um acerto que o ligava à alta nobreza. Viúvo 
desde 1739, casou-se novamente em 1745 com Maria 
Eleonor Ernestina, condessa de Daun, o que o acessou 
ao ministério de Lisboa. Foi seu tio, o sacerdote Paulo 
de Carvalho e Ataíde, que lhe deixou uma casa em Lis-
boa e propriedades em Oeiras, onde concentrou suas 
riquezas.

Desde cedo Carvalho e Melo manteve-se envol-
vido em assuntos da corte portuguesa. Foi enviado 
como embaixador português a Londres entre 1738 e 
1744, e em seguida a Viena entre 1745 e 1749. Diante da 
enfermidade fatal de D. João V, a rainha regente Maria 
Ana da Áustria chama Carvalho e Melo para integrar o 
ministério em Lisboa. Durante o reinado de D. José I 
(1750-1777) – monarca que, segundo Maxwell (1996, 
p. 4), preferiu a caça e a ópera ao governo –, Carvalho e 
Melo é nomeado Secretário dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra (1750), e depois Secretário dos Negócios 
do Reino (1755).

Seu desempenho resolutivo nas questões em 
que esteve à frente trouxe a Sebastião José o título de 
Conde de Oeiras (1759) e mais adiante a condecora-
ção de Marquês de Pombal (1769), sempre por mere-
cimento, como recompensa dos serviços prestados ao 
Estado português. Sua contribuição se fez preeminente 
a partir do Terremoto de Lisboa4, quando, na posição 
de primeiro-ministro, obteve autoridade virtualmente 
completa. 

Combinando monarquia absolutista com despo-
tismo esclarecido, Pombal agiu com vigor. Reuniu os 
corpos das vítimas rapidamente e os lançou ao mar, 
enforcou os saqueadores, fixou os preços de materiais 
de construção, alimentos e aluguéis semelhantes aos 
preços anteriores ao sismo, e planejou a reconstrução 
de uma Lisboa independente economicamente como 
o centro comercial e administrativo de Portugal. Um 
exemplo desse interesse está na construção da Praça do 
Comércio, onde se localizava a antiga Praça Real.

As reformas empreendidas por Pombal não se ati-
veram ao caráter urbanístico e saneador, pois elas se 
desdobraram em transformações estruturais em diver-
sas instâncias. Na legislação pombalina, observam-se 
medidas que visavam reformas em todo aparelho do 
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Estado, na religião, na economia e na educação. Assim, 
o estrangeirado Pombal buscou aproximar Portugal dos 
demais países europeus a fim de fazê-los reconhecer o 
reino português como parte da Europa, integrando-o e 
apropriando-se dos ideais iluministas já experimenta-
dos por ele em suas experiências em Viena e Londres5.

O ministro-chefe do rei José I de Portugal ficou 
conhecido na tradição histórica pelo papel de grande 
benfeitor onisciente que desempenhou. A partir de 
suas medidas de alinhamento iluminista, o historiador 
David Birmingham (2015, p. 98-99) o descreve como:

um dos governantes mais inovadores que 
Portugal já teve, embora seus métodos 
ditatoriais tenham refletido a aspereza do 
absolutismo do século XVIII. Ele pertencia 
a uma tradição de estudiosos, diplomatas 
e políticos portugueses que viveram no 
estrangeiro e estavam familiarizados com 
o Iluminismo europeu. Eles tornaram-se 
a noblesse de robe [nobreza togada], 
desconfortavelmente equilibrada entre 
a alta burguesia e a baixa nobreza. Eram 
conhecidos como a elite “alienada” e nunca 
foram populares diante da nobreza arcaica da 
sociedade tradicional.

Assim, na análise das peças legislativas assinadas 
por Pombal, pode-se observar que certamente suas 
leituras estrangeiras sobre Portugal o levaram a ado-
tar uma compreensão pessimista de seu país à época. 
Como o Marquês se manteve afastado entre 1738 e 
1749, acredita-se que ele estava, dessa forma, distante 
das primeiras luzes do conhecimento que se manifesta-
vam em Portugal e, consequentemente, conduziu suas 
reformas baseando-se em um diagnóstico pessoal de 
um país em “atraso”. Além disso, suas medidas aproxi-
mavam-se cada vez mais da nova burguesia ascendente 
portuguesa.

Como notou Teixeira Soares (1961), alguns pro-
blemas fundamentais do reinado de D. João I, antece-
dente de D. José I, foram: a resistência a reformas na 
estrutura administrativa do Estado, especialmente no 
que se referia ao regime fazendário e à administração 

ultramarina; o desinteresse pela instrução pública, uma 
vez que era um privilégio apenas de nobres e burguesia; 
e o obscurantismo no governo, que se mantinha como 
obstáculo para as reformas.

Nesse sentido, as reformas pombalinas tentaram, 
a partir da perspectiva ideológica, recusar, eliminar ou 
modificar aquilo considerado ultrapassado, para a ins-
talação de um novo projeto idealizado com base nos 
modelos experimentados pelo marquês. Assim, todos 
os esforços de Pombal vão denotar um anseio de pro-
mover um tipo desejado de homem e sociedade, os 
quais, antes de mais nada, necessitavam ser preparados.

Segundo Cabral de Moncada, o Iluminismo por-
tuguês6 foi “essencialmente Reformismo e Pedago-
gismo” (MONCADA apud CARVALHO, 1978, p. 26). 
Desse modo, os ecos do Iluminismo europeu chegaram 
a Portugal adaptados à necessidade portuguesa de ani-
mar uma atitude crítica de revisão dos problemas que 
instigavam uma reforma, tanto do pensamento quanto 
das instituições.

Diante do caráter singular do Iluminismo portu-
guês, Falcon (1989, p. 54; 58) estabelece uma distinção 
entre Iluminismo e Ilustração. Para ele, o Iluminismo 
“identifica-se bem mais com ‘uma tendência intelectual, 
não limitada a qualquer época específica, que combate 
o mito e o poder, a partir da razão’”, enquanto a Ilustra-
ção “parece mais adequada para indicar um movimento 
ou processo historicamente datado”. A penetração do 
Iluminismo europeu através dos estrangeirados impul-
sionou um movimento ilustrado português cujas ideias 
refletiram-se nas ações do absolutismo ilustrado, o qual 
se preocupou pragmaticamente com modernização, 
enriquecimento e secularização do Estado.

De maneira preliminar, vale ressaltar o papel de 
“Sujeito do Iluminismo” (HALL, 2001, p. 46) assumido 
pelo Marquês de Pombal como instrumento do pen-
samento iluminista durante a (re)construção de Por-
tugal, especialmente no tocante a reformas realizadas 
no campo educacional7 e pedagógico. De acordo com 
Andrade (1978, p. 4), um dos primeiros passos consti-
tuiu-se na laicização do ensino:

A Reforma Pombalina do Ensino no Brasil 
inicia-se com dois passos distintos que apenas 
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não convergem, na medida em que ambos 
se dirigem intencionalmente a eliminar os 
Jesuítas e, quanto possível, a curto prazo, os 
Religiosos em geral, substituindo a sua ação 
educativa por nova dinâmica racionalista, 
que ainda respeita a hierarquia eclesial, mas 
subordinada ao Estado.

 
 Convém mencionar que o antijesuitismo8 ine-

rente às reformas pombalinas no campo pedagógico 
apresenta a Companhia de Jesus9 como responsável 
pelo atraso em que se encontravam as letras portugue-
sas no século XVIII. Através do texto do Alvará de 28 
de junho de 1759, ficou registrada a intenção de cul-
pabilizar os jesuítas (OLIVEIRA, 2010, p. 96). Em seu 
texto mencionam-se, por exemplo, a necessidade da 
simplificação da Gramática Latina, o desperdício de 
tempo, a clareza e o “pernicioso” método:

[...] tendo consideração outro sim a que 
sendo o estudo das Letras Humanas a base 
de todas as Sciencias, se vê nestes Reinos 
extraordinariamente decahido daquelle 
auge, em que se achavão, quando as Aulas se 
confiarão aos Religiosos Jesuitas, em razão de 
que estes com o escuro, e fastidioso Methodo, 
que introduzirão nas Escolas destes Reinos, e 
seus Dominios; e muito mais com a inflexivel 
tenacidade, com que sempre procurárão 
sutentallo contra a evidencia das solidas 
verdades, que lhe descobrirão os defeitos, e os 
prejuizos do uso de hum Methodo, que, depois 
de serem por elle conduzidos os Estudantes 
pelo longo espaço de oito, nove, e mais annos, 
se achavão no fim delles tão illaqueados nas 
miudezas da Grammatica, como destituidos 
das verdadeiras noções das Linguas Latina, e 
Grega, para nellas falarem; e escreverem sem 
um tão extraordinario desperdicio de tempo, 
com a mesma facilidade, e pureza, que se 
tem feito familiares a todas as outras Nações 
da Europa, que abolirão aquelle pernicioso 
Methodo; dando assim os mesmos Religiosos 
causa necessaria á quase total decadencia das 

referidas duas Linguas; sem nunca jamais 
cederem, nem á invencivel força do exemplo 
dos maiores Homens de todas as nações 
civilisadas; nem ao louvavel, e fervoroso zelo 
dos muitos Varões de eximia erudição, que 
(livres das preoccupações, com que os mesmos 
Religiosos pretenderão allucinar os meus 
Vassalos, distrahindo-os na sobredita fórma 
do progresso das suas applicações, para que 
criando-os, e prolongando-os na ingnorancia, 
lhes conservassem huma subordinação, e 
dependencia tão injustas, como perniciosas) 
clamarão altamente nestes Reinos contra o 
Methodo; contra o máo gosto; e contra a ruina 
dos Estudos (PORTUGAL, 1830, p. 673-674).

A despeito do exposto, a Igreja, como instituição 
religiosa, permaneceu no novo cenário da constituição 
da nação portuguesa.10 A redistribuição do papel da 
igreja no Iluminismo português o diferiu dos demais 
países que seguiam essa corrente, adequando-se aos 
propósitos dos aliados oratorianos11. Dessa maneira, 
como adaptador pragmático e sutil, Pombal, apesar 
de alinhado às ideias iluministas, em vez de importar 
uma política, criou a sua própria ao combater os jesuí-
tas, o que fez com que unisse seus interesses políticos 
à fé cristã, resultando em um novo relacionamento 
Estado-Igreja.

A autora Carlota Boto (2011, p. 109) sintetiza as 
iniciativas pombalinas da instrução pública e coloca o 
Marquês de Pombal como um dos principais responsá-
veis pelo cenário da escola pública que se apresentará:

A ação político-pedagógica do Marquês de 
Pombal, dentre outros aspectos, assinalava 
como uma necessidade histórica do Estado 
tomar para si o controle das questões do 
ensino em todos os seus níveis. Não se tratava, 
portanto, de uma mera questão religiosa. 
Não era também um assunto que pudesse se 
reduzir à sua dimensão pedagógica. Agir sobre 
a institucionalização de um sistema de ensino 
denotava projetar o futuro da nacionalidade. 
Tratava-se, nesse sentido, de um ato de 
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elevada prioridade do ponto de vista do 
Estado. Assumir o controle da escolarização 
significaria fortalecer e dignificar as fronteiras 
do reino português.

Nesse contexto complexo de centralização do 
Estado moderno português, a Igreja passou a ocupar 
o lugar de instrumento de poder do Estado, através 
do qual os laços entre Deus e os cristãos são correla-
cionados aos laços entre os soberanos e os súditos, de 
maneira a estreitar essa relação, bem como a contribuir 
para a legitimação das ações do déspota em consonân-
cia com a suposta vontade de Deus. Em substituição 
ao papel da Igreja, que perdeu muito do seu prestígio 
social, surge a ideia de nação.

Após a catástrofe do Terremoto de Lisboa (1755), 
mais do que nunca se fez necessário conectar os homens 
portugueses através do sentimento de pertencimento, 
mas principalmente trazê-los à responsabilidade de 
reconstruir sua nação. Não havia melhor maneira de 
um Estado moderno centralizador justificar suas ações 
absolutistas, em uma configuração complexa de novos 
grupos sociais, que utilizar-se do sentimento de uni-
dade provocado pela tensão de uma catástrofe como o 
terremoto.

Diante do seu caráter eminentemente moderno, 
assume-se que a Nação portuguesa baseava-se no 
modelo combinado Estado-Nação. Para efeitos de 
estudo, pode-se entender Nação como Estado-Nação12, 
segundo a Enciclopédia Brasileira Mérito, como

a comunidade de cidadãos de um Estado, 
vivendo sob o mesmo regime ou governo 
e tendo uma comunhão de interesses; a 
coletividade de habitantes de um território 
com tradições, aspirações e interesses 
comuns, subordinados a um poder central 
que se encarrega de manter a unidade do 
grupo (HOBSBAWM, 1991, p. 28).

Dentro do projeto de reformas pombalinas para 
reerguer Portugal, havia a necessidade de fortalecer a 
nação portuguesa através de mudanças gerais, econô-
micas e pedagógicas. De acordo com Renan (2008, p. 

7), uma nação é “um resultado histórico levado a termo 
por uma série de fatos convergentes no mesmo sentido”. 
Embora as características de identificação nacional na 
criação de uma nação pareçam naturais ou inerentes, 
mesmo nos meios acadêmicos, observa-se que as medi-
das tomadas por Pombal perseguiam um modelo bem 
definido de nação. 

De acordo com Hobsbawm (1991, p. 15), todas 
as definições objetivas de nação são falhas diante do 
amplo número de exceções da categoria. Contudo, o 
conceito político frequentemente ventilado pela lite-
ratura em que se encontram critérios simples como 
língua e etnia, território, história e traços culturais em 
comum parecem afinar-se ao projeto de nação portu-
guês, cujas ações buscavam em sua maioria equalizar 
Estado, Igreja e povo visando salvaguardar soberania, 
reforçar o princípio da autoridade monárquica, reestru-
turar o aparelho do governo, além de fazer com que a 
educação cumprisse seu papel de ilustrar o reino e auxi-
liar no processo de secularização do Estado português.

A discussão acerca do conceito de nação se faz 
pertinente neste trabalho na medida em que se observa 
que, ao planejar suas ações, o principal objetivo per-
seguido por todas as reformas pombalinas passa pelo 
projeto de construção da nação portuguesa e do novo 
ordenamento do Estado moderno português. Pombal 
buscou agregar aos princípios de reorganização polí-
tica, econômica e pedagógica manobras administrati-
vas que possibilitassem ao Estado impor-se como uma 
nação forte, ainda que não pensasse as concepções de 
nação ou se reconhecesse prospectivamente a ‘nação 
portuguesa’ em meio a tantos elementos subjetivos ine-
rentes à discussão sobre nacionalismo.

Anderson (2008, p.39) propôs o entendimento 
do nacionalismo como resultado dos sistemas cultu-
rais que o precederam – comunidade religiosa e reino 
dinástico –, em detrimento das ideologias políticas 
educacionais e linguísticas conscientemente adotadas, 
no caso deste estudo, por Pombal. No entanto, pode-se 
dizer que as reformas pertinentes à religião e ao sistema 
de ensino, através do poder de déspota esclarecido de 
Pombal, potencializaram estrategicamente grandes 
mudanças pedagógicas. Para os propósitos de análise, 
Hobsbawm (1991, p. 19) defende que o nacionalismo 
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vem antes das nações, pois “as nações não formam os 
Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto”.

Ao observar a história das civilizações, Anderson 
(2008, p. 10) afirma que ela é permeada por ações que 
têm por objetivo “inventar” uma tradição, criando jus-
tificativas para atos políticos e fazendo com que outros 
acontecimentos sejam esquecidos. Nesse processo de 
constituição de uma identidade nacional, um fator cru-
cial para a construção da nação portuguesa, além da 
conjunção das medidas na instrução, foi a valorização 
da língua vernácula – a “Lingua do Príncipe”, usada 
para se afirmar perante as demais nações e os “Povos 
conquistados”.

No campo da instrução pública e do ensino de lín-
guas, a grande inovação da legislação pombalina foi a 
ênfase dada à institucionalização do ensino da língua 
portuguesa, desde então assumida como língua nacio-
nal. Embora as motivações da Lei do Diretório, de 
1757, fossem de ordem muito mais político-econômica 
do que propriamente linguística, uma vez que visavam 
ao aumento da Fazenda Real e o incremento do “com-
mercio do Sertão”, tal documento foi de fundamental 
importância para a consolidação da língua portuguesa 
como língua nacional em Portugal e no Brasil (OLI-
VEIRA, 2010, p. 54).

A propósito do fortalecimento da nação portu-
guesa, vão se desligando as influências da língua sacra, 
a latina por força da Igreja, e do antigo sistema educa-
cional comandado pelos jesuítas. Acerca da importân-
cia do papel do comércio para a nação, Auroux (1992, 
p. 46) afirma:

É evidente [...] que o lugar da Igreja na 
sociedade assegura a ancoragem do latim. 
Este último estará em perigo desde que 
atividades sociais tomem importância, as 
quais, reclamando-se escrituras e técnicas 
intelectuais formarão uma esfera estranha à 
Igreja (comércio). 

Segundo parecer de muitos historiadores, a 
exemplo de Carvalho (2001, p. 425), o desencontro 
entre Estado e Igreja iniciou-se a partir da execu-
ção do Tratado de Limites assinado entre Portugal e 

Espanha em 1750. Através desse tratado, ficou deter-
minada a delimitação dos domínios explorados pelas 
duas nações ibéricas. Contudo, dentro da Colônia 
de Sacramento, que deveria ser entregue a Portu-
gal, estava construído um império da Companhia de 
Jesus com aspectos de uma sociedade “meticulosa-
mente organizada”. Assim, tentando evitar prejuízos 
para os interesses jesuíticos, os índios foram organi-
zados militarmente e entraram em guerra contra as 
forças portuguesas e espanholas, mas deram-se por 
vencidos depois de aniquilados.

Apesar do afastamento necessário e progressivo 
da Igreja do controle da educação e do seu estranha-
mento ao comércio como um novo elemento condicio-
nador do Estado, a Igreja realocou-se como um aliado 
imprescindível dos propósitos iluministas em terras 
lusófonas. Na perspectiva de Priore (2003), é impos-
sível ler a história portuguesa fora da chave religiosa. 
Para a autora, não enxergam muito longe aqueles que 
defendem o “atraso” português a partir de comparações 
sobre a razão e transformações econômicas e políticas 
já em curso no restante da Europa:

Para quem deseja começar a entender esse 
país, basta começar a perceber que muitas das 
questões científicas e filosóficas levantadas 
pelo Iluminismo estavam ausentes, ainda, de 
Portugal. Essa constatação não apequena ou 
diminui o seu papel, pois nada esclarece. Ao 
contrário, passa longe de um dos fatores que 
nos permite adentrar a sua singularidade. A 
sua identidade. A identidade dessa nação 
que passava pelo que Eduardo Lourenço 
denominou de ‘crença nos milagres’ (PRIORE, 
2003, p. 246-247).

Há que se perceber que o jesuitismo, interpretado 
por Pombal como o principal motivo do atraso portu-
guês, foi uma forte característica portuguesa, e o fator 
religioso foi por anos o esteio da ordem civil. Entretanto, 
não resistiu aos avanços iluministas predominantes e à 
estatização do ensino. Nas palavras de Carvalho (1978, 
p. 49), a política pombalina tratou na verdade de “uma 
tentativa de conduzir, numa harmonia de interesses, 
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conjuntamente, a Republica e a Igreja pelo caminho do 
progresso, material e espiritual, da nação lusitana”.

A fé cristã, no entanto, não impediu o estabeleci-
mento de um novo sistema capaz de promover o pro-
gresso científico e econômico buscado pelo Estado. 
Ao contrário, a nação portuguesa foi um projeto sus-
tentado pelo reposicionamento da igreja com a inten-
ção de fomentar os estudos públicos necessários com 
a união de princípios de fé no progresso, entusiasmo 
filosófico e busca da felicidade. Falcon (1993, p. 97-98) 
descreve essa modalidade de cristianismo como “um 
cristianismo ilustrado que se trata agora, no qual a fé 
em Deus é a condição para a virtude e a felicidade. O 
anticlericalismo, tão associado em geral às Luzes é um 
fenômeno basicamente católico e mais político até do 
que propriamente religioso”.

De acordo com Boto (2011, p. 110), o Iluminismo 
em sua manifestação portuguesa preservou sua carac-
terística crítica. Durante a secularização do ensino, 
por exemplo, ela afirma que os iluministas considera-
vam a instrução um meio de conduzir “não apenas o 
acréscimo do conhecimento do sujeito, mas também 
um aprimoramento do indivíduo que se instrui”. Por 
outro lado, o movimento de iluminação foi também 
um movimento de fé: “fé na razão, fé no futuro, fé na 
flecha de um tempo, fé no comércio entre os homens – 
e, finalmente, fé na educação”.

Dessa maneira, fica subentendido que a Igreja – 
antes vista como uma ameaça ao absolutismo do poder 
real – já não estava à frente durante o processo de (re)
construção da unidade administrativa do Estado, con-
duzida criteriosamente por Pombal, porém já havia se 
tornado um recurso de apoio da política pombalina 
e agora fazia parte do repertório oficial de elementos 
indissociáveis da identificação nacional portuguesa, ao 
lado de outros elementos fundacionais da nação lusi-
tana, a exemplo da língua vernácula.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A discussão de nação, para além dos limites ter-
ritoriais e dentro do contexto da formação do Estado 
moderno português, colabora para a compreensão das 
razões de como as reformas pombalinas foram conduzi-

das. A postura política assumida pelo Marquês de Pom-
bal em seus decretos e alvarás traçou o tipo de nação que 
Portugal buscava se tornar durante a demorada transi-
ção de Antigo Regime para Estado Moderno, a que ten-
tava aceder. Nota-se que foram as transformações na 
máquina administrativa e no sistema educacional portu-
gueses que estabeleceram as condições necessárias para 
a escrita de uma nova história portuguesa.

Independentemente de objeções a respeito da 
classificação de termos como nação, recorrentemente 
mencionado na legislação portuguesa, observa-se que 
o estabelecimento da nação portuguesa foi um projeto 
iluminista cuidadosamente pensado para a constitui-
ção do Estado moderno português no cenário europeu. 
As reformas pedagógicas verificadas vão apontar para 
ajustes no campo da instrução, pois queriam esculpir 
um Estado-nação que aproximasse Portugal às nações 
vizinhas econômica e culturalmente, através do “ofício 
de palmilhar a arquitetura da nova sociedade” que a 
instrução desempenhava (BOTO, 1996, p.16).

Segundo Falcon (1993, p. 113; 129), a educação 
foi sobrelevada a um “valor quase mágico” dentro do 
conjunto das políticas reformadoras observadas. De 
acordo com a literatura referente ao tema, a máxima 
expressão das reformas pombalinas se deu na educa-
ção, porquanto ela é 

sempre pensada como um instrumento básico 
da prática ilustrada, ao mesmo tempo meio e 
fim da ideologia que a informa. Não se trata 
de por certo uma educação qualquer, mais 
ou menos genérica, mas uma determinada 
educação, dentro de parâmetros bem 
definidos, a serviço de uma hegemonia que, 
evidentemente, deve ser referida ao Estado 
em suas objetivações concretas

As reformas pedagógicas combateram não somente 
a forma jesuítica de ensinar, mas principalmente o con-
trole eclesiástico que ameaçava a hegemonia do Estado 
português, diante do conflito crescente de interesses 
econômicos e políticos entre Estado e Igreja enquanto 
aparelho ideológico predominante. Considerada a 
espinha-dorsal de toda uma política pombalina e da 
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mentalidade ilustrada, a educação, além de atuar como 
reforço na propagação dos pensamentos iluministas e 
de inculcar as ideias necessárias ao estabelecimento da 
nação portuguesa, serviu ainda, e sobretudo, como ins-
trumento preparador do capital humano responsável 
pela reconstrução portuguesa. 

Não obstante se questione até hoje a maneira como 
o Marquês de Pombal implementou suas reformas, 
é inegável que sua visão modernizadora completou o 
Iluminismo português e provocou a saída da inércia 
de um passado considerado tacanho ou desconfiado. 
Dentre suas iniciativas, se destacaram reformas sociais 
responsáveis por abrir caminho à nova prosperidade 
econômica à qual Portugal aspirava, tais quais reformas 
econômicas, religiosas e educacionais. Estas últimas se 
tornaram a pedra de toque nos estudos da recondução 
pombalina da trajetória moderna portuguesa.
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NOTAS

1  “Na primeira metade do século XVIII, foram publicados numerosís-
simos livros e folhetos sobre assuntos direta e indiretamente políti-
cos: obras históricas sobre antigas instituições francesas ou sobre as 
justificativas e as finalidades do Governo, obras sobre a Constituição 
inglesa, relatórios de viagens a países exóticos, apresentados, geral-
mente, como contrapostos à França, propostas de reformas e obras 
de propaganda, frequentemente mais negativas do que positivas. Na 
segunda metade desse século, o debate sobre estes temas se general-
izou e invadiu todo tipo de literatura. Existe porém, com diferenças 
por vezes importantes, um Iluminismo alemão, italiano, espanhol, 
austríaco, e um Iluminismo dos países da Europa oriental” (BOBBIO, 
1998, p.606).

2  Expressão utilizada por Oliveira (2010, p. 20) em “A Invenção da 
Tradição e O Mito da Modernidade: aspectos principais da legislação 
pombalina sobre o ensino de línguas”.

3  O fenômeno do “estrangeiramento” dá ensejo a estudos mais aprofun-
dados. Convém a esse trabalho, por enquanto, sintetizar o estrangei-
rado como aquele que representa o outro, ou seja, um novo tipo de 
intelectual. Pode-se inferir que os chamados modernos, estrangei-
rados, ou ainda ilustrados sofreram alguma rejeição por parte dos 
portugueses como “uma manifestação de um longo processo de 
alheamento e desconfiança ao mundo exterior às fronteiras metropol-
itanas” (FALCON, 1993, p. 319). De acordo com Priore (2003, p. 71), 
havia uma “xenofobia enraizada numa concepção fechada de espaço, 
ela mesma ligada a mecanismos de sobrevivência através da noção de 

defesa de território e de um profundo sentimento de insegurança que 
perpassou as populações, sobretudo as que estavam instaladas num 
teatro de guerras como foi a Europa ocidental entre os séculos XIV 
e XVII. O Outro devia ser, via de regra, um inimigo”. Vale registrar 
que alguns historiadores, como Banha de Andrade (1978), recusam a 
expressão “estrangeirado” para referir-se a intelectuais, pois para eles 
Portugal não desconhecia as correntes mentais estrangeiras, apenas 
mantinha uma cultura autônoma.

4  Ao 1º dia de novembro de 1755, por volta das 9h30min da manhã, um 
terremoto seguido de maremoto e longos incêndios deixou a capital 
portuguesa em estado miserável. Esse fenômeno sísmico não inten-
cional terminou por ensejar a mudança na conformação das coisas no 
Estado português, o qual precisou reagir e reestruturar-se. Para falar 
como Arendt (2007, p. 303), quando discute a respeito do fazer versus 
o contemplar ou observar, pode-se inferir que as ações pombalinas 
tiveram intencionalidade, mas foram definitivamente motivadas por 
um evento natural não condicionado.

5  Vale registrar que, nesse período histórico, Pombal buscava soluções 
para os problemas portugueses na Inglaterra, cujo sistema político 
instituído era o parlamentar, enquanto Portugal vivia o absolutismo.

6  Tomando-se como ponto de partida o século das Luzes, ou o século 
da ilustração, conforme Falcon (1993, p. 10), importa registrar que, 
apesar da diferença de nomenclatura, o Iluminismo português é abor-
dado nesse trabalho como ilustração e vice-versa indistintamente, 
sem prejuízo na compreensão.

7  Cabe esclarecer nesse trabalho que apesar da distinção entre os 
conceitos de educação e instrução no ideário luso, quando o termo 
educação for mencionado, refere-se de fato às ideias relacionadas à 
instrução, termo contemporâneo ao período recortado. Entende-se 
aqui que a instrução foi um processo de aquisição de conteúdos e con-
hecimentos para a formação do sujeito, diferentemente da educação, 
que ainda desempenharia uma função disciplinadora e formadora de 
comportamentos.

8  Estudos mais recentes ponderam o antijesuitismo ao constatar a 
excelência intelectual dos métodos pedagógicos utilizados pelos 
jesuítas, porém não é interesse desta pesquisa aprofundar essa dis-
cussão neste momento.

9  A Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Inácio de Loyola 
(1491-1556), durante o reinado do Papa Paulo III (1468-1549), teve 
como objetivo ser uma instituição de propagação de fé e evangeli-
zação, necessária para combater a expansão do Protestantismo, uma 
vez que, com a Reforma Protestante, a Igreja Católica começou a per-
der muitos adeptos. As medidas pombalinas de retomada do controle 
político e administrativo das colônias não agradou aos jesuítas, os 
quais dirigiram cartas ao governador argumentando merecer uma dif-
erenciação de tratamento, por estarem submetidos ao papado, em vez 
da Coroa (SANTOS, 2010, p. 60).

10  Apesar de criticar o poder da Igreja no cenário português, o minis-
tro não pode ser considerado ateu. De acordo com Priore (2003, p. 
216), “Suas palavras e atitudes diárias desmentem peremptoriamente 
qualquer acusação de ‘irreligiosidade’. Pombal era homem de fazer 
rezar missa na capela de sua quinta em Oeiras, além de aos sábados 
acompanhar ao som de órgão a ladainha a Nossa Senhora de Jesus, 
sujeitava-se às admoestações de seus párocos, observando todas as 
prescrições, inclusive às dietéticas, da Santa Amada Igreja”. Ainda 
assim, Pombal não poupou aqueles que considerassem obstáculo, 
a exemplo de ‘pseudoprofetas’ que operassem contra suas ações 
amedrontando a população com previsões alarmantes de novas des-
graças após o terremoto.
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11  “[Os estrangeirados oratorianos] foram os maiores adversários dos 
jesuítas no debate sobre modelos pedagógicos. Os oratorianos foram 
os grandes promotores das ciências naturais, tendo introduzido em 
Portugal as ideias de Francis Bacon, Descartes, Gassendi, Locke e 
Antonio Genovesi. Também enfatizaram importância da língua, da 
gramática e da ortografia portuguesa, que acreditavam devessem ser 
estudadas diretamente e não através do latim. A biblioteca dos ora-
torianos no convento de Nossa Senhora das Necessidades continha 
mais de trinta mil volumes e um pequeno laboratório experimental, 
com uma coleção de instrumentos científicos para o curso de física 
que eles administravam” (MAXWELL, p. 14, 1996). A Congregação 
portuguesa do Oratório, que deu origem aos famosos oratorianos, foi 
fundada em Lisboa, pelo padre Bartolomeu do Quental, no ano de 
1668, sendo confirmada por Clemente X, em 1671 e 1672. Em 17 de 
Julho de 1671, deu-se início a Congregação que, depois de tentativas 
persistentes para se guiar por estatutos apropriados ao clima e à socie-
dade local, teve de aceitar os da Congregação romana de São Filipe de 
Neri, até se conformar, em 24 de Agosto de 1672, com os da Congre-
gação portuguesa, do padre Bartolomeu do Quental. Os oratorianos 
ficaram conhecidos por ser uma sociedade de vida apostólica, mas 
sem votos de pobreza e obediência, além disso, foram importantes 
multiplicadores do iluminismo durante sua expansão (SANTOS, 
2011, p. 46).

12  Tratar do conceito de Nação se faz complexo diante do seu caráter 
abstrato e do número de pensadores que o discutem. Portanto este 
estudo não ambiciona esgotar os possíveis diálogos com tais pen-
sadores ou apontar a melhor definição para o termo. Interessa aqui 
refletir sobre a formação do caso específico da nação portuguesa 
utilizando as referências bibliográficas constantes nas discussões 
do Núcleo de Estudos de Cultura, a exemplo de Hobsbawm (1991), 
Anderson (2008), Auroux (1992) e Renan (2008).
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