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RESUMO 
 

 

A presente dissertação investiga alguns pressupostos 

ideológicos considerados essenciais para a compreensão das reformas do 

Estado português empreendidas durante o período de 1750 a 1777, por 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), Conde de Oeiras e Marquês 

de Pombal, primeiro ministro de D. José I, rei de Portugal. Intimamente 

associados à consolidação do Regalismo - aqui entendido como a afirmação do 

poder do Estado sobre as instituições, mormente sobre a Igreja - tais 

pressupostos encontram-se arraigados tanto no diagnóstico pombalino acerca 

da realidade vivida por Portugal quanto em seu projeto de construção de uma 

nova identidade portuguesa. No primeiro caso, convergem fundamentalmente 

para a idéia de “atraso” ou “descompasso” português frente ao nível 

econômico, cultural e intelectual em que se encontravam as principais nações 

européias da época - sobretudo a Inglaterra. Obviamente, tal idéia serviu de 

justificativa básica para o conjunto de mudanças por ele pleiteadas e 

efetivamente levadas a cabo. No segundo caso, os pressupostos ideológicos 

constituem basicamente os ideais lusitanos de homem e de sociedade 

almejados por Pombal, fundadores de seu projeto de identidade portuguesa, 

notadamente articulados com a filosofia iluminista de sua época. Portanto, 

situado no campo da História das Idéias e partindo da análise e interpretação 

do discurso do Marquês de Pombal, o presente trabalho investiga as idéias que 

deram sustentação às reformas do Estado português durante o período 

considerado. 
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ABSTRACT 
 

 
The present dissertation investigates some ideological 

presuppositions considered essential for the comprehension of the reforms of 

the Portuguese State undertaken during the period of 1750 to 1777, by 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), Earl of Oeiras and Marquis of 

Pombal, first minister of D. José I, King of Portugal. Intimately associated to the 

Regalism consolidation - here understood as the power affirmation of the State 

on the institutions, specially on church - such presuppositions are found rooted 

not only in the Pombalino diagnosis concerning the reality lived for Portugal but 

also in his construction project of a new Portuguese identity. In the first case, 

they converge fundamentally for the Portuguese idea of "delay" or 

"unsteadiness" to the economic, cultural and intellectual level that were found in 

the main European nations - above all England. Obviously, such idea served of 

basic excuse for the changes set from him pleaded and carried indeed out. In 

second case, the ideological presuppositions constitute basically the Lusitanos 

ideals of men and of society craved by Pombal, founders of his project of 

Portuguese identity, notedly articulated with the illuminist philosophy of his time. 

Therefore, situated in the field of History of Ideas and coming from the speech 

analysis and interpretation of Marquis of Pombal, the present work investigates 

the ideas that gave support to the Portuguese State's reforms during the 

considered period. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A temática relacionada com o pensamento do Marquês de 

Pombal (1699-1782) e as reformas do Estado português por ele realizadas na 

segunda metade do século XVIII, vêm proporcionando novas e instigantes 

possibilidades de pesquisa, sobretudo no que se refere à compreensão das 

apropriações do pensamento iluminista e de como a adaptação de tais idéias 

serviu às necessidades específicas de cada país europeu. No caso português, 

as reformas empreendidas por Pombal podem ser analisadas como sendo uma 

tentativa de sintonizar Portugal com o contexto da Europa culta, que se apoiava 

tanto na ênfase do conhecimento científico quanto na idéia de progresso 

irrestrito e contínuo, e cuja combinação desses elementos serviu de 

embasamento à noção de civilização. A propósito, desde que o 

desenvolvimento humano passou a ser encarado como um processo histórico 

e, portanto, diferenciador de estágios entre povos, a idéia de "nação civilizada" 

veio a ser o padrão de comparação, a referência para se analisar e definir as 

demais sociedades, o que equivaleria a revivescência da contraposição entre 

civilização e barbárie. 

Sob essa perspectiva de progresso e civilização, as reformas 

pombalinas podem ser entendidas em dois aspectos. O primeiro, 

corresponderia à rejeição da realidade vivida, e o segundo, ao ideal a ser 

conquistado. Quanto a essa não aceitação da realidade vivida, é preciso 
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buscar suas origens nas informações e experiências adquiridas por Pombal 

durante o tempo em que serviu como diplomata na Inglaterra (1738-1743) e na 

Áustria (1745-1749). Desse período de aprendizagem no estrangeiro, toma 

para si a mesma leitura que os vizinhos faziam a respeito de Portugal, o que o 

levaria a adotar semelhante compreensão pessimista a respeito da situação de 

seu país, à época visto como estando atolado em um tremedal de ignorância, 

fanatismo e indolência, portanto, extremamente distante do mundo revigorado 

pelas luzes do conhecimento. A essa crítica da realidade vivida, denominamos 

diagnóstico pombalino, pois, apesar das influências iluministas e estrangeiras, 

tal diagnóstico traz uma interpretação muito pessoal do descompasso, e por 

que não dizer do "atraso" lusitano frente aos demais países europeus. 

No que se refere ao estabelecimento do ideal a ser alcançado, 

pode-se entendê-lo como sendo um projeto idealizado em decorrência do 

diagnóstico, uma vez que havia a recusa em aceitar a realidade vivida. 

Portanto, partindo-se do pressuposto que só se reforma aquilo que não mais se 

ajusta às exigências do presente, era imprescindível a Pombal que - para a 

instalação do novo - se modificasse ou eliminasse o que considerava antigo e 

ultrapassado. Aliás, isto se tornou condição indispensável à aceitação desse 

novo, pois, competia ao elemento idealizado oferecer os subsídios que 

justificassem as mudanças pretendidas. Nesse sentido, observa-se que houve 

um intenso esforço de Pombal no sentido de promover um tipo desejado de 

homem e sociedade. 

Diante disso, parece-nos que o Marquês pretendia evidenciar 

duas coisas intrinsecamente associadas, que para ele eram de suma 
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importância: o que Portugal não era, mas, uma vez realizadas as reformas 

adequadas, poderia vir a ser. Daí interessar-nos a perspectiva ideológica que 

permeia todas as ações empreendidas durante o governo de Pombal. Por 

perspectiva ideológica entende-se a mesma utilizada por PALACIN (1986, p. 

29-46), que é apresentada como sendo o conjunto idéias que davam 

sustentação ao discurso governamental reformista segundo os parâmetros 

iluministas, e cuja “grandiloqüente retórica da época” servia para afirmar a 

“soberana autoridade do monarca”. Portanto, trata-se da articulação das idéias 

pombalinas ao ideário das Luzes, no sentido de justificar as reformas 

consideradas como sendo indispensáveis e imprescindíveis, o único meio de 

se restaurar a saúde de Portugal e retirá-lo do atraso. 

Assim, é nosso propósito investigar alguns pressupostos 

ideológicos que deram consistência às questões identitárias levantadas por 

Pombal. Pretendemos observar como que, por detrás das reformas, inspirando-

as e conformando-as, havia todo um esforço de Pombal no sentido de 

responder não somente ao questionamento acerca de quem eram - diagnóstico 

acerca de Portugal e do homem português no contexto da Europa do 

Iluminismo - mas, também, levando em conta certa inconformidade com aquela 

condição, de responder à questão de o que ou quem queriam ser, enquanto 

projeto idealizado e buscado por meio das próprias reformas. 

E, partindo-se deste ponto, percebemos que Pombal pretendia 

introduzir em Portugal novos padrões que permitissem o reconhecimento de si 

próprios na comunidade européia. Assim, ao contrário de se erigirem linhas 

demarcatórias, o Ministro desejava que as reformas derribassem as fronteiras 
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intelectuais, cuja finalidade seria eliminar o famigerado "atraso", sinônimo de 

tradicionalismo, arcaísmo e imobilidade. Portanto, parece-nos que o que se 

pretendia era europeizar Portugal, fazendo uso de alguns ideais burgueses. 

Especificando o caso lusitano, o Estado ganha importância, 

mais por servir de veículo e de força motriz às mudanças empreendidas, do 

que, propriamente, por sua estruturação, uma vez que não constituía um fim 

em si mesmo. Na verdade, a exemplo das outras nações, Pombal tinha a 

pretensão de fazer do Estado o difusor dos valores ocidentais1, e isto, não 

apenas na política desenvolvida para aportuguesar os índios, mas também 

para promover, por meio da intelectualidade, a difusão dos valores europeus 

entre os súditos2. 

Diante disto, é preciso esclarecer que não se pretende, neste 

estudo, enfatizar as reformas pombalinas como um todo, em suas variadas 

dimensões. E, mesmo que privilegiando alguns aspectos, não é nossa proposta 

fazer uma análise dos aspectos econômicos das reformas - que boa parte da 

historiografia tradicionalmente privilegia -, nem tampouco uma análise de 

caráter biográfico - que valorize o papel e a atuação do principal executor de 

                                            

1 ELIAS (1994), buscando compreender as origens e métodos utilizados no 
processo de ocidentalização, pontua a pressão modelar do Estado como agente replicador de 
comportamentos e reconhece que a ocidentalização teria sido impraticável sem a intervenção 
do mesmo. 

2 Nesse sentido, é sintomático o ideal do reformador Luis Antônio Verney - 
um dos mais contundentes defensores do iluminismo português - que defendia o “ideal de uma 
cultura verdadeiramente européia” (CALAFATE, 2001, p. 38), em que os portugueses, livres do 
nocivo “preconceito de uma inferioridade cultural do estrangeiro”, mas sem abrir mão de sua 
individualidade, pudessem se inteirar do acervo intelectual e cultural europeu, mas canalizando 
esses conhecimentos em benefício do desenvolvimento de seu próprio país. Obviamente, isto 
traria uma série de conseqüências porque se pretendia uma identidade européia através das 
“aproximações” que permitissem um comungar da consciência de uma europeidade, ou seja, a 
consciência de que constituíam uma civilização. 
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tais reformas -, ou ainda, uma análise que enfatize o alcance prático das 

reformas, que abarque a esfera das suas recepções. Pretende-se sim, por 

outro lado, empreender uma reflexão de alguns pontos específicos, porém não 

menos importantes, relacionados, sobretudo, às idéias que Pombal assumiu 

como justificadoras e legitimadoras das suas reformas e que estavam 

associadas à sua interpretação peculiar da realidade portuguesa naquele 

momento histórico específico. 

Quanto ao acervo bibliográfico, há uma enormidade de 

trabalhos sobre o Marquês, mesmo porque, há que se levar em conta o 

fascínio que envolve a coadunação de uma mente visionária com um pulso de 

ferro. Mas, desde que os escritores do século XIX, com seus ideais liberais 

fizeram uma releitura da história, pode-se identificar uma tendência que ganhou 

hegemonia e que, em maior ou menor grau, fez com que se concebesse a 

situação portuguesa como estando em "atraso" ou, amenizando um pouco, 

estando em "descompasso" com os demais países da Europa. 

Desse período, Joaquim Pedro de Oliveira MARTINS e João 

Lúcio de AZEVEDO, são clássicos da historiografia pombalina. Enquanto o 

primeiro, por fazer parte da "Geração de 70"3, se empenha em situar Pombal 

como sendo o precursor da cruzada contra a decadência; o segundo, em seu 

livro O Marquês de Pombal e sua obra (1909), procura desmistificá-lo para 

inseri-lo no contexto renovador europeu. Por acreditar que o atraso português 

                                            

3 "Geração de 70" foi o termo designativo utilizado para identificar os 
intelectuais portugueses que, no início de 1870, empreenderam uma campanha de reforma da 
nação a partir dos ideais republicanos que, para tanto, retomaram a idéia de atraso e 
decadência como justificativa para as mudanças. 
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era relativo, uma vez que analisa as influências externas trazidas pelos 

"estrangeirados" - os portugueses que, tendo vivido no estrangeiro e assimilado 

as novas formas de pensar, trabalhavam a favor da mudança no país -, 

Azevedo abre espaço para novas interpretações desse atraso. 

E o interessante é que, no decorrer do tempo, essa idéia de 

decadência adquiriu ramificações espantosas, sobretudo nas argumentações 

baseadas na economia, haja vista ser mais facilmente detectável nelas. Dentre 

os autores e obras que trabalharam esse viés econômico, mencionamos 

FISHER (1984) que, ao buscar conhecer os fundamentos que propiciaram a 

afirmação da Inglaterra como potência, se deparou com as relações comerciais 

anglo-portuguesas, sempre marcadas pela dependência e subserviência 

destes últimos. Outra interpretação de destaque é a de DIAS (1970), cuja 

minuciosa análise das Companhias de Comércio e sua inserção no contexto da 

época, serviram para detectar as fragilidades do sistema, principalmente no 

que se refere ao mercado, a ocupação de terras e a produção na América 

Portuguesa. 

Valendo-se dessa perspectiva de atraso, há ainda os autores 

que se enveredaram pelo viés político-social, como, por exemplo, BARBOSA 

(1951), cujo discurso pronunciado em 1882, por ocasião da comemoração do 

centenário de morte do Marquês, fez de Pombal um "Titã" na luta contra o 

fanatismo e o obscurantismo. SOARES (1983, p. 22), chega a dizer: "trevas 

caem sobre o Reino, trevas e dor, pobreza e desespero", tão grave acreditava 

estar o atraso português antes da atuação do ministro. Importante, também, é o 

olhar estrangeiro de CHEKE (1937), cujo humor britânico reduziu o cotidiano 
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dos lusitanos a cenas de cômica ignorância, principalmente no que se refere ao 

fanatismo, ao qual Pombal tanto combateu. 

Todavia, convém mencionar a existência de autores que, para 

justificarem tal atraso, fazem uso de uma linha de raciocínio diametralmente 

oposta, haja vista não considerarem a pessoa do Ministro como o salvador, 

mas sim como a causa das desgraças do país. Tradicionalistas, SOTTO-

MAYOR (1905) e PAGANO4 (1938) representam a facção antiliberal. 

Entretanto, é preciso notar que essa visão de atraso prosperou, 

não apenas devido ao fato de os historiadores se valerem da interpretação de 

mundo oferecida por Pombal, mas também, por estarem, eles próprios, 

impregnados dos ideais iluministas que herdaram, sobretudo o paradigma de 

progresso. Somente quando alguns estudos sobre o iluminismo evidenciaram a 

falta de homogeneidade nas idéias e interesses, ou mesmo na coesão de 

métodos e aplicações práticas, é que se permitiu a introdução de novas 

perspectivas e objetos de análise. Sob esse prisma, as obras mais recentes 

têm analisado Pombal e seu período não mais como sendo uma sociedade 

estanque e perdida no tempo, mas sim como uma comunidade que buscava o 

conhecimento de si mesma a partir da assimilação, ou não, dos padrões 

europeus tidos como inovadores. 

                                            

4 Apenas para exemplificar, PAGANO (1938, p. 15), afirmava: "No seu 
governo [de Pombal], preocupou-se principalmente em abater a Nobreza e a Companhia de 
Jesus com o propósito firme de arrancar os esteios da nacionalidade e lançá-la à aventura dum 
regime burguês-liberal que, com a Renascença e a Reforma, tivera influxo ascendente e 
destruidor. Vai assim Portugal por um caminho tortuoso, angustiante, procurando equilibrar-se 
na desordem desencadeada no mundo e atônito conduzido por um Ministro propotente [sic] e 
egoísta". 
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Conquanto tais abordagens ainda dialoguem com a idéia de 

atraso, elas a tratam como sendo um movimento de tomada de consciência 

que permitia a idealização de uma sociedade alternativa. FALCON (1982) é um 

desses autores que podem ser considerados marcos divisores, pois ao analisar 

as práticas mercantilistas utilizadas por Pombal - que mesmo ao tempo deste 

eram vistas como ultrapassadas - estabelece um diálogo com o ideário 

iluminista da época, transformando o atraso em originais adaptações às 

necessidades portuguesas. Também, pode-se nomear SERRÃO (1990), que 

aparece como revisor da história portuguesa. Sendo o seu propósito oferecer 

uma síntese de Portugal inserido e participante dos eventos europeus, 

consegue reduzir o impacto da idéia de atraso ao direcionar suas pesquisas 

para a repercussão que teve o pensamento iluminista sob o governo de 

Pombal. MAXWEELL (1996), segue essa vertente, mas se diferencia nos 

objetivos, pois, sua intenção é superar a idéia - ainda persistente no 

estrangeiro - de que Portugal se encontrava na contra-mão da história e nada 

tinha a acrescentar ao universo europeu iluminista, de forma que, mesmo que 

as atitudes do Marquês aparentem ser paradoxais, possuíam uma coerência 

interna que tornava suas apropriações do ideário das Luzes algo único. 

Contudo, o nosso recorte temático nos obrigou a selecionar 

alguns autores cuja perspectiva de trabalho se aproximava mais da nossa, 

principalmente no tocante à reforma educacional e a atuação do Estado 

enquanto instrumento para afirmação do Regalismo e meio de promoção das 

reformas pretendidas, como por exemplo, o anti-jesuitismo e a política 

indigenista, uma vez que tais assuntos se prestam a discutir melhor a 

propriedade dos conceitos e as bases em que se deram as reformas, 
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fornecendo uma visão diferenciada mais pendente à formação de um novo 

protótipo de sociedade calcada numa nova concepção de homem. Citamos, 

assim, CARNAXIDE (1940), que analisou os meandros da unificação do poder 

que desencadeou o anti-jesuitismo; ALMEIDA (1997), que apreciou a política 

pombalina no que tange ao projeto civilizador, ou seja, a europeização dos 

índios; ANDRADE (1975), GAUER (1996) e ARAÚJO (2000), que avaliaram as 

reformas do ensino em diversificadas fases e níveis, averiguando, portanto, as 

tentativas do Marquês em solidificar a sociedade portuguesa sobre os novos 

valores introduzidos pelo conhecimento, uma vez que este concebia a 

educação como sendo o sustentáculo da unidade moral e política da nação. Da 

mesma forma, não se poderia esquecer de TEIXEIRA (1999), que observou a 

ideologia pombalina disseminada pela arte e cuja finalidade seria a 

internalização dos valores propostos pelo Estado e cujo objetivo se 

concentrava na restauração da sociedade decadente. 

Se por um lado os enfoques intelectuais e culturais tendem a 

evidenciar a filiação das idéias por Pombal e as repercussões sociais 

provocadas pelas aplicações das mesmas, por outro lado, ainda resta 

averiguar a existência de um projeto e seus pressupostos ideológicos, que 

possibilitaram a organização e arregimentação dos poderes do Estado, 

direcionando-os não apenas ao estabelecimento de um ideal de homem, e 

conseqüentemente de sociedade, mas também, à substituição do 

comportamento calcado na moral cristã pela ética abalizada nos valores do 

Estado. 



 16 

Dessa forma, ao analisarmos esses esforços historiográficos, 

que tanto procuram estabelecer inter-relações entre as reformas pombalinas e 

as idéias que pululavam na Europa, ou identificam algum elemento das 

reformas como modificadores sociais, ainda podemos encaminhar algumas 

questões que, em nossa opinião, todavia permanecem em aberto ou não se 

encontram suficientemente exploradas. Assim, pensamos que a presente 

pesquisa poderia contribuir para o preenchimento das lacunas deixadas 

quando se tenta compreender os conceitos sobre os quais Pombal 

fundamentou suas idéias para formar seu diagnóstico de "atraso", ou seja, 

poderia contribuir para a compreensão do ideário e das causas que serviram 

de inspiração às reformas, bem como, dos recursos de que se utilizou para 

empreendê-las. Portanto, pareceu-nos ser necessária uma abordagem mais 

conceitual, que buscasse identificar, em seus próprios escritos, aquilo que 

pudesse dar consistência ao seu pensamento reformista, cuja finalidade seria 

resgatar seu país desse atraso. 

Diante do exposto, evidenciam-se alguns questionamentos que 

a historiografia ainda não explorou a contento e que, de certa forma, são a 

base da nossa problematização, pois apresentam-se como diretrizes da 

presente pesquisa. Assim, levando-se em conta o contexto europeu, o que 

significava para Pombal reformar Portugal? Quais eram os pontos estratégicos 

ou qual o diagnóstico sobre o qual se apoiavam tais reformas? Partindo do 

pressuposto de que as mudanças pretendidas apontavam para a formulação 

de um projeto identitário subjacente às reformas, quais os elementos 

definidores dessa nova identidade portuguesa segundo a ótica de Pombal? 

Quais seriam os protótipos do novo homem e da nova sociedade almejados? 
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No que se refere à compreensão dos pressupostos que impulsionaram tais 

reformas, quais as idéias que garantiriam a legitimidade das mesmas? Qual o 

aparato filosófico-ideológico que serviu de suporte às mudanças? Quanto ao 

Estado, qual foi a sua utilidade e importância, sobretudo no que se refere à 

ação de civilizar? 

Contudo, é necessário estar atento aos riscos de tal proposta, 

principalmente no que tange à conceituação. No que se refere à idéia de 

civilização, além de ser relacional, ainda alicerça o estabelecimento de uma 

identidade atribuída - portanto, programada para corresponder aos interesses 

de um indivíduo que representava um grupo - e cuja finalidade seria criar uma 

unidade, fazendo-a extensiva a setores sociais tremendamente heterogêneos e 

conflitantes. Além disso, deve-se ter em mente que tais idéias não podem ser 

tomadas como a expressão do pensamento do “povo” português, mas sim 

como uma síntese da leitura que Pombal fez de seu tempo e que, na maioria 

das vezes, não encontrava necessariamente correspondência entre os seus. 

Assim, partindo da hipótese de que há um substrato ideológico 

que permeia as reformas, cujo direcionamento indica a concepção de um novo 

homem português e, conseqüentemente, de uma nova sociedade, nosso 

objetivo é distinguir os critérios que inspiraram tais reformas e o que elas 

almejavam alcançar para além dos resultados práticos imediatos e aparentes. 

Enfim, é nossa intenção trabalhar os parâmetros definidores dessa identidade 

sob a premissa da idéia de civilização, para então, buscar conhecer sua 

relação com esse ideal de homem e sociedade. Contudo, tal perspectiva se 

restringe às variantes da estruturação do Estado enquanto promotor da reforma 
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da educação e da europeização dos índios, que a nosso entender, refletem a 

existência de um projeto civilizador5. 

Quanto aos pressupostos teórico-metodológicos, o presente 

trabalho encontra respaldo na História das Idéias, uma vez que esta permite 

abordagens que se preocupam mais em analisar a articulação dos conceitos 

enquanto "agentes históricos primários" do que em ressaltar as "pessoas 

portadoras desses conceitos"6. Assim, tendo por base o fato de serem as idéias 

um produto socialmente determinado, buscamos conhecer as articulações, 

influências e sentidos produzidos pelo ideário pombalino naquele período 

histórico específico, uma vez que interessa-nos averiguar o projeto de 

mudanças enquanto delineador da sociedade portuguesa idealizada. 

Metodologicamente, o presente trabalho se apóia em alguns 

procedimentos típicos da análise do discurso, com os quais se pretende 

identificar não apenas o que se diz, mas principalmente, o por quê se diz. Daí 

procurarmos estabelecer um campo semântico formado por idéias-chave, cujas 

palavras coletadas nos textos, por repetição, emprego de sinônimos e 

expressões correlatas, ou ainda de palavras e idéias opostas, chamassem a 

atenção para aquilo que Pombal pretendia ressaltar. Assim, para a composição 

e análise desses campos semânticos foram escolhidas, pelo critério de 

                                            

5 Embora ALMEIDA tenha um excelente trabalho (1997) a respeito desse 
projeto civilizador, ela o restringe apenas aos índios, uma vez que seu objeto é a análise 
específica da legislação competente, que no caso se trata do Diretório dos Índios. Contudo, 
acreditamos ser esse projeto mais extensivo, haja vista as escolas de brancos e índios 
guardarem, em sua fase inicial, o mesmo perfil de educação, o que nos leva a questionar se 
não seria também uma tentativa de nivelar segmentos sociais considerados semelhantes. 

6 Um panorama sumário desse campo do conhecimento histórico é 
apresentado no texto de FALCON (1997). 
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recorrência, algumas palavras-chave, tais como reforma, desordens, atraso, 

nações civilizadas, barbárie, bem comum, entre outras. 

No que se refere às fontes, cumpre esclarecer que não há uma 

compilação sistemática do pensamento pombalino - feita por ele mesmo ou por 

algum discípulo. Ainda que fosse comum entre os reformadores, Pombal não 

legou às gerações futuras um corpo doutrinal organizado, ou mesmo a tessitura 

de suas reflexões teóricas que justificassem suas atitudes e que, por si só, já 

explicitariam o projeto que se propôs executar. O que existe nesse sentido, são 

as missivas endereçadas a particulares e oficiais - algumas já publicadas -, e a 

legislação, resultante da incorporação das convicções de seus colaboradores 

ao seu próprio interesse e que se convencionou chamar de legislação 

pombalina. E isto é relevante não somente por deslocar do sujeito a primazia 

das reformas, mas também pela introdução de novas personagens no que diz 

respeito à formação de uma nomenclatura7 desvinculada da origem 

nobiliárquica. 

Quanto às epístolas particulares do Marquês, essas foram 

preciosas no sentido de permitirem entrever, tanto as idéias e as possíveis 

influências sofridas, quanto compor, em suas próprias interpretações, o quadro 

social e mental vivido à época, podendo-se acompanhar tanto a estruturação 

                                            

7 MERCADANTE (2001, p. 27-30), chama de nomenclatura a classe que 
sucedeu historicamente a nobreza no que concerne a disputa pela aquisição dos privilégios 
estatais. E, mais especificamente no caso português, foram as rupturas propostas pela política 
pombalina que possibilitaram essa nomenclatura conseguir um espaço privilegiado e se firmar 
enquanto classe. No que se refere à colônia, o surgimento dessa nomenclatura foi facilitado 
pelo fato de não existirem títulos nobiliárquicos suficientes à formação de uma elite dirigente e, 
portanto, a sociedade permanecia aberta ao enquadramento tanto de portugueses quanto das 
famílias de prestígio aqui arraigadas. Entretanto, o autor acentua que se tratou de processo 
repleto de conflitos. 
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conceitual, quanto o amadurecimento da formação de sua política. No fundo, 

são documentos que referendam e justificam suas ações e intervenções na 

realidade portuguesa. 

Dessa forma, para a compreensão dos pressupostos 

ideológicos de suas reformas, optamos por priorizar a análise dos escritos do 

próprio Pombal, pois, além de trazerem o diagnóstico e o ideal pretendido pelo 

Estado, seus discursos, relatórios e correspondências fornecem as 

informações que melhor traduzem seu pensamento, além de revelarem o 

diagnóstico e o ideal pretendido pelo Estado. Conseqüentemente, situamos 

como assessória a legislação produzida no período - quer se trate de 

documentos editados ou manuscritos - pois, apesar de representarem o 

pensamento da época e funcionarem como um instrumento da materialização e 

divulgação das mudanças empreendidas, tal legislação se encontra limitada na 

própria forma e objetivos, não permitindo, portanto, as manifestações 

individuais. Além disso, ainda há o fato de que a legislação já vem sendo 

amplamente estudada. Também se faz necessário esclarecer que, devido a 

nossa dificuldade em compreender a documentação manuscrita, nem sempre 

legível e que exigiu muito tempo para ser transcrita, demos preferência às 

publicações já impressas. 

Finalmente, resta-nos apresentar a estrutura e fases do 

presente trabalho de investigação. No primeiro capítulo, pretende-se compor o 

cenário da trama, situando nela o nosso protagonista, ou seja, pretende-se 

apresentar e relacionar o Marquês de Pombal com o contexto histórico e 

intelectual de sua época, bem como as reformas do estado lusitano com o 
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contexto das relações Portugal-Europa. Já o segundo capítulo encontra-se 

centrado na identificação e análise do diagnóstico pombalino do “atraso” ou 

“descompasso” de Portugal frente a Europa civilizada. Por fim, no terceiro 

capítulo, apresentamos e refletimos sobre o ideal de homem e sociedade 

almejados por Pombal, que constituiriam a base de seu projeto de identidade 

atribuída à Portugal e aos portugueses. 
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CAPÍTULO I 

O PROTAGONISTA, A TRAMA E O CENÁRIO: O MARQUÊS DE POMBAL E 

AS REFORMAS DO ESTADO LUSITANO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES 

PORTUGAL-EUROPA 

 

Falar de identidade é perfilar o movimento que exige a 

consciência de si próprio; é observar a transformação provocada pela ação dos 

seres humanos sobre si mesmos, cuja finalidade seria alterar a percepção de 

uma existência já definida, diante dos desafios propostos por uma realidade 

que exige novas interpretações e conceitos. Nesse sentido a disposição do 

tema segue a idéia de HALL (1982)8 no que concerne à consciência de si 

próprio, como indivíduo e sociedade, uma vez que, pelo fato de não ser 

unívoca e nem imutável - como que cristalizada no tempo -, tal consciência 

exercita uma dinâmica que demanda o seu próprio repensar a cada exigência 

histórica. 

Entretanto, o desenvolvimento dessa consciência histórica que 

revolucionou o Ocidente, a saber, a consciência da historicidade, cujas 

experiências dos povos constituíam o acervo do conhecimento humano, fez 

                                            

8 “A era moderna permitiu a ascensão de uma forma nova e decisiva de 
individualismo, em cujo centro ergueu-se uma nova concepção acerca do sujeito individual e de 
sua identidade” (HALL, 1982, p. 23). Tal autor buscando conhecer a gênese que permitiu a 
alteração das formas de percepção a respeito do “sujeito humano”, observou que a despeito do 
discurso iluminista propagar a idealização de um “indivíduo totalmente centrado e unificado”, 
portanto, circunscrito à órbita de si mesmo, tal concepção teve efeito contrário ao pretendido, 
pois, ao delimitar esse sujeito, criando um padrão de individualidade, fez com que se 
percebesse e se confrontasse com outras individualidades. E foi justamente em razão dessa 
centralização que se iniciaram as discussões sobre as individualidades que fatalmente 
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com que o século XVIII assistisse à formação de pelo menos duas questões 

que influiriam decisivamente na maneira de se interpretar o mundo. A primeira 

delas, que dizia respeito à fé irrestrita no constante progresso da humanidade, 

apresentava um compassado desenvolvimento paulatino e linear do saber 

rumo à conquista do bem-estar geral. A segunda questão, por estar 

intimamente ligada à primeira, tinha como ponto de partida a suposição de que 

os povos se desenvolviam em ritmos e etapas diferentes e que, assim, caberia 

a eles levantar hipóteses que permitissem analisar a gênese dessas diferenças 

entre os homens9. Isso implicaria na aceitação de que se tratavam de questões 

sócio-culturais, portanto, históricas. 

Como conseqüência dessa nova compreensão de 

homem/tempo, ocorreu uma crescente preocupação dos intelectuais com a 

criação de apologias pedagógicas, filosóficas, políticas e jurídicas - que não só 

servissem de justificativas ao reconhecimento de quem eram, mas que fossem, 

também, capazes de apontar o caminho para a estruturação e o partilhamento 

de uma consciência que indicasse o que queriam ser - não apenas em nível de 

país, mas também no âmbito da Europa. Em outras palavras, com a 

elaboração de tais esquemas de pensamento que serviram de suporte à 

solidificação das instituições, sobretudo referente às atribuições do Estado, 

                                                                                                                               

provocariam rupturas e mudanças na maneira de compreender a si próprios, e a isto, Hall 
chama de “descontinuidades”. 

9 Ao mapear as idéias que possibilitaram a construção da identidade 
européia, sobretudo na versão da alteridade diante do homem americano, GERBI (1996), 
partindo das discussões entre os intelectuais modernos que procuravam autenticar a debutante 
concepção de Homem, põe à mostra não somente a sobreposição dos valores europeus no 
que tange à compreensão de mundo, mas também a preocupação de se estabelecer uma 
justificativa histórica - portanto, material e temporal - que explicasse as diferenças entre os 
seres que habitavam tanto o Velho quanto o Novo Mundo. 
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possibilitou-se a criação de propostas que funcionaram como verdadeiros 

projetos de mudança, ficando a sociedade idealizada firmada sobre o conceito 

de civilização, cujo fim último seria o bem-estar geral promovido pelo Estado. 

Obviamente, este movimento em direção ao progresso foi conturbado e nada 

uniforme, pois as diferenças acentuadas pela demarcação dos campos de 

compreensão do “outro” passaram a ser encaradas como o resultado de níveis 

e ritmos próprios, mas cuja interferência da concepção de civilização10 

permitiria um nivelamento do processo, amenizando o descompasso dos 

desajustados, no percurso do progresso. 

Porém, é necessário estar atento ao fato de que em todo 

projeto que vise alterar a sociedade há, pelo menos, um par de princípios que 

não pode ser desprezado. O primeiro diz respeito ao fato de que só há projeto 

de mudança quando a realidade vivida já não satisfaz nem a grupos, nem a 

interesses específicos e se deseja, no entanto, criar uma outra alternativa 

possível. Quanto ao segundo, que é mais uma decorrência do anterior, 

ressalta-se o caráter utópico desses projetos, uma vez que, apesar de 

alicerçarem suas propostas em uma “realidade social desejável”, tal sociedade 

ainda não existe e na maioria das vezes nem se materializa como foi 

                                            

10 Para CHAUNU (1995, p. 19), a Europa das Luzes foi resultante de uma 
série de fatores que interagiram tanto na formação de uma “consciência das diferenças”, 
quanto na “consciência de que construíam um espaço próprio” e isto, não apenas na 
constatação da existência de particularidades históricas, mas, sobretudo, pela consciência de 
que forneciam um saber diferenciado, alicerçado sobre a produção e a transmissão do 
conhecimento, base da sua idéia de civilização. Já para ELIAS (1994), tal idéia assume um 
traço mais cultural, cujo efeito seria acentuadamente doutrinador e modelador social. Todavia, 
essa propagação de valores tidos como universais - levada a efeito por intermédio da 
intelectualização ou da criação de padrões de comportamentos - fez com que o homem 
setecentista encarasse o ato de civilizar como uma missão a ser cumprida, caso em que não 
eximiu as próprias nações européias considerados resistentes a esse nivelamento provocado 
pela idéia de civilização. 
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idealizada, pois só há concretização de idéias, na medida em que estas vão 

sendo negociadas com a realidade possível. Na verdade, trata-se da dicotomia 

“quem somos versus quem queremos ser”, que embora se constituam duas 

problemáticas distintas, uma não se desvencilha da outra. 

Feitas estas considerações iniciais, passamos a apresentar em 

linhas gerais a composição do cenário em que se desenvolve a trama histórica, 

que se constitui no objeto de nossa investigação, ou seja, o contexto histórico 

de Portugal em que atuou Pombal, tanto do ponto de vista interno quanto do 

ponto de vista das relações com a Europa, com ênfase para o plano das idéias. 

Durante a segunda metade do século XVIII, as fronteiras das 

principais nações européias e de seus domínios de ultramar foram 

determinadas pelas guerras e/ou pelos acordos diplomáticos11, fatos esses que 

geraram um clima de instabilidade política e econômica, uma vez que suas 

economias dependiam da exploração dos recursos naturais e agrícolas 

provenientes das colônias. 

No plano cultural, a necessidade de se conviver com o outro, 

ou seja, com os povos anexados - quer pela conquista de territórios 

inexplorados, ou pela conflituosa troca de protetorado que fazia com que as 

possessões mudassem de dono, ou ainda pela exploração e ocupação das 

                                                                                                                               

 
11 Vale lembrar que o século XVIII foi pródigo em grandes e intensos 

conflitos que acabaram por envolver a maior parte das coroas européias como, por exemplo, 
as guerras de sucessão espanhola e a austríaca, dos Sete Anos e a de independência dos 
EUA, o que permitiu alterar não somente as fronteiras do continente, mas também as terras 
conquistadas ao redor do mundo. Isso implicou tanto no desgaste dos elos que mantinham 
solidárias as velhas suseranias, quanto no surgimento de novas potências que buscavam 
autonomia para seus Estados. 
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terras habitadas pelos autóctones americanos - fez com que esse outro fosse 

percebido como indivíduo, o que levou à criação de propostas de inclusão, 

guardando as particularidades de cada necessidade. 

Em certa medida, tais propostas de inclusão podem ser 

compreendidas como uma atualização do ideal da reconquista, pois, se 

anteriormente acreditava-se que o expurgo da barbárie só seria possível por 

intermédio da evangelização e da colonização, sob a óptica  do ideal iluminista 

a extinção da barbárie só seria efetivada pela conversão à civilização e pela 

submissão aos interesses do Estado. Isso implicava tanto na imposição dos 

valores europeus sobre os povos, quanto no aproveitamento dos espaços e 

das riquezas controladas pela Coroa. 

Dessa forma, torna-se importante compreender a situação do 

mundo lusitano espraiado pelo globo, pois, ainda que os territórios 

conquistados gerassem abundantes recursos e fortunas, os custos de 

manutenção se mostravam altíssimos, tanto em termos de vidas humanas, 

quanto de bens materiais. Os conflitos com outras potências européias e os 

embates mantidos com os povos das localidades rebeldes à dominação, 

produziam resultados danosos, uma vez que, além de eliminarem indivíduos 

portadores de conhecimentos especializados, ainda faziam sucumbir 

esquadras, fortificações e entrepostos comerciais, o que comprometia a 

prosperidade do Estado. 

Assim, para reverter esse quadro, urgia não só conservar a 

“boa inteligência” para com os potentados que se mostrassem amigos, mas 

também, estender-lhes a condição de vassalos, agregando-os ao universo 
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português. Com isso, pretendia-se formar nesses povos anexados a 

consciência do privilégio oferecido e, uma vez imbuídos pelos padrões de 

pensamento e comportamento lusitanos, deveriam "abandonar a natural 

rebeldia" e mostrar sua gratidão trabalhando em prol da consolidação do 

Estado. 

Nesse aspecto, o Alvará com força de Lei, datado de 1755 - 

também conhecido como o Diretório dos Índios -, fornece informações 

preciosíssimas. Por ser destinado às “povoações” já deixava claro que a lei se 

restringia aos índios que haviam aceitado o contato com o branco, pois aos 

selvagens em seu estado bruto, estava destinada a "guerra justa" como forma 

de aprisionamento e dizimação. Àqueles pesava o aprendizado da “língua do 

Príncipe”, a obrigatoriedade do uso de vestuário, a adoção de moradias 

similares à do conquistador e, mais do que tudo, a compulsoriedade do 

trabalho que se justificava pela utilidade “a si, aos moradores e ao Estado”. 

Conquanto o Diretório tivesse sido elaborado para exercer a 

função de um manual, de um guia prático para a civilização dos indígenas, sua 

própria natureza fez dele um agente desagregador de valores, um instrumento 

de descaracterização de culturas e alienação, uma vez que pretendia apagar 

qualquer valor cultural que não fosse o europeu. Aliás, na política pombalina, a 

idéia de civilização assumia uma aparência messiânica, pois se apresentava 

como a única forma de redenção para as populações marginalizadas, o que 

fazia da proclamação dos valores e costumes portugueses condição 

indispensável à obtenção da bem-aventurança geral. Portanto, o que ocorria na 

realidade era a afirmação da supremacia do legado europeu sobre a herança 
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dos demais povos, e cuja pretensão daqueles era a incondicional submissão 

desse outro. 

Também relacionado ao enfrentamento desse outro, observam-

se as controvérsias encaminhadas por Locke12 e Voltaire13, a respeito das 

questões religiosas que culminaram na intolerância entre credos. Ainda que 

ambos sugerissem métodos diferenciados para se controlar a violência, a 

celeuma gerada em torno do assunto evidenciou a necessidade de se abolir o 

fanatismo e a barbárie religiosa, condição sem a qual seria impossível viver 

pacificamente, produzir bens e gerar riquezas, o que equivaleria à promoção do 

progresso. 

Por causa da ressonância de tais conjecturas a Igreja também 

se viu compelida a encarar o outro figurado no “homem artificial”, cuja 

concorrência na utilização do poder tornou-a submissa ao Estado, o que se 

                                            

12 Ao escrever a Carta sobre a tolerância (1689), LOCKE repete os mesmos 
princípios básicos que utiliza em sua concepção política, a saber, a dessagração do poder, cuja 
transferência deste para a órbita da responsabilidade humana, conduziria à discussão da 
finalidade, bem como do condicionamento de tal poder à vontade e ao consentimento da 
comunidade. Assim sendo, o autor caracteriza a Igreja como uma sociedade resultante de um 
ato volitivo e consensual, devendo obedecer a um fim específico que se limitaria a cuidar dos 
assuntos espirituais, não mais servindo de instrumento repressor ao Estado. E isso implicaria 
que a fé e a “sinceridade interna”, passariam para o domínio privado, uma vez que diziam 
respeito somente ao indivíduo e a Deus. Conseqüentemente, as formas de culto seriam apenas 
manifestações externas dessa fé e não declarações expressas de subversão e rebeldia, caso 
em que seriam dispensadas as perseguições ou os revanchismos. Dessa forma, em nome do 
bem comum, defendia tanto a separação quanto a delimitação de competências entre Igreja e 
Estado, sob pena de se  inviabilizar o desenvolvimento do país. 

13 No ano de 1762, Voltaire, ao assumir a defesa de Jean Calas - um 
piedoso comerciante jansenista acusado de assassinar o próprio filho para evitar que ele se 
convertesse ao catolicismo -, deu azo a todo o seu repúdio, com o propósito de denunciar e 
rejeitar a barbárie contida nos grotescos atos motivados pelo fanatismo religioso, que na 
maioria das vezes servia de ardil à hipocrisia e à cobiça. Assim, em seu Tratado sobre a 
tolerância (1763), ridiculariza as separações abismais provocadas pelas intransigências e a 
falta de compreensão a respeito do outro, chamando a atenção para a necessidade de se 
subordinar a Igreja ao Estado, que seria a forma racional de se garantir “o bem físico e moral 
da sociedade”. 
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denominou de Regalismo. BEAL (1976, p. 321), ao comentar tal fenômeno, o 

define como sendo “o controle excessivo da Igreja pelo Estado com a 

conseqüente perda da influência romana”. E FALCON (1993), ampliando a 

compreensão sobre o assunto, comenta que o Regalismo foi o produto 

histórico resultante do processo de enfrentamento entre a sociedade política, 

representada pelo Estado, e a sociedade civil, sobretudo a estratificada no 

clero. Este fruto do reformismo otimista que pretendeu eliminar o atraso 

configurado nas resistências às mudanças solidificou as bases do Estado, 

favorecendo a expropriação política da sociedade. E ainda segundo este autor, 

na prática, o Regalismo assumiu a forma de centralização do poder, de 

estrutura administrativa secionada em agências subordinadas que, tanto 

apresentaram funções governamentais específicas quanto permitiram a criação 

de uma burocracia treinada e leal. 

Contudo, a maior plasticidade do iluminismo observa-se no 

espaço intelectual, uma vez que todas as questões inerentes ao ser humano 

passaram a ser objeto de análise pela razão14. A partir de então, os méritos do 

raciocínio, da empiria e da utilidade se imiscuiriam em todos os campos da vida 

humana. Conseqüência disso pode ser vista na transferência dos conceitos 

mecanicistas para a esfera social, pois, desde que o movimento dos corpos no 

espaço pôde ser materializado em regras fixas, cogitou-se encontrá-las 

                                            

14 Desde que Descartes chegou à conclusão de que a capacidade de utilizar 
a razão era inerente a todos os seres humanos, abriu-se um precedente que transferiu para 
cada indivíduo, o “poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso”. E tal racionalidade 
estava condicionada à busca pelo conhecimento, cuja compreensão do “livro do mundo”, 
oferecia o conteúdo para a investigação da natureza física e humana, o que fez da “alma” que 
cogita, um leitor atento, independentemente das diferenças culturais, ou seja, dos “costumes”. 
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também nas relações partilhadas entre os seres. Semelhantemente a isto 

houve uma projeção do universo ordenado para a pessoa do monarca, fazendo 

gravitar ao redor de si a responsabilidade de promover o bem geral, o que se 

denominou “governo ilustrado”15. 

Observando o contexto das vivências portuguesas em relação 

a esse universo europeu setecentista, pode-se notar uma imbricação das 

questões de ordem política, econômica e cultural que marcariam 

profundamente não só a maneira pela qual os lusitanos seriam vistos pelos 

vizinhos, mas também as razões que motivariam a interferência do governo 

pombalino nessa realidade. 

As questões de ordem política ressaltavam as fragilidades do 

setor ligado aos assuntos internacionais, uma vez que os constantes temores 

envolvendo possíveis invasões no continente e nos vastos domínios do mar 

propagavam um clima de insegurança. E tais temores não eram de todo 

infundados já que os portugueses, em várias ocasiões, haviam experimentado 

a ganância das potências estrangeiras, cuja política de usurpação - calcada na 

voracidade de terras, matérias-primas e mercados - fez com que se lhes 

fossem subtraídas várias possessões. 

Sobre esse assunto, o paradoxo das amizades se revela até 

mais interessante do que os conflitos armados, uma vez que os acordos de 

                                            

15 FALCON (1986, p. 8) prefere esta denominação à comumente conhecida 
como Despotismo Esclarecido, uma vez que esta já traz uma contradição intrínseca, pois, se é 
despotismo a própria unilateralidade do exercício do poder, não avaliza o esclarecimento 
trazido pela política e pelas práticas que tanto repensavam a origem e exercício do poder 
quanto a sua delimitação. 
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defesa e comércio mútuos resultaram em perdas extremamente danosas. 

Exemplo disso pode ser observado no contrato anglo-lusitano datado de 1703, 

em que, John Methuen, ao assinar o tratado que levou seu sobrenome, fez 

com que Portugal se visse enredado na malha de interesses da Inglaterra. Tal 

acordo, ao ratificar pactos defensivos anteriores, ainda incluiu dois artigos que 

estabeleciam reciprocidade comercial que, diga-se de passagem, não foram 

observados pelos britânicos. Aliás, essa dubiedade inglesa, para não dizer 

hipocrisia, foi o motivo que levou Pombal a repudiar, tanto as escaramuças 

utilizadas pelos ingleses16 quanto a situação de inferioridade imposta por estes 

aos portugueses.   

Tais receios podem ser vistos em uma projeção mais nítida 

quando se observa o zelo para com a América, pois o desejo de se resguardar 

o Brasil fez com que este se tornasse a menina-dos-olhos do governo. Isto, não 

só pelo fato de ser ele o maior fornecedor de riquezas ao Império português, 

mas também pela mística que representava como país “refúgio”17. Tal fato se 

                                            

16 BARRETO (1986), ao prefaciar os Escritos Econômicos de Londres 1741-
1742, comenta que os sorrateiros ingleses, ao insuflarem as rebeliões dos nativos contra o 
domínio português, pretendiam minar as defesas lusitanas para fazê-los perder as terras 
conquistadas. E foi exatamente o que aconteceu em Goa e Salsete, pois, a Grã-Bretanha, 
propositalmente, não só retardou a ajuda militar solicitada por D. João V, como também 
dificultou o envio de uma esquadra portuguesa em tempo oportuno. Além de tais episódios 
exigirem máxima cautela no que se refere à política internacional, eles ainda ganharam 
relevância pessoal para Pombal, quando se observa que seu irmão caçula, José Joaquim de 
Carvalho, treze anos mais moço e a quem “criara como a um filho”, morreria em um desses 
combates, no ano de 1738. 

17 MELLO (2000), ao fazer uma digressão sobre essa idéia de “Brasil 
refúgio” concluiu que ela teve sua origem ainda nos primórdios da ocupação portuguesa, pois a 
crença no “papel messiânico” a ser desempenhado pelo Brasil era constante, tanto na condição 
de supridor quanto na de agente perpetuador da Coroa, uma vez que, havendo ameaça à 
segurança ao séquito real, servia de receptáculo seguro à Corte transplantada. Por isso não é 
de se estranhar que Pombal, em carta envidada ao genro, datada de 03 de fevereiro de 1779 
(In: NORONHA, 1916, p. 83), mencione o plano de evacuação da família real para o Brasil, 
caso os exércitos espanhóis ultrapassassem a fronteira portuguesa. 
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evidencia pela constante preocupação da Coroa com as fronteiras, uma vez 

que a falta de contingente legitimamente português a obrigava a redirecionar o 

olhar para as populações locais que, apesar de serem extremamente 

heterogêneas e com interesses nem sempre coadunantes com os da 

Metrópole, uma vez disciplinadas e incentivadas, poderiam servir aos 

propósitos do reino. Muito embora os portugueses tenham adotado uma atitude 

de neutralidade, receavam ser arrastados aos conflitos para os quais não 

estavam preparados e isto, sem contar que, na pior das hipóteses, tal 

alternativa poderia acarretar a perda da própria independência, a saber, da sua 

identidade como nação. 

Todavia, é preciso lembrar que a pretendida neutralidade, de 

certa forma, funcionava como um cordão de isolamento, pois a desconfiança e 

os receios que Portugal mantinha em relação aos seus vizinhos fazia com que 

questionasse as razões e a utilidade de muitas idéias e práticas já amplamente 

difundidas na Europa, o que propiciou um apego ao tradicional, em contraste 

com as novidades estrangeiras tidas como pouco confiáveis. Nesse ponto seria 

conveniente abrir um parêntese para comentar sobre os enciclopedistas e os 

fisiocratas que se constituíam em algumas das fontes irradiadoras do 

pensamento renovador da época. 

FALCON (1993), analisando o Enciclopedismo, o definiu como 

a “cruzada filosófica” empreendida contra os adversários da razão, uma vez 

que pretendia expurgar do conhecimento todo resquício de obscurantismo, 

mentiras e imposições de autoridade. A Enciclopédia, elaborada por Diderot e 

d'Alembert, se constituía em uma obra monumental para a época, pois, no 
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período de quinze anos em que durou sua confecção, reuniu uma quantidade 

gigantesca de informações dispostas em ordem alfabética cuja finalidade seria 

a de oferecer a síntese dos conhecimentos, colocando-os à disposição da 

humanidade. Além disso, tal movimento intelectual, também tinha a missão de 

divulgar e “popularizar” esses conhecimentos, contribuindo para a difusão e o 

esclarecimento da humanidade. Dessa forma, a Enciclopédia, ao situar o 

homem como sendo o centro da obra, abriu espaço para a discussão e análise 

de todos os assuntos que dissessem respeito aos seres humanos. 

Estreitamente ligados ao Enciclopedismo, despontaram no 

cenário europeu alguns analistas da política econômica que, uma vez 

observados os resultados obtidos com base no excedente da produção, 

buscaram identificar as “relações necessárias” entre as leis naturais e a 

produção de riquezas. Assim, preocupados em descobrir o código de “lei 

natural”18 capaz de normatizar os padrões corretos que conduzissem ao 

desenvolvimento social, visaram alcançar não somente a harmonização entre a 

“ordem natural” existente no universo e na conduta do ser humano - como ser 

social e político -, mas, também, o progresso que viabilizasse o bem-comum. 

Apesar de terem um caráter liberal, pois defendiam o controle das “leis 

naturais” sobre o trabalho dos homens e as condições de mercado, não 

excluíam a atuação do governo, pois, sendo este representado por um 

                                            

18 De certa forma, o Iluminismo adotou o sentido de “lei natural” 
compreendido por Hume, que a definia como sendo a conexão habitual e constante entre 
eventos diversos, possibilitando o estabelecimento de uma causalidade, ou seja, uma previsão 
de eventos futuros, caso em que se excluiria o milagre. (ABBAGNANO, 2000) 
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monarca de mente esclarecida, estaria apto a romper com os entraves ao 

desenvolvimento, promovendo as reformas necessárias. 

Em termos práticos, a filosofia dos fisiocratas19 era mais 

dirigida às questões agrícolas do que as relacionadas com a indústria e o 

comércio. Contudo, assumia um caráter liberal, haja vista rejeitar a manutenção 

de práticas feudais que não mais condiziam com as necessidades sociais, em 

especial, as relacionadas com a produção, a circulação e a geração de 

riquezas. 

Diante disso, não fica difícil imaginar as razões que levaram os 

lusitanos a desconfiarem e a se distanciarem dessas idéias francesas. Dos 

enciclopedistas, os portugueses rejeitavam o racionalismo que se opunha à 

“verdade revelada”, anulando o conhecimento produzido sobre as bases 

escolásticas, o que representava uma ameaça à fé católica. Dos fisiocratas, 

recusavam o caráter liberal que questionava os arcaísmos do Estado, 

manifestos sob a forma de privilégios e tributação, como também, do 

emperramento na produção e na circulação de bens. 

Essas resistências, de certa forma, fizeram com que os demais   

países europeus vissem os portugueses com preconceito, uma vez que estes, 

ao rejeitarem o novo conhecimento libertador em favor da tradição, afirmavam 

a impressão de isolamento, de “ilha” cercada por um mar de densas trevas e 

ignorância, o que equivaleria situa-los na “contra-mão” da história. 

                                            

19 TAYLOR (1960, p. 35) define a fisiocracia como a filosofia que defendia o 
“governo de todas as sociedades humanas pelo sistema ou através do sistema da 'lei natural' - 
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Paralelamente às complicações políticas, as questões 

econômicas também apresentavam graves problemas. Só para se ter uma 

idéia, ao mesmo tempo em que América Portuguesa se constituía na mais 

abundante fonte de renda metropolitana, estabelecia o maior paradoxo a ser 

enfrentado, pois o mesmo fausto que mantinha a ostentação e o luxo da 

monarquia20, também atiçava a cobiça estrangeira, arruinando a frágil indústria 

nacional21, uma vez que esta não conseguia competir com os produtos 

facilmente importados, sobretudo, ingleses. Todavia, é importante frisar que tal 

dependência não se restringia à aquisição de produtos, mas alcançava os 

serviços de transporte, de comércio e os logístico-militares. Obviamente, tal 

situação se mostrava excessivamente danosa porque os britânicos, cientes das 

carências lusitanas, cercavam-se das mais variadas artimanhas para manter o 

“aliado” submisso a si. E nisso se incluem tanto as concessões de favores 

quanto as ameaças de invasão22. 

                                                                                                                               

o qual significava não só: 1) os princípios da 'justiça natural', mas também 2) as 'leis naturais' 
da economia”. 

20 A prodigalidade do período joanino chegou às raias da inconseqüência, 
causando verdadeiro espanto e inveja a realeza européia. Sobre esse assunto, FRANÇA 
(1987, p. 42-43), escreve que, em 1715, durante o cortejo das embaixadas em Paris, D. João V 
- desejoso de impressionar a todos - ordenou ao representante de Portugal que lançasse mãos 
cheias de moedas de ouro e prata à multidão, o que ocorreu por cinco horas a fio. Aliás, o 
próprio Pombal, quando atuou como embaixador em Viena, enviou uma carta ao Padre João 
Batista Carbone, datada de 31 de maio de 1746 (In: LOPES, 1999, p. 174) em que comentava 
ser senso comum entre os austríacos, o atribuir aos portugueses o “desprezo de ouro e 
diamantes do Brasil”, muito embora ele próprio visse tal dissipação como sendo desvantajosa. 

21 MAXWELL (1996) comenta que D. Francisco Xavier de Menezes, o 
quarto conde de Ericeira, após ver frustradas todas as suas tentativas de industrializar 
Portugal, suicidou-se. 

22 A Colônia do Sacramento, por exemplo, situada na foz do Rio da Prata 
era o ponto de partida para qualquer conquistador que pretendesse chegar mais rápida e 
facilmente ao interior da América do Sul. Sua localização era ponto estratégico para defesa e 
comércio, o que explica a cobiça de portugueses, espanhóis e ingleses. 
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Como se pode perceber, era irônica da situação vivida pelos 

portugueses, uma vez que a riqueza lusitana serviu tanto de bênção quanto de 

maldição, pois, ao mesmo tempo em que proporcionava o fausto, também 

fomentava a ganância estrangeira. Assim, com tais fraquezas expostas, não 

seria sem propósito o medo lusitano de perder não apenas as terras 

conquistadas, mas a sua individualidade como nação. 

Uma vez estabelecidas estas considerações relacionadas com 

o contexto geral que compunha o cenário da trama que envolve o nosso 

protagonista, cabe-nos agora tratar daquele que se constitui o sujeito histórico 

objeto de nossa investigação, o indivíduo que se encontra por detrás do título 

de Marquês de Pombal. 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), Conde de 

Oeiras (1759) e Marquês de Pombal (1769), primeiro Ministro de D. José I, rei 

de Portugal, é considerado uma das figuras mais proeminentes da História 

Portuguesa, embora o início de sua carreira política tenha ocorrido de maneira 

discreta. Fidalgo de família inexpressiva e sem possuir qualquer experiência 

diplomática, aos 39 anos - por influência dos protetores: o Cardeal João da 

Mota, primeiro ministro de D. João V, e D. Luiz da Cunha23 -, em data de 1738, 

consegue sua nomeação como enviado extraordinário em Londres24. 

                                            

23 Considerado brilhante embaixador serviu seu país na Inglaterra, na 
República Holandesa, na Espanha e na França, representando também a Corte portuguesa no 
Congresso de Paz de Utrecht e Cambrai. Segundo MAXWELL (1996, p. 15), foi “o mais 
formidável dos pensadores” portugueses, pois, coube a si a primeira elaboração de uma 
análise crítica e abrangente das fraquezas de Portugal e dos meios necessários para remediá-
las. 

24 BARRETO (1986), comenta que D. João V relutou em nomear Pombal 
para o cargo, pois além de ter um nome obscuro e ser “pobre como muitos outros” - portanto, 
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Na Corte de Jorge II, à qual permaneceu de 1738 a 1743, 

Pombal se inteirou não só da cobiça dos britânicos, mas também do quão 

eficientes eram em satisfazê-la. Aliás, a não observância dos tratados por parte 

dos ingleses foi a causa da minuciosa análise feita por Pombal, em que 

denuncia as falcatruas britânicas e a debilidade portuguesa. Sob esse aspecto 

BARRETO (1986) observa que, para Pombal, a causa da decadência lusitana 

não advinha dos tratados em si - especificamente o de Methuen -, mas sim das 

“infrações” cometidas contra esses tratados. 

Assim, para além das querelas comerciais e diplomáticas que 

denunciavam os motivos das constantes queixas de Pombal contra os 

britânicos, havia pormenores que não só faziam com que o diplomata 

admirasse os insulares, como também desejasse copiá-los. Entre esses 

detalhes, menciona-se a perícia nos cálculos que fez com que apreciasse a 

“miudeza com que neste pays se apura ou refina o cálculo”. Tal “multiplicador” 

contábil - que permitia a avaliação segura de um grandioso e, ao mesmo 

tempo, minucioso comércio - chamava a atenção não apenas pela facilidade 

com que permitia estabelecer um controle preciso, mas também pelas 

possibilidades às quais disponibilizava. No entanto, esse fato o despertava 

para uma outra realidade, a saber, a necessidade de se investir na preparação 

intelectual dos lusitanos, que deveria ser difundida como valor social. 

                                                                                                                               

incapaz de competir com o faustoso protocolo exigido nas embaixadas, haja vista os soldos 
serem insignificantes - ainda era inexperiente e poderia cometer “alguma falta de prudência”, o 
que não seria novidade, pois seu gênio ousado e ambicioso já havia dado mostras ao raptar D. 
Tereza de Noronha, viúva de família importante, que viria a ser sua primeira esposa. 
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Um outro item interessante pode ser encontrado no fato de que 

- apesar de Pombal acentuar o desprezo dos britânicos para com sua gente25 - 

importava reconhecer o empenho e a astúcia com que estes se dedicavam à 

aprendizagem da língua portuguesa, pois, uma vez capazes de estabelecer 

comunicação nesse idioma, tanto poderiam exercer o comércio nos territórios 

de dominação lusitana quanto obrigar os portugueses a requisitá-los como 

intérpretes e intermediários nas negociações mantidas entre ambos os países. 

Com isso, os portugueses ficavam vulneráveis e se tornavam presas fáceis, 

pois eram forçados a concordar com o que lhes era dito  - verdadeiro ou falso - 

ficando relegados a uma dependência humilhante. Desta forma, ressentido 

pela míngua de conhecimentos que debilitava seu povo, o Marquês começou a 

atualização por si próprio. Modernizando suas leituras - inclusive dos livros 

proibidos em Portugal - adquiriu embasamento necessário para fazer uma 

profunda análise das causas do sucesso inglês, bem como do respectivo 

fracasso lusitano. 

Tempos depois - em sua segunda missão - transferiu-se para a 

Áustria (1745-1749), país em que passou por muitos dissabores26. Todavia as 

                                            

25 Em suas cartas londrinas (In: BARRETO, 1986), Pombal analisa as 
manipulações e retaliações sofridas pelos portugueses em solo britânico e, dentre elas, 
menciona a interdição à aquisição de casa própria e “armazém”, para guardarem mercadorias; 
a obrigatoriedade de pagamento do imposto sobre a moradia, no qual os ingleses residentes 
em Portugal eram isentos; a cobrança pela alfândega londrina de impostos maiores do que os 
exigidos dos nacionais; a não isenção dos “produtos para consumo” enviados à embaixada 
portuguesa. 

26 Nas correspondências enviadas aos padres da Companhia de Jesus (In: 
LOPES, 2000), sobretudo, ao leal amigo Padre João Baptista Carbone, Pombal se queixa de 
seus múltiplos males. E para além dos atritos provocados pelo comportamento mesquinho de 
Manoel Pereira Sampaio - representante português em Roma - o que mais deprimiu Pombal foi 
a inadequação das suas credenciais, pois, a qualidade de enviado ou “viandante” não lhe 
permitia agir como diplomata plenipotenciário, e isto se traduzia na incapacidade de tomar 
decisões por conta própria, o que o constrangia sobremaneira.  
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experiências vividas lhe permitiram alcançar maior maturidade, fazendo com 

que muitas de suas idéias adquirissem consistência. Designado conciliador 

entre o Império Austríaco e a Cúria Romana vivenciou os danos provocados 

pela ardilosa intransigência e ingerência da Igreja na disputa pelo poder 

político. E ainda que as frustrantes negociações entre ambos os países se 

arrastassem e o desgaste financeiro e emocional piorassem a saúde debilitada, 

tiveram como ponto positivo fazê-lo atentar para a necessidade de atualizar 

seu país27. Urgia tanto a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, 

quanto a conquista de maior independência do poder temporal, o que 

propiciaria maior agilidade e eficiência no cumprimento das decisões do 

Estado. 

De regresso a Portugal, em 1750, finalmente o Marquês pôde 

exibir os louros obtidos após anos de negociações complicadas. Seu sucesso 

pessoal e a vantagem de ter desposado, em segundas núpcias, uma 

conterrânea da rainha, facilitou-lhe a ascensão ao cargo de Secretário dos 

Negócios Estrangeiros e da Guerra. Ainda que D. João V falecesse poucos 

meses após ter nomeado Pombal, este foi mantido no cargo pelo filho 

sucessor. Todavia, foi a capacidade de administrar a catástrofe provocada pelo 

terremoto de 1755 que afirmou Pombal como um cataclismo reformador. Se 

pela ação da Natureza a velha Lisboa deixou de existir, a atuação da natureza 

de um homem fê-la reerguer das cinzas, alicerçada na promessa de novos 

                                            

27 Para o cumprimento de tal propósito foram decisivas as influências por 
ele sofridas. A persistência das enfermidades que o acometiam também serviu para aproximar 
Pombal de Gerhard van Swieten, reformador da Universidade Austríaca que se tornou seu 
médico particular e amigo. Dessa amizade rendeu a contribuição para a reforma dos estudos 
médicos e farmacêuticos em Portugal. 
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tempos. E conquanto o “Hércules lusitano” não realizasse sozinho o trabalho 

de modernizar seu país, ao adquirir o aval régio, conduziu o processo com mão 

de ferro, aplicando em seu país as idéias armazenadas durante o período em 

que conviveu com outros povos. 

O distanciamento acurou seu senso crítico, fazendo com que 

diagnosticasse os males que definhavam Portugal. E os sintomas o faziam 

concluir que o ritmo pulsante de seu país estava em descompasso com o da 

vizinhança, pois padecia de uma paralisia degenerativa provocada pela 

“ignorância” e pelo “fanatismo”28. Ignorância alienante, porque se recusava a 

adquirir novos conhecimentos e técnicas que melhor permitissem o 

aproveitamento de possibilidades e, fanatismo, no que tangia ao obstinado 

apego à tradição religiosa que tanto definia as relações sociais quanto a 

concepção e atuação do Estado. Na prática, isto implicava um apego aos 

costumes arcaicos que impediam novas experiências, estando aí, portanto, a 

origem de todos os males. 

A análise das reformas pombalinas adquire novos contornos, 

quando fundamentadas sobre o pressuposto de que Pombal se via como o 

responsável pela redenção de Portugal, porque acreditava que tinha a missão 

de retirar seu país do atraso. O interessante é que parece existir uma dupla 

comissão, uma vez que as forças sobrenaturais que lhe pouparam a vida e a 

                                                                                                                               

 
28 O obscurantismo ibérico sempre foi motivo de zombarias, especialmente 

porque, no Século das Luzes, a única claridade que se via em Portugal era a das fogueiras 
mantidas pela Inquisição. E isto pode ser observado em Voltaire que, repelindo com ácido 
desprezo toda forma de entrave ao progresso do ser, fez do exemplo lusitano motivo de 
galhofas por toda a Europa. 
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casa, bem como a vontade régia que o fez ministro, conspiraram para fazer 

dele o homem certo para agir no momento exato. 

No que se refere às forças sobrenaturais, CHEKE (1937, p. 83-

4) comenta que, em razão da casa de Pombal ter sido poupada da destruição 

causada pelo cataclismo que arrasou Lisboa em 1755, criou-se uma espécie de 

mitificação em torno da pessoa do ministro que, uma vez endossada pela 

própria “tendência à superstição” de D. José, serviu para confirmar o “sinal 

particular da Divindade”, pois outorgou a Pombal o posto de ministro 

plenipotenciário e incontestável. 

Certamente, o abalo sísmico fora decisivo para criar a imagem 

do homem incansável, invencível, e mais do que tudo, protegido ou possuído 

por um poder extra-humano que o fazia distinguir-se dos demais. MARTINS 

([18--], p. 17-18)29, analisando a justaposição entre homem e evento comenta 

que o povo português, sobretudo o “povo simples”, não compreendendo a fúria 

dos cataclismos - natural e humano - que o atingia, buscou explicações para os 

fatos nos “velhos livros do Bandarra30, a bíblia portuguesa que andava na 

                                            

29 Este autor dá a medida da imagem construída sobre Pombal quando diz: 
“Dessa hecatombe nasceu o poder do Marquês de Pombal; e o acaso, aterrando os ânimos 
com o pavoroso acontecimento, preparou-os para aceitarem submissamente o jugo do tirano, 
que ia consumar o terremoto político, depois da natureza ter consumado a ruína da cidade 
perdida de D. João V. A decisão do ministro, nas horas do cataclismo, dera a medida de sua 
força, conquistando-lhe para logo a absoluta obediência do rei D. José. [...] O terremoto era o 
fim de um mundo. Antes de criar, porém, o ministro precisava consagrar a destruição, nas 
esferas onde a natureza não chega – na sociedade, nas instituições – para que a futura 
Salento fosse uma cidade nova em todos os sentidos. O terremoto fez-se pois homem, e 
encarnou em Pombal, seu filho”. In: MARTINS, ([18--], p. 17-18) 

30 A expressão usada pelo autor faz referência a Gonçalo Annes, o 
Bandarra, assim conhecido por sua risada estridente, resultante do transe místico que o levava 
a fazer previsões para o futuro. Nascido em Trancoso, provavelmente no ano de 1550, foi 
sapateiro, trovador e profeta. Representante da cultura popular, suas trovas expressavam a 
junção das sínteses entre o messianismo judaico e o milenarismo cristão, cuja finalidade seria 
preparar o povo português para os dias futuros em que, após a depuração pelo muito 
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memória de toda a gente”, e isto serviu para avivar o fanatismo sebastianista 

que via em Pombal a encarnação do "Antecristo". 

Certamente Pombal conhecia o que se dizia dele, mesmo 

porque possuía uma rede de informantes que o mantinham a par de tudo31 e 

como era tremendamente astucioso, seria pouco provável não utilizar tal 

situação a seu favor. Mas, fosse pelo fanatismo que lhe conferia atributos 

sobre-humanos, ou pela repressão que silenciava as vozes dos descontentes, 

os fatos confirmam que ele se tornou o homem de confiança do rei, recebendo 

deste o aval para restaurar o país. Aliás, essa idéia de restauração era muito 

forte nos escritos pombalinos, pois sempre fazia um paralelo entre o passado e 

o presente, quer para identificar os “vícios” nos quais Portugal se atolara, quer 

para marcar as mudanças produzidas por intermédio de seu trabalho como 

administrador. 

E é justamente nesse diálogo com o passado que Pombal 

escreve: 

                                                                                                                               

sofrimento, se instauraria "o Quinto Reino", reino este presidido por um soberano justo que 
traria paz e abundância aos povos. Tais escritos receberam a condenação do Santo Ofício - 
muito embora Annes tenha sido punido com uma pena leve - contudo, nem isso impediu que 
servissem de sustentáculo ao sebastianismo. Aliás, a crença popular nas profecias do 
Bandarra se fortaleceu e popularizou por intermédio da divulgação impressa, o que ocorreu a 
partir da segunda metade do século XVII. 

31 Sobre esse assunto, SOTTO-MAYOR (1905, p. 154) comenta que nas 
ocasiões em que Pombal saía à rua, sempre se fazia escoltar por uma guarda composta de 
sessenta soldados de cavalaria, além de um capitão e alferes. Mas, nesse cortejo, o que 
realmente chamava a atenção era a figura do "Tambor", a saber, do homem de elevada 
estatura, vestido com farda e barretina revestida de pele de urso, que ia à diante da guarda 
rufando o tambor. Em uma das exibições de tão pomposa comitiva, o Padre Antônio da 
Fonseca Claro, que observava de uma janela, imprudentemente chamou os amigos para virem 
"ver o urso" o que, obviamente, estabelecia um trocadilho entre o exotismo do séqüito e a 
pessoa traiçoeira de Pombal. Denunciado e preso, foi condenado ao desterro sem qualquer 
acusação formal, e mais, só teve a revogação da sentença no reinado de D. Maria I. Ora, se 
Pombal tinha conhecimento de detalhes tão particulares como esse, não seria exagero supor 
que também conhecesse e se aproveitasse das reações que a sua figura inspirava. 
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Todas as partes do governo político e civil em Portugal se tinham 

ressentido desta geral ignorância. Cada ramo estava enfermo e 

tolhido. Esta falta de administração tinha tirado até a esperança de 

ver nascer jamais grandes reformadores, por onde se pode presumir 

que se possam formar jamais homens de Estado, em um reino, onde 

as ciências estão banidas, e onde se não se sai a viajar. 

O governo político não se refina senão à proporção que as ciências 

especulativas lançam novas luzes nos espíritos de nação, ou vendo-

se outras cortes. (In: MARTINS, [18--], p.187) 

Assim, com o aval régio, chamou a si a responsabilidade de 

restabelecer Portugal para retirá-lo do atraso, criando os meios para que se 

difundissem as luzes do conhecimento sobre o povo apegado às tradições 

retrógradas e que, justamente por isso, desde há muito haviam abandonado a 

marcha do progresso. 

Aliás, a certeza de que havia sido comissionado para recolocar 

Portugal no lugar que lhe era devido entre os povos, pode ser mais 

sensivelmente notada nos últimos escritos de Pombal, uma vez que traduzem o 

desapontamento de quem vê a sua pessoa e o trabalho de toda a sua vida 

sendo difamados, vilipendiados e execrados pela nação que pretendeu 

restaurar. 

A falta de meu Augustissimo Amo, e Clementissimo Senhor, e 

Bemfeitor, me fez sair déssa Côrte com o coração despedaçado, e 

com trabálhos de Espirito, que Eu entendia, que não podiam ter 

iguais. Ainda porem se me preparávam outros mayores, que nunca 

esperei ter, quaes são os penetrantissimos trabalhos de honra. 

Soube que os mesmos Ministros Evangélicos (destinádos por Christo 

Senhor Nosso para nos doutrinarem) me tinham calumniádo, e 

denegrido, na Côrte, e na Cidade, com huma tão geral diffamação, 
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que chegára a causar huma sublevação no Povo: Imputando-me 

prevaricações na Administração da Fazenda Real: E desfigurando os 

zelósos e uteis serviços, que com tanto amor, e disvélo, fiz ao Rey, e 

á Pátria, por quazi quarenta annos; de sorte que não só perdêssem 

toda a estimação mas se fizessem objecto do desprezo das gentes. 

(In: NORONHA, 1916, p. 2-3) 

A propósito, as cartas de Pombal enviadas ao genro João 

Vicente de Saldanha Oliveira e Sousa Juzarte Figueira, Morgado de Mateus e 

mais tarde 1° Conde de Rio-Maior - que constam dessa coletânea organizada 

por NORONHA (1916) - são relevantes porque acompanham os últimos anos 

de vida do Marquês e expressam suas opiniões a respeito de seus antigos 

esforços enquanto ministro e esse tempo de desgraça total. Além da angústia 

com que observava o tripudiar dos inimigos e a incerteza do futuro destinado à 

sua família, tais missivas também descortinam a estupefação de Pombal diante 

dos fatos então presenciados, uma vez que não conseguia entender como um 

tão grandioso trabalho que objetivava a restauração de Portugal - devolvendo-o 

à civilização - poderia ser tratado de forma tão abjeta. 

Resta-nos, uma vez apresentados o cenário e o protagonista, 

abordar brevemente a trama, ou mais, precisamente, as reformas pombalinas 

propriamente ditas. 

As reformas efetuadas pelo Ministro em Portugal seguem o 

diagnóstico elaborado ainda nos primeiros tempos, quando serviu como 

embaixador e cujo pilar de sustentação era a idéia de “atraso”. O Marquês de 

Pombal, observando o mundo culto da época compreendeu, de maneira 

indubitável, o desfalque intelectual sofrido por seu país, pois, embora as 

facilidades de impressão fizessem efervescer o mercado literário e tornassem 
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as línguas vulgares um filão inexplorado - que permitiu, não só a 

dessacralização do latim, mas também a divulgação e a popularização das 

discussões a respeito das idéias que agitavam o universo europeu 

(ANDERSON, 1989), em Portugal a “desilustração” agia soberana32. 

Entretanto, é importante lembrar que tal idéia de atraso, 

conquanto fosse levada ao extremo por Pombal, não se constituía em 

novidade, pois os “estrangeirados” - diplomatas, intelectuais e demais pessoas 

influentes que viviam ou viveram no estrangeiro - tendo uma vez alteradas suas 

percepções de mundo pelo contato com outros povos, há algum tempo já 

faziam importantes críticas ao seu país. E, apesar de tal idéia ser muito mais o 

resultado da apropriação do olhar estrangeiro do que a consciência 

generalizada da real situação em que o país se encontrava, isso se constituiu 

no combustível para as reformas, muito embora também tenha se revelado um 

empecilho às intenções de Pombal. Ao se valer do olhar dos viajantes ingleses 

que aportavam em Lisboa, CHECKE (1937), a propósito, ironiza os costumes 

portugueses setecentistas, pois não somente critica o esplendor e a riqueza da 

Igreja Lusitana em contraste com a pobreza do povo, como também ridiculariza 

a ignorância e a superstição às quais esse povo estava condenado33. 

                                            

32 Ainda que D. João V se esforçasse para enriquecer tanto a biblioteca 
régia quanto a de Coimbra, com a aquisição de 20.000 volumes (SOTTO-MAYOR, 1905), tal 
benefício ficou restrito a poucos, porque, além de tais obras terem sido escritas em latim e em 
língua estrangeira - que os portugueses pouco conheciam - mais do que tudo havia a 
Inquisição, que continuava censurando e punindo os rebeldes. BARRETO (1986, p. XXXVII), 
comenta que “durante o reinado de D. João V não se traduziram obras econômicas 
estrangeiras, muito pouco se reimprimiu de autores nacionais (...) pouco ou nada de novo se 
publicou”. 

33 Ao citar Voltaire, CHECKE (1937, p. 21) escreve: “Voltaire, referindo-se-
lhe [a D. João V], escreveu que os divertimentos deste monarca eram [as] procissões 
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Conquanto não seja da competência deste trabalho analisar a 

receptividade das medidas pombalinas, vale a pena abrir um breve parêntese 

para comentar as resistências oferecidas. Fazendo-se presentes em todos os 

estratos sociais, tais resistências resultaram em abundante número de prisões, 

banimentos, confinamentos e penas variadas que incluíam açoites, multas e 

galés. Mas, de todos os castigos, a pena de morte foi a que mais se revestiu do 

caráter exemplar, uma vez que se estendeu à nobreza e ao clero. Embora esse 

recurso não fosse novidade aos habitantes do Velho Mundo, coube ao Estado 

português salientar o efeito didático das execuções, haja vista ensinar que a 

punição do crime (ou do suposto crime), ainda que não equivalesse à 

gravidade do ato praticado, ou mesmo à importância da pessoa a quem se 

dirigisse, seria passível de sansão do Estado, pois este não toleraria 

insubordinações. Assim, colocando a máquina administrativa a serviço da 

justiça - cujos princípios, normas e ética o próprio Pombal ditara - estabeleceu-

se um clima de terror e silêncio entre a população, pois só havia duas 

escolhas, ou os indivíduos se alinhavam aos novos propósitos, ou sofreriam as 

conseqüências. 

Retornando à perspectiva reformista, o diagnóstico do Ministro 

apontava para uma “pobreza” intelectual e financeira bem como para a 

necessidade de recolocar Portugal no mesmo patamar das “nações 

civilizadas”, a saber, das “nações polidas” pelo conhecimento34 adquirido. E 

                                                                                                                               

religiosas; que quando se dava às construções, mandava fazer mosteiros, e que, quando 
queria tomar uma amante, escolhia uma freira”. 

34 À época, entendia-se por conhecimento a recusa ao “místico”, ao 
sobrenatural, tido como estando fora da cogitação humana. Isto evidenciava a supremacia da 
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este, por sua vez, seria o aprimorador da técnica que impulsionaria a produção 

e, conseqüentemente, do comércio, fazendo com que essas nações se 

tornassem ricas e poderosas. 

Estando ciente de sua condição de reformador35, tinha como 

escopo efetuar as modificações estruturais que introduzissem novos padrões e 

novas formas de pensar, permitindo alterar não apenas o reflexo depreciativo já 

solidificado no estrangeiro, mas também a imagem que os portugueses 

possuíam de si próprios. E, nesse sentido, tanto a reforma que visava a 

consolidar o Estado, quanto a que pretendia uma renovação de mentalidade, 

exerceriam papéis de vital importância. Daí serem paradigmáticas, por 

exemplo, as intervenções na educação e na inclusão social do índio que, 

embora no discurso galgasse status de branco, na realidade, continuou sendo 

mão-de-obra escrava. 

Quanto ao Estado, deveria corresponder a estruturação de um 

governo católico, monárquico, centralizado, hierarquizado e compromissado 

com um padrão ético-moral voltado para o bem da coletividade36. Nessas 

                                                                                                                               

razão, quer na busca pela verdade, quer na empiria aguçada pela ação dos sentidos e, em 
especial, nas discussões a respeito do método pelo qual essa verdade deveria ser buscada. 

35 Por volta de 1770, em carta de Pombal enviada a Lord Chatam (In: 
MARTINS, [18--], p. 71), lê-se: “sem ser Cromwell eu me sinto também com poder de imitar o 
seu exemplo, em qualidade de ministro, protector de Portugal”. Como se pode ver, era muito 
forte no Marquês a consciência de sua destinação como o restaurador de Portugal, o que 
também deixa perceber sua disposição em utilizar métodos similares de contenção aos 
rebeldes. 

36 O certo é que, pelo menos em teoria, tal afirmação pode ser entendida 
como “a total submissão do indivíduo ao Estado, como soldado, contribuinte, funcionário ou 
simplesmente como pessoa privada, pois, o indivíduo é, antes de mais nada, um súdito cuja 
obediência e dever de sacrificar-se em benefício do Estado estão acima de quaisquer possíveis 
direitos. O Estado afirma-se como potência ética, possuidor de exigências vitais, que lhe são 
exclusivas, dotado também de uma razão imanente, superior a todas as vontades e interesses 
individuais”. (FALCON, 1986, p. 21) 



 48 

bases, a educação por ele defendida serviria para designar os papéis sociais 

destinados a cada um, integrando o indivíduo ao arcabouço preestabelecido. 

Não que o ensino - até então a cargo da Igreja - já não o fizesse, mas que 

havia um elemento novo que seria a concepção de educação não como 

distintivo de classe, mas sim como integração aos propósitos do Estado. 

Portanto, o ideal de liberdade a ser perseguido se manifesta 

por meio do exercício volitivo e cooperativo de cada indivíduo, no sentido de 

aderir ao projeto de bem-estar geral programado e dirigido pelo Estado. E nisto 

se incluem os índios que, recebendo o privilégio de serem libertos de sua 

condição de selvageria e barbárie, deveriam honrar seu libertador assimilando 

os valores portugueses e se tornando úteis ao governo. Contudo, para se 

concretizar tais propostas, dever-se-iam retirar os obstáculos, a saber, os 

jesuítas. Acusados de escravizadores e sublevadores de índios se insurgiam 

contra o Regalismo e isto implicava a rejeição da “ordem” imposta pelo 

governo, mantendo justamente aquilo que o absolutismo pretendia extirpar: o 

poder concorrente. 
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CAPÍTULO II 

O DIAGNÓSTICO POMBALINO DO ATRASO 

OU DESCOMPASSO DE PORTUGAL 

 

Quando se analisa o período pombalino, procurando encontrar 

vestígios das idéias que direcionaram as ações públicas do Ministro, pode-se 

observar o quanto a sua percepção do outro - o não português - interferiu em 

seu projeto de reformas políticas. Caso se direcione um pouco mais a lente 

investigativa para as relações travadas com esse outro, perceber-se-á a 

preocupação de Pombal em estabelecer um padrão de comparação entre a 

realidade portuguesa e a européia - mais particularmente a britânica -, o que 

nos leva a pensar que, basicamente, seu governo se prontificou a responder a 

questão identitária fundamental, qual seja, a compreensão de quem eram os 

portugueses nesse contexto europeu e como deveriam ser segundo o projeto 

almejado. Se o primeiro questionamento diz respeito à leitura pombalina da 

realidade vivida, evidenciando os pontos que contrariavam suas expectativas, e 

que demandava uma ação reformadora, o segundo corresponderia ao ideal 

projetado, a realidade que poderia e deveria ser. 

Partindo dessa perspectiva, torna-se extremamente importante 

a interpretação que Pombal fazia de seu próprio tempo, uma vez que pautou 

suas convicções pessoais e atitudes políticas sobre os resultados das 

informações coletadas segundo sua ótica. Isso pode ser encarado como um 

diagnóstico, já que sempre se dispôs a fazer um minucioso apanhado dos 
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“males” que acometiam Portugal, o que o levou a acreditar que seu país se 

tornara o “Estado mais fraco da Europa”37. 

Com o propósito de identificar e analisar os pontos principais 

que compõem o diagnóstico pombalino sobre a realidade portuguesa, nos 

propomos a interpretar, a partir do método de análise de campos semânticos, 

algumas passagens mais significativas de seus textos - discursos, relatórios e 

cartas - que revelam direta ou indiretamente os eixos sobre os quais se apoiou 

sua visão sobre Portugal e os portugueses. Tal procedimento metodológico 

consiste basicamente na demarcação, nos textos de Pombal, dos campos 

semânticos em torno de determinadas palavras, expressões ou idéias-chave 

relacionadas ao diagnóstico de Pombal, de forma a identificar eventuais 

relações - associação, oposição, complementaridade etc. - que possam 

contribuir para o delineamento dos possíveis sentidos a elas atribuídos pelo 

seu autor38. 

Os elementos textuais reveladores do diagnóstico pombalino 

encontram-se dispersos ao longo de sua obra, sobretudo em alguns relatórios 

e discursos, bem como em algumas cartas oficiais. Diante desse conjunto de 

textos, elegemos e priorizamos para análise dois documentos básicos que, 

juntamente com algumas de suas cartas, em tom de manifesto, revelam os 

                                            

37 Discurso político sobre as vantagens que o reino de Portugal pode tirar da 
sua desgraça por ocasião do terramoto do 1° de novembro de 1755. In: MARTINS ([18--], p. 
138-189) 

38 Partimos do pressuposto de que cada uma dessas palavras ou idéias-
chave não detém um sentido único, fixo, mas sim “usos” ou “empregos” que revelam distintos 
sentidos que, por sua vez, podem ser identificados a partir da análise dos campos semânticos 
em torno das mesmas.  
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pressupostos ideológicos do diagnóstico pombalino do contexto português e, 

conseqüentemente, de suas reformas políticas. O primeiro deles, a “Relllação 

dos gravames...”39, escrito entre os anos de 1740 e 1741 - portanto, pouco 

tempo após ingressar na lide pública, ocasião em que serviu seu país na 

qualidade de enviado diplomático em Londres - é uma espécie de relatório em 

que Pombal apresenta minuciosas observações a respeito das circunstâncias 

que regiam as relações comerciais luso-britânicas, analisando a origem, as 

causas e os efeitos negativos que incidiam sobre os interesses portugueses. 

Quanto ao segundo documento, intitulado “Discurso político sobre as 

vantagens que o reino de Portugal pode tirar da sua desgraça por ocasião do 

terramoto do 1° de novembro de 1755”40, escrito no início da década de 1770 - 

por conseguinte, após o recebimento do título de Marquês e no auge de sua 

trajetória política - demonstra uma maturidade nas conclusões resultantes das 

abordagens que examinam as causas políticas, econômicas, sociais e 

intelectuais do atraso português frente aos demais países da Europa, 

fundamentais para a composição de seu diagnóstico. 

Encontramos nessa documentação algumas idéias e 

expressões bastante significativas na medida em que, a partir de seu manejo, 

Pombal fundou seus argumentos para estabelecer seu diagnóstico da realidade 

portuguesa da época. Destacamos, por exemplo, as idéias ou palavras-chave 

                                            

39 O título completo do documento é Rellação dos gravames que ao 
comercio e vassallos de Portugal se tem inferido e estão actualmente inferindo por Inglaterra, 
com as infracções que dos pactos reciprocos se tem feito por este segundo reyno assim nos 
actos de Parlamento que publicou como nos costumes que estabeleceu e nos outros diverços 
meyos de que se servio para fraudar os tratados do comércio entre as duas nações. (In: 
BARRETO, 1986, p. 33-98) 

40 In: MARTINS, [18--], p. 138-189. 
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bastante recorrentes, tais como, de um lado, civilização, cultura, conhecimento, 

polidez, virtude, luz, bons costumes, bem-comum, interesse público e, de outro 

lado, barbárie, desordem, atraso, decadência, trevas, vícios, abusos, 

fanatismo, cobiça, ignorância, ambição, ócio, indolência, brutalidade, 

enfermidade, entre outras. Entretanto, é bom lembrar que a disposição de tais 

palavras não obedece a uma hierarquia, pois o que dá significado é a 

articulação delas no conjunto e não a importância de uma delas em particular. 

E esse conjunto do qual fazem parte está profundamente relacionado à 

consciência histórica de Pombal, que justificava sua atuação como reformador. 

Observamos que desde que as declarações de Descartes 

conferiram a racionalidade a todos os seres humanos, o fato de existir 

diferenças entre esses homens fez com que essas passassem a ser encaradas 

como sendo uma questão de “costumes”, de valores sociais e históricos e não 

um fator extra-humano. E se o que compõe o nós em comparação ao outro é o 

resultado da ação dos indivíduos, seria de grande importância registrar os fatos 

que marcaram a história e a pessoa que os realizou. Isso fez com que 

houvesse uma revalorização dos estudos históricos em toda a Europa. 

E ainda que os historiadores iluministas fizessem “projeções do 

presente no passado, acreditando haver leis eternas” (BERLIN41 apud LOPES 

2001, p. 13) que, uma vez apreendidas pela razão os permitissem trilhar rumo 

ao progresso, na prática, isso representou o rompimento do natural com o 

mítico. Em outras palavras, a História substituiu o primado místico de 

                                            

41 BERLIN, I. Against Current: Essays in the history of ideas. Londres: 
Hogart Press, 1979. 
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memorizadora das ações divinas em favor da humanidade, pela função de 

agente narrador dos feitos grandiosos que - uma vez executados pelas 

personalidades notadamente marcantes - mereciam ser lembrados e os 

exemplos copiados42. E como a responsabilidade de resguardar o passado 

ficaria a cargo do Estado, que também promoveria os meios intelectuais e 

financeiros, fatalmente faria dos monarcas os maiores beneficiados43. Em 

Portugal, D. João V foi o criador da Academia Real da História Portuguesa, no 

ano de 1720 e da qual, a partir de 1733, Pombal foi sócio de número. 

(SERRÃO, 1990, p. 20) 

Desta forma, a consciência histórica de Pombal guiava seus 

atos em duas direções. Se a primeira delas, ao rememorar as glórias 

passadas, evidenciava o descaminho lusitano, a segunda, apontava para a 

possibilidade de uma reforma com o fito de se conseguir uma restauração 

futura, ou seja, a possibilidade de experimentar um futuro até certo ponto 

previsível44. E isto tinha sérias implicações, pois, se o presente não 

correspondia à imagem do que fora em dias antigos, isto não era resultado de 

                                            

42 TEIXEIRA (1999, p. 256), afirma que o mecenato pombalino foi o criador 
e difusor do “discurso de glorificação” uma vez que, alavancado tanto pela filosofia moral - 
“saber filosófico responsável pela conquista da verdadeira felicidade ou o Sumo Bem” -, quanto 
pelo conceito de poesia setecentista, a saber, o instrumento do Estado para veicular verdades 
consagradas e questões de ordem social, empenhou-se em imortalizar “os homens dignos de 
imitação”. 

43 O próprio Voltaire, que muito contribuiu para a construção da história 
francesa, ao relembrar o tempo em que prestou serviços a Frederico II, rei da Prússia, chega à 
seguinte conclusão: “somos nós, os homens de letras, que lisonjeamos os reis”. (VOLTAIRE, 
1995, p. 23) 

44 Segundo as afirmações do próprio Marquês: “são as experiências do 
passado as mais abonadas cauções para segurança do que podemos esperar no futuro”. (In: 
MARTINS, [18--], p. 240) 
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uma fatalidade e sim de má administração45. Assim, para resolver esta falta de 

administração que “tinha tirado até a esperança de ver nascer jamais grandes 

reformadores”, ele se coloca como protetor de Portugal, o que equivaleria à 

instauração de um governo austero, moralista e acima de tudo, guardião dos 

interesses nacionais. 

Aliás, como reformador, Pombal tinha plena convicção de que 

executava um trabalho árduo e espinhoso, mas que receberia o 

reconhecimento devido quando a verdadeira riqueza46 recolocasse Portugal 

entre as “nações poderosas”. Conquanto não especifique suas reformas como 

fruto de um planejamento ou de um “projecto”, o emprego desta palavra em 

outras situações, permite que se faça algumas associações às intenções 

declaradas Por Pombal. 

De maneira geral, a palavra projeto deixa entrever a idéia de 

esforço planejado e ordenado rumo à obtenção de um objetivo, quando não de 

conquista. Nesse sentido também é valiosa a argumentação contida na carta 

enviada ao Lord Chatam, por volta de 1770, (In: MARTINS, [18--], p. 70) 

                                            

45 "Uma nação, cujo ministério está tão atrasado no sistema econômico é 
bem infeliz" (In: MARTINS, [18--], p. 168). Com isto, tanto se eliminam as interferências 
naturais e sobrenaturais no que diz respeito ao desenvolvimento do país, quanto se evidencia a 
responsabilidade do Estado no que tange à promoção do sucesso ou do fracasso de seu povo, 
pois, um bom ou um mau governo é resultado dos princípios sobre os quais alicerça e valida 
sua administração. 

46 Pombal sempre afirmou que o comércio era o melhor meio para se 
enriquecer o Estado, pois era ele “os nervos da republica”. Isto ocorria devido ao fato de não 
somente regular a política de um povo, mas também por promover a riqueza, pois o “giro do 
dinheiro” incentivava as artes mecânicas e liberais, o que em linguagem mais atualizada 
corresponderia à produção de bens e serviços, bases de um país rico. De certa forma, é uma 
grande ironia considerar seu povo como “o mais miserável da terra” (In: MARTINS, [18--], p. 
168) - apesar da prodigalidade em metais e pedras preciosas - uma vez que haviam 
desprezado a agricultura, a produção de manufaturas e o comércio, vivendo o quimérico 
esplendor do luxo. 
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segundo a qual, apesar de reconhecer a “estupidez” de Portugal ao oferecer os 

“meios” pelos quais a Inglaterra se firmou como “potência”, ou seja, de os 

lusitanos não aproveitarem as facilidades proporcionadas pelo ouro, 

reinvestindo a riqueza no próprio território, ainda assim, o Ministro reconhece 

que o desenvolvimento de seu país era perfeitamente viável, bastando apenas 

ter uma estratégia ou um “plano” eficiente, conectado à realidade de seu tempo 

e, um homem de punho forte que pudesse executá-lo. Assim afirmava: “... não 

deixando eu perder a ocasião oportuna de preparar esta reforma, não me é 

difícil, no entanto, estabelecer um plano de economia que conduza ao mesmo 

fim” (In: MARTINS, [18--], p. 70). No contexto, o então Conde de Oeiras admitia 

que mudar costumes arraigados era difícil, mas não impossível, sobretudo se o 

Estado fosse possuidor de um programa eficiente e se dispusesse a pô-lo em 

prática. 

Embora tal plano econômico tenha se manifestado sob a forma 

de legislação e regimentos que controlavam a produção e o comércio, na área 

social representou uma tentativa de organizar o desenvolvimento, ordenando a 

conduta do indivíduo no projeto de modernização do Estado, cuja finalidade 

seria o equilíbrio, a harmonia. Portanto, tudo que fugisse desse plano seria 

considerado como “desordens”. 

Ao observar o princípio iluminista que imaginava uma ordem 

universal perfeita e imutável, que não só harmonizava os corpos celestes em 

movimento, mas também, conduzia o desenvolvimento dos seres humanos, 

imaginava-se poder encontrar uma ordem correspondente na estrutura do 
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Estado47 que regulamentaria a articulação dos homens no espaço geográfico. 

No caso dos estudos de CHAUNU (1995), corresponderia à “macro Europa” 48 

que começava a ter consciência, formando um tempo e um espaço próprios. 

Mas, o interessante é que esse Estado promotor do progresso 

humano, a exemplo dos mecanismos de precisão, era visto como um ser 

impessoal, uma “máquina, cujas rodas e engrenagens deveriam ajustar-se 

adequadamente umas às outras”. (TEIXEIRA, 1999, p. 28) Portanto, tudo o que 

fugisse ao padrão de eficiência estabelecido seria tido como desordem, como 

algo que perturbava o bom funcionamento da máquina, tendo, assim, de ser 

removido em nome do bem geral. 

E Pombal não fugindo à regra, também considerava como 

sendo desordem “... a não sujeição às regras na ciência adquirida, nem [o] 

reconhecimento [dos] inatos ditames da razão, cujas leis cegamente pisam e 

atropelam com injúria da mesma natureza.” (In: MARTINS, [18--], p. 232) O que 

equivaleria dizer que seria considerado desordem tudo aquilo que fugisse ao 

desenvolvimento e ao progresso rumo ao bem estar geral, causando a 

                                            

47 Nesse sentido são importantíssimas as observações de Montesquieu em 
seu Espírito das Leis (1748), pois ao levar em consideração a ingerência das questões espacial 
e social na performance do Estado, não somente afirmou a supremacia da Europa perante o 
restante do mundo considerado bárbaro, mas também serviu para divulgar o papel do governo 
como instrumento ordenador da racionalidade. 

48 CHAUNU (1995), comenta que a criação da idéia de “macro Europa” ou 
“Europa das Luzes” permitiu tanto a formação de uma consciência das diferenças quanto da 
consciência de que construíam um espaço próprio. E no que se refere à consciência das 
diferenças, esta veio com o aumento populacional e a necessidade de se absorver os povos 
enxertados pela expansão das fronteiras; com a afirmação do comércio e da cidade 
cosmopolita, produtora de riquezas e consumidora de toda sorte de bens; e, com as diversas 
formas de culto religioso. Mas, se por um lado tais fatores demarcavam as diferenças, por outro 
lado, se comparada a outros povos, servia para evidenciar valores comuns, sobretudo na 
busca pela emancipação do pensamento e na forma de transmissão do conhecimento 
adquirido. 
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“desarmonia” no “sistema” que interferiria na “paz” e na “justiça” - 

indispensáveis à soberania e ao crescimento de qualquer povo. Tais desordens 

não ocorriam isoladamente, pois eram conseqüência da ação de uma série de 

fatores que interagiam tanto no âmbito geral da Europa quanto no âmbito 

específico de cada país, representado pelo Estado. 

No plano geral, o Discurso político de Pombal era redundante 

na afirmação de que existia um “sistema geral da Europa”, no sentido de que 

“... todos os Estados se interessam em entreter [manter] o equilíbrio porque 

disso depende a sua segurança, [...] a distribuição geral do poder político 

interessa [a] todos os reinos e repúblicas da Europa.” (In: MARTINS, [18--], p. 

146) Isso implicava a consciência de que, apesar de serem países distintos, 

estavam entrelaçados por questões econômicas, políticas, religiosas e culturais 

que, para bem ou mal, se um deles fosse afetado por algum tipo de problema, 

também os demais o seriam49. 

Portanto, nesse patamar, Pombal considerava desordens os 

“abusos”, a saber, as relações de dominação mantidas por um Estado sobre 

outro, impedindo-o de gerenciar seu próprio destino, impedindo-lhe o 

progresso, haja vista dificultar-lhe o crescimento da produção e do comércio. 

Entretanto, é importante comentar que tal premissa não tinha a 

mesma aplicabilidade quando se tratava de povos não europeus, pois o 

                                            

49 Contudo, esse compartilhar de destinos era feito em dosagens 
diferenciadas, pois estava marcado pelas relações desiguais de poder, que a uns subjugava e 
a outros enaltecia. E tais relações de poder não resultavam apenas da capacidade bélica, mas, 
também, da capacidade de produzir riquezas por meio do aprimoramento do conhecimento e 
da técnica de produção, relegando à marginalidade os que não acompanhassem as mudanças. 
(CHAUNU, 1995) 
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senhorio destes sobre os demais, considerados bárbaros, era perfeitamente 

justificável pelo argumento da necessidade de civilizá-los, ou seja, de impedi-

los de permanecer à margem da humanidade, retirando-os da inanição e 

adequando-os ao compasso do progresso. 

Desta forma, aos olhos do Ministro, Portugal era vítima dessas 

desordens, uma vez que o protetorado britânico inviabilizava o crescimento da 

economia lusitana, bem como introduzia novos gostos que nada tinham a ver 

com eles, fazendo-os direcionar suas aspirações para a “superficialidade” do 

“luxo” infrutífero. Nesse sentido, Pombal afirmava que 

Essa natural liberdade, que as convenções nos tinhão concervado e 

concedido na parte necessaria, nos uzurparam depoes pouco a 

pouco em Inglaterra as leys que se fizerão e os abuzos e vexações 

que à sombra dellas se forão introduzindo em nosso prejuizo. (In: 

BARRETO, 1986, p. 43) 

Além dos abusos, integraram-se como causa das desordens 

em nível europeu, a ambição e a cobiça. Utilizadas para explicar a relação de 

dominação em que viviam os portugueses, tais palavras são de largo emprego 

e, quando associadas, enfatizam a situação de opressão à qual eles eram 

obrigados a viver. Por ambição, Pombal entendia o desejo de se obter riquezas 

e poder pela usurpação, ou ainda, a ganância desenfreada que conduz ao 

desejo incontido de se adquirir bens, glórias e vantagens, rompendo com 

qualquer tipo de ética para a consecução de seus objetivos.  

Ao menos esta é a impressão que se tem quando se faz a leitura da Rellação 

dos Gravames..., uma vez que a minuciosa exposição das “imposturas” 

praticadas pelos ingleses contra os portugueses, funciona como verdadeiro 
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libelo que explicitava essa cobiça. A propósito, é sintomático observar que na 

maioria das vezes em que a palavra ambição apareceu, ela esteve associada 

aos ingleses e aos jesuítas. 

No caso dos ingleses, Pombal via na ambição destes a fonte 

de inspiração para os projetos que visassem impedir o desenvolvimento de 

Portugal, usurpando-lhes a riqueza por meios indiretos. Nesse aspecto, o 

diagnóstico pombalino se voltava para o desprezo ao trabalho que se instalou 

com a ilusão do fausto. Segundo o Ministro português, com as riquezas 

retiradas das minas do Brasil - seja pelo contrabando, ou simplesmente pelo 

comércio -, ficou fácil para os britânicos convencerem os portugueses de que 

seria mais vantajoso comprar pronto - produtos de melhor qualidade e de 

custos mais módicos -, do que produzi-los. (In: MARTINS, [18--], p. 168) 

Instalava-se, portanto, a dependência econômica, que associada à 

dependência logística se constituíam na perdição dos portugueses. 

No que se refere aos jesuítas, as experiências vividas em 

Viena contribuíram abundantemente para as conclusões de Pombal a esse 

respeito, uma vez que, no desenrolar da contenda entre a Áustria e a Cúria 

Romana, uma coisa ficou mais que evidente, a saber, que valia tudo na disputa 

pelo poder. Assim, ao se ver enredado nas maquinações de Manoel Pereira de 

Sampaio, representante português em Roma, amargou o perigo de ter sua 

reputação manchada50. Tal fato, além de causar a Pombal grandes transtornos 

                                            

50 Conforme pode ser observada, em suas declarações contidas na carta 
dirigida ao Padre João Baptista Carbone, de 17 de maio de 1746: “... me calumniou com El Rey 
Nosso Senhor, e com o [...] Papa; com que pertendeu fingir motivos de negocear onde não 
havia nem a menor sombra de meyos para abrir as conferencias; e com que sobretudo me 
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de saúde, fez com que ele percebesse que a Igreja se constituía em um 

governo paralelo, e caso não tivesse seus interesses correspondidos, poderia 

se tornar um ferrenho adversário. E, para melhor definir o que entendia por 

ambição, ironicamente, reporta-se ao próprio Lúcifer51 para exemplificar a 

qualidade dela, o que equivaleria dizer que não bastava aos padres: o controle 

do comércio no Grão-Pará e Maranhão, a administração da produção indígena 

obtida nas fazendas criadoras de gado ou nas aldeias, as missões e reduções, 

sobre os quais exerciam o poder espiritual. Eles desejavam mais, pois também 

tinham a pretensão de usurpar o poder temporal - que deveria ser uma 

exclusividade do monarca - para estabelecer em terras americanas um Império 

Guaranítico sem fronteiras. 

É importante ressaltar, entretanto, que até então, as relações 

de Pombal com a Igreja e os jesuítas era de perfeita harmonia. BARRETO 

(1986, p. IX), afirma que em 1737, o próprio Marquês teria requerido sua 

habilitação para familiar do Santo Ofício da Inquisição e que, até o término de 

sua atuação como embaixador, que ocorreu em setembro de 1749, quando 

deixou Viena, não há notícias de inimizades com a Igreja ou com alguma ala da 

mesma. Aliás, LOPES (2001, p. 9) chega a comentar que havia até mesmo 

uma “dependência” de Pombal com relação aos jesuítas, o que é perfeitamente 

                                                                                                                               

insultou pela dita carta de 25 de Dezembro com huma invectiva, em que me accuzou de falta 
de religião, de verdade, de zelo do serviço, e do gosto de Sua Magestade, e de visionário, 
inprudente et cetera. Terceira couza se eu depois de receber aquella carta insultante, e de 
saber que nos mesmos termos della se havia escripto a El Rey Nosso Senhor, e fallado ao 
Papa; [...] repelir as calumnias e inposturas, que nellas se continham contra a minha 
negociação e contra a minha inculpavel pessoa.” (In: LOPES, 1999, p. 156) 

51 “a ambição, expulsa do alto céu” (In: MARTINS, [18--], p. 63) refere-se ao 
anjo que, pretendendo ser igual ao criador, infringiu o ordenamento celeste estabelecido. E 
isto, não somente o fez decair de suas atribuições, mas também permitiu que arrastasse 
consigo um séquito de rebelados. 
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constatado nas missivas trocadas entre o embaixador e o Padre João Baptista 

Carbone, em que, por muitas vezes, desabafa abrindo seu coração, pedindo 

favores, conselhos e ajuda em situações espinhosas52. 

Porém, tais relações vão sendo paulatinamente abaladas, a 

ponto de assim Pombal se manifestar: 

... procurei aplicar todos quantos meios a prudência e a moderação 

podiam sugerir para que o governo dos regulares da companhia 

denominada de Jesus, das províncias destes reinos e seus domínios, 

se apartasse do temerário e façanhoso projecto com que havia 

intentado e clandestinamente prosseguido sua usurpação de todo o 

Estado do Brasil, com um tão artificioso e tão violento progresso que 

não sendo pronta e eficazmente atalhado, se faria dentro no espaço 

de dez anos inacessível e insuperável a todas as forças da Europa 

unidas... (In: MARTINS, [18--], p. 124) 

Nesse ponto, a questão do gentio se avolumava perante os 

olhos de Pombal, uma vez que os índios começaram a ser mostrados como 

indefesos diante da ambição dos padres da companhia. É realmente 

impressionante a inversão proposta por Pombal, pois ao invés de manter o 

senso comum - que justificava a escravização do índio em razão da 

bestialidade que reduzia sua condição humana a um patamar inferior -, por 

meio da propaganda sistemática do Estado, buscou convencer o mundo 

                                            

52 E não é por acaso que, em carta de 17 de maio de 1746, Pombal 
escreve: “... porque a infinita obrigação, que devo a Vossa Reverendissima e o immortal 
reconhecimento que della me resulta, devem suggeitar a Vossa Reverendissima com a minha 
pessoa todas as minhas acções; [...] Vosssa Reverendíssima me premoveu [sic], e na qual  
tem protegido tão distinctamente a minha pessoa, que seria da minha parte huma especie de 
ingratidão contraria à minha experiencia temer que me falte a approvação de Vossa 
Reverendissima por defeito di pia (sic) affeição no que me dis respeito, e não procurar por isso 
a mesma approvação neste cazo, ou para me socegar, ou para me corrigir no que Vossa 
Reverendissima achar que pode ser digno de correção”. (In: LOPES, 199, p. 156) 
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civilizado de que a barbárie não estava no comportamento dos silvícolas, mas 

sim, nas atitudes dos inacianos. 

Os brutos causadores de mortes e danos materiais, 

automaticamente, foram transformados em vítimas. Cheios de boa vontade, 

presteza na aprendizagem e nobreza de espírito, só agiam com selvageria 

porque não tiveram quem lhes ensinasse as noções básicas de civilização, 

uma vez que os padres da companhia só os subjugavam e exploravam, não se 

preocupando em fazê-los aprender a língua portuguesa, ou mesmo, a orientá-

los a respeito da soberania régia e a cuja pessoa deviam obediência. 

O âmago da política antijesuítica pode ser aquilatada pela 

propaganda levada a cabo por Basílio da Gama que, em Uruguay, assim se 

expressa: 

Vós [os índios] sois rebeldes, 

Se não obedeceis; mas os rebeldes, 

Eu sei que não sois vós – são os bons padres, 

Que vos dizem a todos que sois livres, 

E se servem de vós como de escravos. 

Armados de orações vos põem no campo 

Contra o fero trovão da artilheria, 

Que os muros arrebata;e se contentam 

De ver de longe a guerra: sacrificam, 

Avarentos do seu, o vosso sangue. 

(GAMA, 1997, p. 26) 
 

Embora os acontecimentos imortalizados em o Uruguay se 

passassem em um espaço geográfico e possuíssem protagonistas definidos, o 

quadro mental criado por Pombal, a respeito do ocorrido, era extensivo a toda  

América do Sul. As imagens que concebiam índios isolados e escravizados, 
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desconhecedores da língua e alheios à cultura portuguesa assustavam 

muitíssimo. Mas, o pior era constatar que os ensinamentos religiosos eram 

incapazes de inculcar neles a consciência de súditos, de vassalos 

compromissados com o soberano que lhes permitia a vida e a utilização da 

terra. 

Assim, ignorantes e indiferentes ao poder e valor do Estado, 

continuavam sem saber quais as responsabilidades a eles atribuídas, o que 

certamente preocupava sobremodo o Marquês, pois era assustador pensar que 

essa numerosa gente, uma vez arregimentada e bem treinada pelo inimigo, 

poderia reverter os progressos da conquista portuguesa. Porém, nada o 

incomodava mais do que perceber que nessa disputa pelo poder os padres 

mantinham o controle da situação e, como já haviam dado mostras, eram 

capazes de não só desafiar o governo, mas também de doutrinar esses seres 

como bem entendessem. Na prática isso implicava que a Coroa teria 

dificuldades em fazer uso desse recurso humano em potencial, daí a 

necessidade de justificar a violência impetrada contra os jesuítas e a proposta 

de moldarem a imagem dos indígenas segundo os interesses do Estado. 

Nesse ponto, o discurso pombalino defende a igualdade entre 

índios e demais vassalos de Sua Majestade, pois sendo seres que possuem 

capacidade de aprendizagem poderiam abandonar a condição de “bestas 

feras” e serem úteis à monarquia. Portanto, poderia haver maior mal do que 

perder todo esse potencial humano para o Império da “violência” e da 

“desordem” praticada contra a monarquia portuguesa? Assim, carecia 

desmoralizar a ordem como um todo, enxovalhando-a para além das fronteiras 

do Império português. 
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Quanto à cobiça, embora apareça como sinônimo ou reforço à 

idéia de ambição, sua utilização parece estar mais restrita à aquisição de “bens 

temporais”, podendo ser definida como um “ardente e insaciável” desejo de se 

adquirir riquezas53. Conquanto fosse cúmplice na proliferação das desordens, o 

Ministro não a considera de todo perniciosa, pois 

Não há quase outros meios de fazer mover os homens o gosto das 

ciências e belas-artes, mais que satisfazendo a cobiça, porque assim 

é a arquitectura do coração humano, que os vícios mais vis sirvam 

quase sempre de fundamento às maiores virtudes. (In: MARTINS, 

[18--], p. 187) 

Disso se concluiu que uma certa dose de “cobiça” era 

necessária à produção, pois funcionava como um incentivo à mudança e à 

inovação. Ainda sobre esse aspecto da produção das artes organizada e bem 

orientada pelo Estado para difundir seu ideário, vale a pena mencionar que 

serviu para criar um modelo de virtude a ser assimilado como ideal de homem. 

TEIXEIRA (1999) vê no mecenato pombalino a oportunidade de “imortalizar 

mediante a arte” algumas idéias e valores que urgiam ser divulgados e 

assimilados pela população, tais como a prevalência do Estado como poder 

único e a sua responsabilidade em promover o bem-comum. Portanto, seria 

necessário realçar a dedicação e a fidelidade dos homens de Estado, bem 

como o trabalho por eles realizado em prol do engrandecimento desse Estado. 

                                            

53 Nas Instruções do então Conde de Oeiras, de 14 de abril de 1769, ao  
Marquês do Lavradio (MENDONÇA, 1960, p. 32), encontra-se: “incitado a ardente e insaciável 
cobiça [...] com os estímulos do ouro e diamantes do Brasil”. 
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Portanto, dignificava-se a operosidade em detrimento da ociosidade, caso em 

que o sentido utilitarista do governo pretendia consolidar. 

Considerando as desordens em nível de Estado, observa-se 

que eram resultantes das questões internacionais. Como bem sabia Pombal, 

nenhum país europeu poderia ficar indiferente ao que acontecia com os 

demais, pois, o sistema ao qual se referia estava firmado sobre relações 

consangüíneas, diplomáticas, comerciais, bélicas, intelectuais, culturais e 

religiosas, a serem compartilhadas em maior ou menor medida, e, dessa forma, 

seria impossível que as desordens externas não afetassem o país54. E os 

reflexos dessas desordens em termos de Estado e sociedade eram 

compreendidos como “vícios políticos” e “desordens civis”, os quais interferiam 

no bom funcionamento da máquina estatal e precisavam ser evitados. 

No que se refere aos “vícios políticos”, o diagnóstico pombalino 

os compreendia como “os abusos do governo desordenado”, cuja ambição e 

cobiça se encarregavam de fazer com que fossem “corrompido[s] todos os 

princípios e o génio da nação”55 (In: MARTINS, [18--], p. 139). Nesse aspecto, 

                                            

54 O Tratado de Westfalia, além de selar a paz entre os reis germânicos, em 
1648, também serviu para mostrar que os destinos das monarquias européias estavam 
entrelaçados. Isto pôde ser observado tanto nas questões religiosas, quanto nas de cunho 
político e econômico que promoveram alterações nas áreas de influência mantidas por tais 
potências. Sob esse aspecto, observa-se, não só a independência de alguns países (como foi 
o caso dos Países Baixos), mas também a repartição da supremacia, uma vez que, França, 
Inglaterra e Suécia passaram a se despontar como forças concorrentes à combalida Espanha. 

55 A palavra nação, no século XVIII, conquanto não se revista do mesmo 
aparato ideológico com que apareceria no século seguinte, dá mostras de se direcionar nesse 
sentido, uma vez que, ao ser empregada para diferenciar os povos, confere-se-lhe um gênio, 
uma alma, ou uma personalidade, que os distinguiria dos demais. Mas, ao analisarmos mais 
detidamente o contexto da qual essa palavra foi retirada, permitimo-nos algumas conjecturas. 
Parece-nos que Pombal pretendia convencer seu leitor de que nem tudo estava perdido, pois, 
ainda que as desordens parecessem impedir o desenvolvimento das “artes” e “fábricas”, 
“interrompendo o comércio”, havia uma saída, pois, tal qual Descartes considerou a “alma” de 
cada indivíduo como passível de aprendizagem – e portanto, de mudanças –, não poderia, 
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a concepção que Pombal fazia da “corrupção de princípios”, aproxima-se da 

idéia expressa por Montesquieu em sua obra O Espírito das Leis (Livro VIII, 

capítulo VII), uma vez que - estando a monarquia controlada por interesses, 

que não o desejo de fortalecer o Estado, e cuja finalidade seria a promoção da 

eqüidade e da paz pública -, certamente, faria perder a virtude desse povo que, 

abandonado às próprias paixões, esqueceria as suas responsabilidades para 

com o governo ao qual servia. 

Portanto, tais desordens punham em perigo não apenas a 

autoridade do monarca - à qual Pombal considera como indispensável à 

independência e soberania -, mas também a virtude que deveria nortear os 

princípios do Estado em sua tarefa de organizador e condutor da população. 

Assim, no compreender do ministro, essa virtude política em Portugal 

apresentava gravíssimos problemas porque estava atrelada às máximas56 

ineptas que, ao invés de promoverem a agricultura, as artes liberais e 

mecânicas, enfim, o bem-comum, serviam de "meio seguro e infalível para 

arruinar a monarquia portuguesa". (In: MARTINS, [18--], p. 158)  

Aliás, Pombal teve a firme convicção de que a decadência era 

o resultado certeiro de um governo vitimado pela “corrupção de costumes”: 

                                                                                                                               

também, a “alma” de um povo, por mais corrompida que estivesse, ser alterada ou reformada 
pelas ciências e pelos novos conceitos introduzidos pelo Estado? 

56 Para Pombal, a grandeza ou decadência de um povo poderia ser aferida 
pela observação dos parâmetros que inspiravam seu “gênio” ou “caráter”, que na prática se 
traduzia na adoção de costumes e na feitura de leis. Assim, não é de se estranhar que, de 
acordo com seu conhecimento histórico, afirmasse que “não foram as conquistas dos romanos 
que estabeleceram seu poder, foram suas máximas [...] Eis aqui a chave da grandeza deste 
povo”. (In: MARTINS, [18--], p. 176) 
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“Mostre-me um só governo na terra, que não tenha decaído pela corrupção de 

costumes”. (In: MARTINS, [18--], p. 175) 

No que se refere à idéia de decadência, esta passou a ser o 

centro nervoso de toda a atuação do Ministro, pois constituía o obstáculo ao 

progresso que deveria ser vencido. Entre os vários sintomas que compunham o 

quadro de debilidade crônica, estavam os constantes aviltamentos da 

soberania lusitana por parte das vorazes potências comerciais européias que 

lhe usurpavam territórios; ou ainda, os humilhantes desmandos ingleses, que 

deixavam notória a dependência portucalense no que se referia à produção, ao 

comércio e à logística; e, ainda, um sintoma que não poderia ser desprezado, a 

certeza de que os dias da atualidade vivida eram bem inferiores aos que a 

história guardava em sua memória. 

Ora, a consciência de que existe uma decadência só é possível 

quando, se estabelecem parâmetros de comparação entre o presente e o 

passado e se deduz que a qualidade das experiências vividas no presente está 

em condição inferior ao desejado. Quanto a isso, a prática vivenciada por 

Pombal lhe ofereceu farto material, o que lhe possibilitava estabelecer seus 

próprios parâmetros de comparação. A respeito disso Pombal comentou que 

O que faz errar a respeito de Portugal, é que sempre se compara o 

estado presente das suas riquezas, com o estado em que estava há 

dois séculos, separado do estado das riquezas dos outros 

potentados desse tal tempo, sendo que era necessário comparar as 

riquezas de então, com as de hoje, comparadas com as riquezas 

presentes da Europa.  
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Se se observa nesta comparação, todas estas proporções 

respectivas, se achará que a monarquia de Portugal é hoje mais 

pobre que jamais foi. (In: MARTINS, [18--], p. 167) 

Dos tempos gloriosos, restavam vestígios de reis venturosos e 

sábios argonautas desbravadores, heróis que, ao se inscreverem nas páginas 

da história, fizeram de Portugal uma “grande figura”, o que enchia de orgulho a 

constatação de que quase preencheram com seu nome a carta geográfica. No 

entanto, as desordens deixaram Portugal “estéril” e “inculto”. 

Por mais que a Europa viesse a ser ilustrada, a estupidez desta 

nação aumentaria sempre (...) Enquanto uma nova luz se derramou 

na terra, Portugal só ficou nas trevas da mais espessa ignorância. 

(...) Este ficou sendo em poucos dias, o país bárbaro dos povos 

polidos da Europa. (In: MARTINS, [18--], p. 185) 

Ao diagnóstico de decadência adicionava-se a idéia de atraso. 

Não eram apenas as comparações com o passado que desapontavam Pombal, 

mas com o presente também, pois mostravam em termos práticos o quanto 

Portugal havia perdido e o quanto necessitava alterar para se igualar às 

“nações polidas” da Europa. 

Quando se observa o emprego da palavra “atraso”, percebe-se 

que esta relacionava mais com a capacidade intelectual, quer pela assimilação 

das novas idéias, quer pela competência em aplicá-las. Portanto, quando esse 

termo aparece é para estabelecer contraposições entre os conhecimentos e as 

habilidades portuguesas e às dos demais povos europeus. Pombal reconhecia, 

e o declarava constantemente, o despreparo de sua gente no tocante às 

questões culturais. Um exemplo se vê na Rellação dos Gravames, documento 
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em que ele aponta, como uma das causas do fracasso português nas 

negociações com os britânicos, o desconhecimento da língua inglesa. Isto fazia 

com que os portugueses caíssem tanto nas armadilhas das negociatas, quanto 

no logro das interpretações fraudulentas das leis e costumes aos quais os 

lusitanos estavam sujeitos. 

Nesse ponto, é importante observar a influência e o alcance 

dessa idéia de atraso na historiografia, pois a grande maioria dos historiadores 

que abordaram o período, ao seguirem essa linha de raciocínio adotada por 

Pombal - que concebia a situação portuguesa como em atraso ou, amenizando 

um pouco, como em “descompasso” em relação aos demais países da Europa 

-, semelhantemente, desenvolveram esse conceito na construção de suas 

argumentações. Isso se deve não apenas ao fato de os historiadores tentarem 

interpretar o mundo como Pombal o via, mas também por estarem, eles 

próprios, impregnados dos ideais iluministas que herdaram, sobretudo, do 

paradigma de progresso. Somente quando alguns estudos sobre o iluminismo 

evidenciaram a falta de homogeneidade nas idéias e interesses, ou mesmo na 

coesão de métodos e aplicações práticas, é que foram admitidas novas opções 

de análise. 

Por outro lado, CALAFATE (2001) oferece uma revisão dessa 

perspectiva de "atraso”. Segundo este autor, as idéias iluministas chegaram a 

Portugal ainda no reinado de D. João V. E os esforços do monarca em formar 

um grupo de sábios: matemáticos, médicos e educadores sintonizados com as 

tendências européias, tinham por finalidade fixar as bases para uma reforma 

gradual no país. Diante disso, o autor afirma que não houve isolamento dos 
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lusitanos em relação ao mundo culto da época, já que o Iluminismo chegou a 

Portugal de maneira restrita e seletiva. Ao contrário de alheamento houve, sim, 

uma supervalorização de sua própria cultura, pois os portugueses sempre 

foram um povo cioso de sua cultura, de seu jeito de ser e de encarar o mundo. 

Portanto, segundo tal perspectiva, não se tratava de atraso, uma vez que 

Portugal não estava impermeável ao que acontecia fora de suas fronteiras. 

Entretanto, CALAFATE (2001, p. 12) admite que o Iluminismo 

em Portugal tinha suas características próprias, visto que estava mais 

interessado no “papel dinâmico que a discordância e a defesa” iriam provocar. 

Portanto, o debate se constituía na principal característica das Luzes em 

Portugal, pois promoveria e alicerçaria o amadurecimento das idéias. Tal 

dinamicidade veio fecundar o que o autor chamou de “ecletismo”, a saber, a 

consciência crítica que permitia discutir os problemas e as aspirações do 

universo europeu, especialmente os conceitos-chave de progresso, razão e 

natureza; capacitando o iluminismo português para fazer suas opções, ou seja, 

não apenas rejeitar a precariedade do sistema de pensamento fundamentado 

na escolástica, mas também, orientar-se rumo a “um ideal de reforma da vida 

do homem em sociedade” que encontraria na educação e na política os “canais 

privilegiados”. (CALAFATE, 2001, p.13) Porém, como o próprio autor adverte, 

essa liberdade de crítica, a qual originou o ecletismo, já nasceu com seus 

rumos definidos, uma vez que não rompeu com a tradição do pensamento 

religioso, até mesmo porque os reformadores eram clérigos. 

Todavia, fosse atraso ou mero descompasso, a verdade é que 

a historiografia dá respaldo ao diagnóstico feito por Pombal, pois ela denuncia 
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as idéias arcaicas e as práticas infrutíferas que necessitavam de mudanças 

urgentes. Entretanto, é preciso alertar para o fato de que essa concepção de 

atraso é complexa e, na maioria das vezes, acaba encobrindo interesses 

diversos. Isto pode ser percebido em trabalhos de alguns literatos e 

historiadores que, ao tratarem do tão marginalizado atraso português em 

relação aos demais países, o fizeram com propósitos específicos, uma vez que 

a política pombalina, por vezes, foi interpretada como o rastilho de pólvora que 

viria a explodir no liberalismo português oitocentista. Outros enxergaram, na 

amplitude de suas medidas, a execução prática de um sentimento nativista que 

visasse estabelecer um Portugal soberano e moderno. 

Assim, retornando ao diagnóstico pombalino, se por um lado a 

consciência de que o “sistema geral da Europa”, apesar de guardar 

diferenças57 entre o desenvolvimento dos países, construía para si uma 

espécie de comunidade ou, para nos apropriarmos da idéia de CHAUNU 

(1995), de um “espaço próprio” - que também poderia ser demarcado pela 

construção, divulgação e transmissão do conhecimento produzido e 

compartilhado (a civilização). Por outro lado, esse mesmo “sistema” também 

permitia a marginalização dos vizinhos que não se adequassem a esse 

compasso do progresso. Dessa forma, a utilização da expressão “nações 

                                            

57 Certamente existiam muitas diferenças, mas quando se observam os 
pilares da civilização ocidental, que se baseavam na compreensão de que os europeus eram 
remanescentes de uma mesma matriz judaico-cristã, que guardavam a herança monárquica e 
tinham uma língua culta compartilhada que favorecia a homogeneização da sociedade através 
da produção do conhecimento e da educação - educação esta que fugia da até então 
transmissão do conhecimento baseada no “ver-fazer” e “ouvir-dizer”, pode-se entender o 
porquê dessa consciência de compartilharem destinos interligados. 
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civilizadas”, acabava sendo uma exclusividade dos povos alinhados ao 

progresso, cujo emprego servia para distinguir um tipo do outro. 

Aliás, a palavra “nação” precisa ser analisada com cautela, 

porque, longe de possuir o mesmo significado a ela conferido no século XIX, 

seu emprego fica restrito à pretensão de distinguir culturalmente os povos, por 

exemplo a “Nação Inglesa” e a “Nação Xavante”. Entretanto, no caso das 

sociedades não européias seu emprego acaba estabelecendo uma linha 

demarcatória entre os povos que se mostravam permeáveis à absorção dos 

valores europeus e os que se recusavam a fazê-lo. Assim, ao utilizar o termo 

“nação” para a sociedade Xavante, estava-se concedendo a honra de 

aproximá-la dos europeus, ainda que só no discurso, uma vez que os membros 

de tal sociedade demonstravam ter racionalidade suficiente para reconhecer a 

superioridade européia e desejar assimilar seus valores. Certamente, isso 

serviria para divisar nações de povos bárbaros, ou seja, de povos ineptos à 

europeização. 

E ainda que o binômio: civilização/barbárie tenha se 

manifestado desde a formação das raízes do tronco ocidental, com o 

Iluminismo introduziu um elemento que não só estendeu a aplicação do 

conceito, como também provocou alterações na própria imagem que o ocidente 

fazia de si próprio, a saber, a definição de barbárie. Esta se expandiu e passou 

a ser atribuída em função da não adesão às novas formas de conhecimento, ou 

seja, de tudo o que não passasse pelo crivo dos avanços do saber acumulado 

e, portanto, não mais se restringindo apenas aos povos para além das 

fronteiras européias, que geralmente eram observados como sendo exóticos 
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habitantes de terras lendárias. Tal definição passou também a ser atribuída aos 

povos vizinhos que, apesar de terem limites contíguos, eram marginalizados 

pela pecha de ignorantes58 e supersticiosos, o que os situavam para além dos 

limites estabelecidos pelo progresso do conhecimento. 

Sob essa perspectiva, sintomático é o livro Cândido, em que 

Voltaire, ao criar a cena em que a cidade de Lisboa é arrasada pelo terremoto, 

expõe a figura da Universidade, e não da Igreja, como a promotora de um “belo 

auto-da-fé”, cuja oferenda de sacrifício humano funcionaria como libação para 

se impedir novas ondas sísmicas. Desta forma, o autor, fazendo uso de seu 

divertido sarcasmo, ridiculariza tanto a qualidade dos conhecimentos 

produzidos em Portugal, quanto a finalidade e aplicação dos mesmos. E, 

conquanto se trate de uma caricatura, é reveladora a maneira pela qual os 

lusitanos eram vistos por seus vizinhos, a saber, cheios de crendices e 

indiferentes ao uso da razão, numa palavra, bárbaros. 

Não é por acaso que o diagnóstico do Marquês evidenciava 

Portugal como o “país bárbaro dos povos polidos da Europa” uma vez que a 

ignorância e o fanatismo grassavam o país. A esse respeito observe-se essa 

significativa declaração do Marquês:  

Enquanto uma nova luz se derramou na terra, Portugal só ficou nas 

trevas da mais espessa ignorância. O norte, este país opaco, onde 

                                            

58 Comentando a “ignorância geral” pela qual os portugueses eram 
conhecidos, CHEKE (1937, p. 219) menciona uma anedota corrente à época, cuja autoria 
atribui a Ratton, um francês colaborador de Pombal: “um funcionário da Alfândega de Lisboa, 
sabendo que havia peste em Marselha, recusou autorização para a entrada no Tejo de um 
navio de Génova, porque, dizia ele, os dois lugares se encontravam muito próximos um do 
outro, visto como se podiam no mapa tapar com a mão”. 
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tudo é matéria, fez grandes progressos nas ciências. Os 

conhecimentos abriram caminho por toda a parte, e as artes liberais 

penetraram por todas as nações do mundo, só não o puderam fazer 

em Portugal. (In: MARTINS, [18--], p. 185) 

Quanto ao fanatismo, vale à pena observar alguns detalhes 

interessantes, pois, conquanto a religiosidade exacerbada dos portugueses 

assustasse o outro representado pelo olhar do estrangeiro, também não se 

pode afirmar que tal crença estivesse completamente isenta de insanidade, 

pois, apenas para exemplificar, em carta do Padre Carbone, enviada a Pombal 

em 22 de setembro de 1745 (In: LOPES, 1999, p. 91), o autor comenta que D. 

João, logo após a recuperação dos “insultos epileticos” que o atormentara por 

dias, iria assistir a um "Auto-da-fé" o que nos permite questionar se ele não 

estaria avalizando tal atrocidade como sendo uma libação em favor de si e da 

sociedade decaída, pois se sentia tão culpado pelas ações que cometera no 

passado quanto temeroso dos castigos futuros. 

Anos depois, mais precisamente em 1756, quando Lisboa 

ainda se revolvia nos escombros provocados pelo terremoto, Pombal, ao 

combater os presságios enganosos que anunciavam novos abalos sísmicos e 

espalhavam o terror entre a população, escreve: 

S. M. acaba de ser informado de que a malícia e a impiedade têm 

difundido na cidade de Lisboa e nos subúrbios dela algumas 

sugestões pretextadas com a aparente cor de profecias, incutindo 

temerariamente com estas vozes vagas nos ânimos aflitos do povo 

pio da capital do reino, o terror, e a consternação, de que a cidade 

será arruinada por um segundo estrago no dia 1 de Novembro 

próximo seguinte, ordenando-se [...] estes temerários fingimentos a 

fazer com que os moradores da mesma cidade, em cuja credulidade 
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eles fizessem impressão fugindo para lugares desertos, abandonem 

as suas habitações com as igrejas da sua vizinhança e as deixem 

assim expostas à ruína da mesma sorte que se maquinou nos dias 

sucessivos aos do terramoto do ano próximo passado; nos quais 

espalhando-se debaixo das aparências de zelo e de religião, as 

imposturas de que a mesma cidade seria submergida em diferentes 

dias pelas ondas do mar...” (In: MARTINS, [18--], p. 108) 

No que diz respeito à barbárie, apesar de o diagnóstico 

pombalino ser bastante depreciativo, é preciso esclarecer que ele próprio 

acreditava na reversibilidade da situação, pois, na medida que seu povo se 

conscientizasse do problema e aceitasse participar do movimento contínuo em 

prol do saber, poderiam ocorrer transformações benéficas que permitiriam aos 

portugueses assimilar e serem assimilados pela civilização. Disto se pode 

compreender o comissionamento europeu no que se refere à responsabilidade 

de civilizar os povos. 

No que tange às nações civilizadas, STAROBINSKY (2001), 

analisando a origem e as agregações feitas à palavra “civilização”, deixa 

entrever que a concepção de movimento foi tão forte no século XVIII, que nem 

o próprio vocábulo saiu ileso. Segundo o autor, a palavra civilização passou a 

designar “abrandamento dos costumes, educação dos espíritos, 

desenvolvimento da polidez, cultura das artes e das ciências, crescimento do 

comércio e da indústria, aquisição das comodidades materiais e do luxo”. 

(STAROBINSKY, 2001, p.17) Assim, o termo sofreu os efeitos de tais 

significados repletos de ação, porque o processo de agregação das palavras 

que evidenciavam o desenvolvimento da atividade social, passou a ser 

chamado de progresso. 
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Nesse sentido de progresso/movimento é significativa a idéia 

de civilização como artesã da polidez, pois havia uma similaridade entre a ação 

de civilizar e a ação de polir. Se a ação de civilizar pode ser definida como “a 

tendência de um povo a polir, ou antes, a corrigir seus costumes e seus usos e 

produzindo na sociedade civil uma moralidade luminosa, ativa, afetuosa e 

abundante em boas obras” (STAROBINSKY, 1975, p. 12), então pode-se 

entendê-la como a ação da sociedade sobre si mesma, no sentido de 

homogeneizar as formas de comunicação, as idéias, os costumes, os projetos 

etc. Porém, é preciso esclarecer que essa ação sobre si mesma seria 

continuada e de certa forma até previsível, uma vez que o próprio movimento 

progressivo não permite estacionamento ou retorno. 

Quando a imagem do “gesto manual do polimento” fazia 

lembrar do esforço humano sobre o objeto, na pretensão de se “abolir todas as 

asperezas”, as “desigualdades grosseiras” tornando-o liso, suave, luzidio, 

atrativo e, porque não dizer, perfeito, a ação de polir assumia um sentido 

figurado que se assemelhava à mesma idéia de civilização, a saber, a idéia da 

transformação do homem pelo homem. Obviamente isso teria uma série de 

implicações, mas, certamente, pode-se criar um quadro mental em que a 

sociedade, num esforço contínuo, agiria sobre seus iguais de maneira a fazê-

los viver em conjunto, usufruindo os benefícios conquistados, ainda que por 

intermédio de uma agressão programada. 

Sob essa perspectiva, há uma expressão que aparece no 

alvará de 28 de junho de 1759 que merece ser comentada, pois é 
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extremamente reveladora. Trata-se da palavra “ilaqueados”59. A propósito, a 

ação de laquear muito se aproxima da ação de polir, uma vez que ambas 

exigem um controlado e programado esforço humano sobre o objeto, de 

maneira que a superfície se torne homogênea, mostrando-se apta a receber o 

verniz que cobriria a rudeza do objeto. 

Assim, de acordo com Pombal, “nação civilizada”, equivaleria a 

povo culto60, cujo conhecimento serviria para afastar o fantasma do atraso, do 

fanatismo e da corrupção, cujas máximas estavam calcadas na promoção do 

bem-comum, qual fosse a distribuição da justiça, da paz e do progresso 

proveniente do saber aplicado. Tudo isso para oferecer a todos os vassalos a 

oportunidade de produzirem e tornarem o Estado próspero, desfrutando, por 

conseguinte, de suas benesses. 

                                            

59 “... depois de serem por eles [os jesuítas] conduzidos os estudos pelo 
longo espaço de oito, nove e mais anos, se achavam, no fim deles, tão ilaqueados [grifo nosso] 
nas miudezas da Gramática como destituídos das verdadeiras noções das línguas latina e 
grega para nelas falarem e escreverem sem um tão extraordinário desperdício de tempo, com 
a mesma facilidade e pureza que se têm feito familiares a todas as outras nações da Europa...” 
(In: ALMEIDA, 2000, p. 31) 

60 “Um governo político não se refina senão à proporção que as ciências 
especulativas lançam novas luzes nos espíritos de nação, ou vendo-se outras cortes”. (In: 
MARTINS, [18--], p. 187) 
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CAPÍTULO III 

O PROJETO POMBALINO DE UMA NOVA IDENTIDADE PORTUGUESA: 

O IDEAL DE HOMEM E SOCIEDADE ALMEJADO 

 

 

Comparativamente, podemos considerar as reformas 

pombalinas como uma espécie de “terapia” (tratamento) a ser aplicada à nação 

portuguesa (o paciente) que estava enferma, isto é, “atrasada” em relação às 

principais nações européias. Porém, como acontece em qualquer terapia é 

importante analisar em profundidade o mal que acomete ao paciente, não 

somente para que o remédio administrado ou a intervenção cirúrgica tenham 

êxito, mas também, para que haja melhores condições de vida no futuro. 

Sob esse aspecto Pombal estabelece um contraponto entre o 

quadro diagnosticado negativamente - a realidade vivida que corresponderia à 

constatação do “atraso português" - e a aspiração a um futuro diferente das 

experiências do presente, ou seja, o “deve ser” que significaria a promessa de 

dias melhores que, no entanto, só poderiam ser alcançados com o alinhamento 

de Portugal à “Europa dos êxitos múltiplos”61, a saber, com a equiparação 

                                            

61 CHAUNU (1995) denomina “Europa de êxitos múltiplos”, àquela 
geograficamente distribuída ao Norte e que, não somente pela flexibilidade das fronteiras, mas, 
especialmente, por exigir constante reorganização - uma vez que as próprias instabilidades 
demandavam renovações políticas, filosóficas, científicas e sociais que justificassem as 
mudanças -, se considerava efervescente, completamente diferente da "Europa mediterrânica", 
cujas estruturas consolidadas ao longo dos séculos obedeciam a um ritmo próprio. Entretanto, 
esse contraponto entre o velho que se rejeitava e a renovação idealizada, favoreceu não 
apenas o revisar do saber acumulado, mas também a idealização de uma intencionalidade no 
que se refere ao futuro. 
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lusitana às “nações civilizadas”. Portanto, para que a saúde do país fosse 

restabelecida, seria necessária a fixação de parâmetros que fornecessem a 

prescrição do ideal pombalino, ou seja, daquilo que Pombal queria que os 

portugueses fossem, o que implicaria na introdução de novos valores que 

refletissem o ideal de homem e de sociedade pretendidos. 

No que tange à fixação de parâmetros, observa-se que há duas 

propostas que se completam, uma vez que o elemento idealizado não somente 

fundamenta a justificativa para as mudanças pretendidas, mas também torna 

plausível o otimismo no que diz respeito ao custo final, ou seja, aos resultados 

a serem alcançados. Assim, enquanto o elemento idealizado de súdito se pauta 

pelo estabelecimento de um perfil desejado, também estabelece o seu inverso, 

ou seja, fixa o perfil rejeitado, cujo efeito pedagógico das punições 

exemplificavam claramente os comportamentos valorizados e os que se 

pretendiam banir. Daí a importância do otimismo, uma vez que, tanto legitimava 

os fins a serem obtidos, quanto justificava a anulação das resistências e 

oposições. Aliás, na política pombalina em que os fins justificavam os meios, tal 

otimismo precisava ser largamente disseminado, até mesmo como forma de 

amenizar os rancores provocados pela truculência das ações do Ministro. 

Entretanto, a formação desse homem ideal requeria um 

suporte moral que correspondesse aos valores éticos do momento. Aliás, 

nesse período, a ética era entendida como sendo o "exercício aberto ao livre 

entendimento" que se propunha a descobrir o modo correto de se alcançar em 

vida o sumo bem. (ARAÚJO, 2000, p. 23) A filosofia, em seu afã de desvendar 

as leis que davam estabilidade ao mundo natural, uma vez imbuída do ideal de 
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progresso e bem-comum, também se via compelida a firmar um protótipo de 

homem que correspondesse às expectativas de seu tempo. Elegendo o saber 

como valor insofismável ressaltava a formação de homens "polidos", a saber, 

cultos, politizados, conscientes de suas responsabilidades enquanto 

"vassalos". Nesse sentido, a terapia proposta pelo Marquês, que visava em 

última instância a combater o atraso, tinha por objetivo reverter a desordem em 

ordem, o vício em virtude, a ociosidade em operosidade e, acima de tudo, 

transferir o objeto das paixões para a órbita do público, ou seja, para o 

engrandecimento do Estado. 

Nesse aspecto, é preciso estar atento a algumas 

características que envolveram o discurso pombalino, não só pela prerrogativa 

ideológica da qual se revestia, mas pela própria concepção estética do discurso 

setecentista. De acordo com PRIORE (2000), o tipo de discurso produzido no 

século XVIII, tanto se pautava pela busca da objetividade e clareza, resultante 

do “uso e exercício da razão”, quanto pela idoneidade do sujeito que o 

produzia, haja vista fundar-se no ideal de “homem honesto” que o burocrata 

deveria ser, isto é, honrado, diligente e eficiente no cumprimento de suas 

obrigações para com o rei. Sobre tal aspecto, o Ministro comentou 

abundantemente em seus escritos, pois além de deixar patente sua especial 

condição de servidor da coroa - uma vez que alardeava a confiança régia em si 

depositada -, também recorreu a métodos de convencimento bastante 

contundentes. Portanto, a proposta pombalina se revestia de uma quase 

obrigatoriedade que, na maioria das vezes, acirraram os descontentamentos e 

as resistências.  
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Exemplo disso pode ser visto no que se refere aos militares, 

uma vez que Pombal sempre os tratou com a máxima severidade, e isto, não 

apenas porque abominasse insubordinações, mas também porque não podia 

aceitar que os responsáveis pela defesa e boa ordem do país pudessem 

renegar tão importante missão. Isso pôde ser observado ao longo de todo o 

governo de Pombal, a começar pela  administração dos danos causados pelo 

terremoto. Se nesse período crítico, o Marquês combatia a deserção, uma vez 

que, não havendo contingente militar seria impossível reprimir os malfeitores 

que vazavam das prisões sem paredes, ou mesmo, conter os assaltos que 

rapinavam os escombros das residências e igrejas. Da mesma forma, perdiam-

se os responsáveis pela execução do trabalho e enterrar mortos e cuidar dos 

vivos. 

A deserção dos soldados desse regimento, sendo desculpável no 

primeiro dia do espanto, se fez muito repreensível que continuasse 

nos seguintes: V. Mce. Os convocará por bandos, debaixo da pena 

de perdimento dos postos aos oficiais e da pena de desertores aos 

soldados. (In: MARTINS, [18--], p. 90) 

Semelhantemente, em anos subseqüentes, os esforços do 

Ministro se concentravam na necessidade de se eliminar os crimes praticados 

por soldados ociosos, os desligados das tropas após o acerto do armistício 

entre os anglo-portugueses e os franco-hispânicos que resultou na assinatura 

do Tratado de Versalhes na data de 10 de fevereiro de 1763. A redução do 

destacamento militar provocou a formação de uma turba sem ocupação e 

rendimentos que, em razão disso, passaram para o lado da marginalidade, o 

que levou o então Conde de Oeiras a tomar medidas legais para conter as 

desordens. Assim sendo, no final do mesmo ano, publicava-se um alvará  cuja 
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finalidade seria punir qualquer um que, ao simular pertencer ao exército, 

fazendo uso indevido de uniformes e apetrechos militares, se valesse dos 

mesmos para cometer delitos, e cuja punição ia de seis anos de degredo na 

Índia a trabalhos forçados nas obras dos arsenais régios.  

Sobre isso, rezava a legislação: 

E, el-rei, tendo informação de se haver introduzido o pernicioso, e 

temerário abuso, com que um grande número de homens vadios e 

malfeitores se tem servido dos uniformes militares com que 

benignamente permiti que saíssem das minhas tropas aqueles que 

excederam o número a que as mandei reduzir [...] para se fingirem 

soldados, e oficiais de guerra, e para debaixo de simulação desta 

dolosa aparência cometerem insultos e roubos muito atrozes [...]  

fazendo-se temer com a referida simulação e pretendendo infamar 

com ela aquela ilibada reputação e honra com que os militares do 

meu exército se empregam no meu real serviço... (In: MARTINS, [18-

-], p. 130-131) 

Mas, para além das imposições, as intenções do Marquês, 

visavam a elaboração de um discurso que conscientizasse os vassalos da 

necessidade de romperem com a dependência estrangeira - sobretudo no que 

se referia ao consumo de bens - engajando-os no projeto modernizador 

promovido pelo Estado, que se preocupava com a geração de riquezas e a 

ocupação da mão-de-obra, cujo resultado final seria o engrandecimento do 

reino português.  

No que se refere à mão-de-obra, a política pombalina procurou 

disciplinar  "ociosos" e "vadios" por intermédio do trabalho. Em um decreto de 4 

de novembro de 1755, encontra-se:  
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... examine pronta e cuidadosamente, [...] as vidas, costumes, e 

ministéios de todos os habitantes dos seus respectivos bairros e dos 

vagabundos e mendigos que neles forem achados com idade e 

saúde capaz de trabalharem: e que todas as pessoas que forem 

achadas na culpável ociosidade acima referida sejam presas, e 

autuadas em processos simplesmente verbais por onde se conste a 

verdade dos factos [...] e estes [os juízes] os sentenciarão também 

verbalmente, impondo aos réus a pena de trabalharem com braga62 

nas obras da mesma cidade a que têm dado um tão geral escândalo, 

pelo tempo que os juízes arbitrarem, conforme a gravidade de cada 

um dos réus, que se lhes propuserem. Sendo necessárias para obras 

do meu real serviço e bem comum dos meus vassalos ...  (In: 

MARTINS, [18--], p. 88-89) 

Embora o texto citado se refira aos acontecimentos  

imediatamente posteriores ao terremoto, não se pode restringi-lo àquele 

período, pois, o aproveitamento da mão-de-obra ociosa63, desde há muito,  era 

meta estabelecida pela política mercantilista que Pombal buscou reciclar. Além 

disso, há ainda um outro detalhe interessante, pois, em uma leitura mais 

atenta, pode-se observar que o referido decreto é quase idêntico às Leis dos 

Pobres64 em uso na Inglaterra, que fazia do trabalho compulsório direcionado à 

população improdutiva, um filão promissor. 

                                            

62 Guindaste de metal muito potente, normalmente usado em portos 
marítimos e se destinam a içar grandes volumes e quantidades de carga. 

63 Ainda com respeito ao trabalho compulsório, há uma carta de Pombal 
enviada ao duque Regedor de Lisboa, datada de 15 de maio de 1756 (In: MARTINS [18--] p. 
106), em que ordena o aproveitamento do trabalho dos ciganos - "que inquietavam" a cidade - 
nas "obras publicas", ainda que contrariando uma disposição contida no Livro V, Título 69 das 
Ordenações (In: LARA, 1999, p. 218) que estabelecia pena de açoites e posterior expulsão 
para os que entrassem no país, e caso desobedecessem nele permanecendo, seriam presos e 
enviados às galés. 

64 As Leis dos Pobres - ou The Old Poor Laws, como são conhecidas pelos 
ingleses - se constituíam em uma seqüência de normas jurídicas criadas para resolver o 
crescente problema da mendicância, da ociosidade e da marginalidade. A primeira delas 
datada de 1536 foi estabelecida para solucionar o caos deixado pelas mudanças implantadas 
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Com respeito ao trabalho - entendido como sendo um 

instrumento para a realização de mudanças - Pombal o tinha como a opção 

mais favorável à integração dos súditos à terapia proposta pelo projeto 

reformador. Isto acontecia não somente por considera-lo a principal fonte 

geradora de riquezas - até mais do que a exploração mineral65 - mas, 

principalmente, por ser um disciplinador social, uma vez que, além de difundir 

uma virtude alicerçada na operosidade, também oferecia uma noção da 

importância do labor conjunto, voltado para o bem geral. E como se pode ver 

no texto abaixo, é a noção do trabalho agregado à matéria que promove o valor 

do bem, e isso, não somente no que se refere ao produto final destinado ao 

comércio, mas também no que diz respeito à geração de ocupação e repartição 

de ganhos. Mas, acima de tudo está a idéia do engajamento coletivo para a 

produção de riquezas. 

Por estes e outros semilhantes princípios, he axioma recebido de 

commum acordo que aquelle vassallo que descobre hum thezouro ou 

hum diamante de valor (por exemplo) de dez mil cruzados, não rende 

                                                                                                                               

por Henrique VIII que, após o rompimento com a Igreja Católica e uma vez determinado o 
fechamento das paróquias que forneciam ajuda aos necessitados, se viu onerado pela 
obrigação de administrar uma legião de enfermos e carentes. Entretanto, nas leis posteriores 
datadas de 1547, 1572, 1576, 1601 e 1662, percebe-se uma gradual transferência de 
responsabilidades em que a monarquia - buscando eximir-se do encargo de mantenedora da 
população pobre - se preocupou em criar ordenamentos jurídicos que evitassem a proliferação 
de inativos, sendo que estes deveriam ser retirados dessa condição por intermédio da 
compulsoriedade do trabalho. Aliás, essas ações disciplinadoras tinham propósitos múltiplos 
que se concentravam, não somente na eliminação dos gastos com a indigência, ou no 
enriquecimento daqueles que faziam uso dessa mão-de-obra, mas também, na criação de uma 
moral voltada para a valorização da operosidade.    

65 "Não é necessário ser político, basta valer-se da aritmética, para mostrar 
que um Estado, que inclina toda a sua administração para as minas, deve perecer 
necessariamente, 'o ouro e a prata, são uma riqueza de ficção'". E ainda acrescenta: "Máxima 
invariável; as riquezas das minas são sempre quiméricas para os Estados que as possuem. 
Estes reinos, não são, falando propriamente, mais que os ecônomos ou despenseiros de seus 
próprios tesouros. O fundo das minas pertence sempre aos povos industriosos que as fazem 
valer." (In: MARTINS, [18--], pp. 146-147)  
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ao Estado serviço digno de se comparar com aquelle que faria 

qualquer outro vassallo que mandasse para fora hua carregação de 

gêneros em igual importância. A razão é porque o ganho do primeiro 

fica nelle próprio particularizado; o do segundo circula por hum 

infinito numero de mãos que nutre e engorda, exercita os 

marinheiros, emprega os navios, anima enfim todos os outros 

vassallos com o exemplo e cúbica do ganho a cuidar no comercio66. 

(In: BARRETO, 1986, pp. 40-41) 

Ainda sobre o discurso pombalino a respeito do trabalho 

enquanto instrumento utilizado para o engrandecimento do país, sua análise a 

respeito das nações vizinhas deixava evidente que a "Europa toda" se 

constituía em um exemplo de renovação bem sucedida, cuja substituição de 

"máximas" e práticas ultrapassadas em favor da adoção de novas perspectivas 

propostas pelos governos, promoveram não somente mudanças de 

mentalidade e atitudes, mas também o enriquecimento dos povos. 

A confirmação desta maxima, que conthem os interesses notorios do 

comercio, vio claramente a Europa toda, para desemganarse na 

grande Guerra da Sucção [sic] de Hespanha. Ao estrondozo ruido 

que Inglaterra e Hollanda fizerão com as suas forças, abriram os 

olhos todas as mais potencias. Vendo então, desde a evidencia, que 

o poder destas duas nações só consistia no comercio que havião 

monopolizado apezar das outras, cada hua ficou persuadida dos 

utilissimos effeitos do negocio e da indispensavel necessidade de o 

                                            

66 E assim, prossegue Pombal: “... e reflectindose nos thezouros que 
transportão os poucos navios que do Novo Mundo vem a Hespanha, se acha logo que os 
Castelhanos recolhem mayores somas em trinta vazos do que os Ingleses transportão sobre 
mil e duzentos. Não obstante o que - porque os primeiros transportão ouro e prata, que são 
thezouros e, entre os gêneros, os mais finos e preciozos por sua natureza e sem alguma arte; 
porque os segundos trazem as mercadorias mais groceiras, que empregão mais gente e 
cauzão mais trabalho - vemos que em Inglaterra o povo he rico, o governo poderozo nas suas 
finanças e no mar formidável, quando em Castella, pello contrário, o povo he pobre, as 
finanças reaes reduzidas e a marinha sem forças que a facão sobre o elemento da agoa [água] 
digna de respeito”. (In: BARRETO, 1986, p. 40-41) 
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comtemplar. Então viram que a balança do comercio faz a do poder 

(...) Desde aquelle tempo se augmentaram as manufacturas de 

França no primor e cuidado com que hoje florecem; as de Prussia, 

que depoes forneceram hua parte do Norte em damno dos Ingleses e 

de Hollanda; e as que se multiplicaram por toda a Alemanha e em 

outras partes, não havendo na Europa canto em que se não vissem 

erigir fabricas e formar projectos sobre o negocio depoes da paz de 

Utrecht. (In: BARRETO, 1986, p. 37) 

Com tais palavras, Pombal estabelece um paralelo entre as 

máximas retrógradas calcadas no metalismo e as novas tendências de 

abertura ao comércio como fonte de giro de capital e fonte de renda para a 

população. Em outras palavras, o metalismo - entendido como sendo uma 

medida governamental destinada a impedir a saída de metais precisos do país 

- apesar de pretender o aumento das riquezas dos Estados, ao promover tanto 

o aumento das exportações quanto à supressão das importações, acabou por 

dificultar o volume das trocas, e isso aconteceu não apenas porque os países 

buscavam a auto-suficiência - o que praticamente reduzia o comércio externo a 

uma pista de mão-única - mas principalmente, porque não se criavam 

condições à circulação dos produtos.  

Segundo a análise de Pombal, depois que o Tratado de Utrecht 

redefiniu as fronteiras na Europa e conseqüentemente no ultramar, também 

serviu para revelar o arcaísmo das excessivas medidas protecionistas - 

sobretudo as mantidas pelos espanhóis - frente às novas estratégias de 

produção voltada para o comércio externo defendidas pelos anglo-batavos. 

Quanto a isso, não havia dúvidas de que ambos os povos possuíam as 

melhores e mais eficientes marinha mercante e de guerra. Portanto, aos olhos 

de Pombal, ficava evidente que os tempos haviam mudado e nenhum Estado 



 87 

poderia subsistir indiferente aos demais, ao contrário, era na produção e 

comércio de bens que se adquiria a riqueza. 

Como se pode observar, não era sem fundamento a 

preocupação do Ministro em prescrever uma terapia que exigisse a valorização 

de um tipo de virtude que servisse aos interesses do Estado. Contudo, é 

necessário estar atento ao fato de que, para se chegar a essa idéia de virtude 

utilitária, primeiramente é preciso analisar algumas características agregadas a 

tal palavra. 

De uma maneira bem simplista, pode-se dizer que a 

Antigüidade Clássica entendia virtude como sendo o meio de promover a 

civilidade, ou seja, de promover a domesticação dos costumes, do hábito 

salutar que permitisse ao homem viver em sociedade67 e cumprir sua tarefa. 

Por outro lado, com o cristianismo, houve um acréscimo da noção de altruísmo, 

que consistia na sujeição dos interesses particulares em proveito do bem-

comum a ser alcançado mediante a liderança mística dos governantes. Fato 

esse que, gradativa e posteriormente ao período medieval, abriu caminho para 

a ação do Estado absolutista, uma vez que essa mística que envolvia o 

monarca, chefe de estado e governo, assegurava-lhe o direito de fazer com 

que o homem racional e virtuoso do século XVIII desenvolvesse suas 

capacidades e habilidades em função dos deveres que lhe competiam em 

                                            

67 A propósito, ARISTÓTELES afirmava: “... Ora, o que não consegue viver 
em sociedade, ou que não necessita de nada porque se basta a si mesmo, não participa do 
Estado; é um bruto ou uma divindade. A natureza faz assim com que todos os homens se 
associem. (...) se o homem, chegado á sua perfeição, é o mais excelente dos animais, também 
é o pior quando vive isolado, sem leis e sem preconceitos. (...) As armas que a natureza 
fornece ao homem são a prudência e a virtude. Não possuindo a virtude, torna-se o mais ímpio 
e o mais feroz e todos os entes vivos.” In: ARISTÓTELES. Política, Livro I, Cap. I, p. 15. 
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relação à sociedade na qual estava inserido. Conseqüentemente, o Estado 

teria o papel de recompensar seus fiéis vassalos, agraciando-os com títulos 

nobiliárquicos e outros, porém punindo os maus súditos, inclusive os 

discordantes de sua política, como aconteceu com os Jesuítas - acusados de 

terem se corrompido em razão da ambição e da ganância, uma vez que a 

“depravação dos seus costumes” os levaram a preferir a “ingerência nos 

negócios temporais” ao cumprimento de sua missão religiosa -, que acabaram 

sentenciados e expulsos dos domínios portugueses. 

No Alvará de 3 de setembro de 1759 que determinou a 

expulsão dos padres da Companhia de Jesus em todos os domínios 

portugueses, lê-se: 

Declaro os sobreditos Regulares [...] corrompidos; deploràvelmente 

alienados do seu Santo Instituto; e manifestadamente indispostos 

com tanto, tão admiráveis, tão inveterados, e tão incorrigíveis vícios, 

para voltarem à obediência dele; por notórios Rebeldes, Traidores, 

Adversários, e Agressores que têm sido, e são atualmente contra a 

minha Real Pessoa, e Estados, contra a paz pública dos meus 

Reinos, Domínios e contra o Bem-comum dos meus fiéis vassalos: 

Ordenando, que como tais sejam tidos, havidos, e reputados: E hei 

desde logo em efeito desta presente Lei por desnaturalizados, 

proscritos, e exterminados: Mandando que definitivamente sejam 

expulsos de todos os meus Reinos, Domínios, para neles mais não 

poderem entrar: E estabelecendo debaixo da pena de morte natural, 

e irremissível, e de confiscação de todos os bens para o meu Fisco, 

e Câmara Real ...” (In: MENDONÇA, 1960, p. 59-68) 

O ideal de homem que demonstrava os exemplos de 

comportamentos a serem valorizados ou desprezados, funcionava como uma 

diretriz, um condutor a quem cabia a responsabilidade de despertar os 
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portugueses para o exercício de uma virtude coletiva. Ou seja, uma virtude 

entendida como sendo uma disposição racional que permitia ao homem 

cumprir sua tarefa na sociedade da qual fazia parte, o que implicava em uma 

virtude menos dependente das qualidades individuais moldadas pela religião. 

Em suma, uma virtude que pretendia o engrandecimento e a riqueza do 

Estado, visto que compelia a adesão dos vassalos ao plano para se combater o 

atraso. Em contrapartida, a falta de tal virtude naqueles que não se adequavam 

ao projeto resultaria em punições severas. 

Igualmente, consoante o diagnóstico do Marquês, os entraves 

que colocavam Portugal na contramão da Europa das Luzes eram as 

“desordens”, que grassavam no interior da nação. Compreendidas como sendo 

desajustes que danificavam a ordem natural das coisas, eram também 

apontadas como um empecilho ao progresso, uma vez que tais desordens, 

tendo suas origens no choque de interesses entre soberano e súditos, 

fatalmente impediam a harmonização ordenadora entre os propósitos de 

enriquecimento e desenvolvimento que deveriam ser alcançados em conjunto, 

condição indispensável à obtenção do bem comum. 

... quanto as desordens da cobiça dos homens são mais para temer 

que as dos elementos [da natureza]. Estas ainda se deixam governar 

pela arte; aquelas nem se sujeitam às regras na ciência adquirida, 

nem reconhecem os inatos ditames da razão, cujas leis cegamente 

pisam e atropelam com injúria da mesma natureza. (In: MARTINS, 

[18--], p. 232) 

Aliás, Pombal estava perfeitamente consciente dos impasses 

que os interesses conflitantes provocavam na condução de qualquer governo, 

haja vista a situação extremamente delicada que vivenciou na capital da 
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Áustria68 e cuja fogueira de vaidades quase pôs a perder a honra do soberano 

português. Como se pode perceber, Pombal entendia a cobiça como sendo 

uma força mais temível e destruidora do que as intempéries, pois não aceitava 

qualquer espécie de controle. Egoísta e irracional, o vassalo possuído pela 

cobiça, não se renderia ao propósito de um bem comum atribuído à 

competência do Estado, pois se pautaria unicamente pela satisfação de seus 

próprios interesses. Nesse caso, a terapia pombalina seguia os mesmos 

rigores da doença, pois, para evitar a morte do enfermo, impunha como 

condição básica a extirpação do foco disseminador do mal, o que levou o 

Marquês a direcionar seus esforços no sentido de anular a rebeldia da 

nobreza,69 bem como a ingerência do clero nos assuntos de Estado. 

                                            

68 Apesar de AZEVEDO (1990, p. 160) atribuir a Pombal uma parcela de 
desequilíbrio psicológico, pois observa que em "toda a sua vida a obsessão constante das 
tramas o perseguiu", em outras palavras, o Ministro possuía uma idéia fixa de perseguição que 
o levou a viver sob constante temor de conspirações arquitetadas contra sua pessoa e seu 
governo, realidade ou fantasia, vale à pena conferir os comentários proferidos por Pombal, que 
constam na carta enviada ao Padre João Baptista Carbone, datada de 29 de agosto de 1745, 
em que se lê: "Não se me occultou que assim me expunha ao perigo de cahir sobre mim toda a 
indignação dos Ministros do Papa, e talves que algum pouco dissabor do mesmo Manoel 
Pereira de Sampayo, emquanto o tempo não permitir que elle seja informado das minhas 
intenções. Achei porem que este era o menor mal de todos os que eu podia elleger nas 
circunstancias, que deixo ponderadas. Porque o discobrir-se o segredo à Corte de Roma 
emquanto El Rey Nosso Senhor não tomar rezolução sobre o estado deste negocio, me 
pareceu couza impraticável: e se pelo guardar havia de padecer hum dos dous o desagrado da 
Curia: intendi que ao serviço de Sua Magestade importava, que fosse antes eu, do que Manoel 
Pereyra de Sampayo: porque elle poderia aventurar-se a perder por aquelle accidente (talves, 
que sem remedio) o favor de Sua Sanctidade, com que athe agora servio El Rey Nosso Senhor 
à sua Real satisfação: e eu não tendo a honra de residir naquella corte, poderei (sem alguma 
consequencia, que influa contra o serviço de Sua Majestade) ser nella arguido de mysterioso, 
de desconfiado, ou talves que de parcial, pela paixão dos que procuram fazer-me instromento 
para sacrificarem o decoro do mesmo Senhor aos interesses do Partido, que seguem, mas 
sempre entre esses mesmos, que dezejavam abuzar da minha credulidade por semilhante 
modo, ha-de haver algum, ou alguns Ministros, a que as luzes da razão, e da justiça façam 
conhecer que eu obrei o que devia obrar em informar El Rey Nosso Senhor das capciosas 
Instrucções, que se mandaram ao Cardeal Nuncio, antes de cahir nos Laços, que ellas me 
armaram...” (In: LOPES, 1999, p. 72-3) 

69 AZEVEDO (1990, p. 160), comentando as repercussões que sobrevieram 
ao espetáculo que sentenciou publicamente os nobres acusados da tentativa de regicídio, 
escreve: "Pávida e afeita à opressão, Lisboa mergulhava em um mar de espanto e silêncio. As 
cinzas dos supliciados de Belém, esparsas ao vento, paravam sobre ela, como se de um 
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Aliás, quando se trata da sociedade idealizada por Pombal, é 

de suma importância a compreensão de algumas questões. Em primeiro lugar, 

o diagnóstico do Marquês identificava a doença social como sendo a 

causadora do atraso que vitimava o país e assim, tanto a cobiça quanto a 

"corrupção de costumes" compunham a "desordem" que quebrava a harmonia 

social, impedindo o bom andamento do progresso. 

Segundo Pombal, “... não houve mais harmonia nas ordens do 

Estado, mais equilíbrio nas classes, e por uma necessária conseqüência, não 

houve mais sustentáculo nem ponto de apoio. O Estado foi ferido no seu 

princípio...” (In: MARTINS, [18--], p. 142) 

Antes de qualquer comentário, se faz imperativo abrir um 

parêntese para esclarecer que há aqui dois empregos distintos da palavra 

ordem. No que tange ao primeiro, a palavra ordem diz respeito à boa 

disposição das coisas, ao acertamento destas no lugar adequado a cada uma e 

que - de acordo com a tese do presente estudo - essa era a intenção do projeto 

pombalino. No segundo caso, a palavra ordem está se referindo a um tipo 

específico de estruturação social conhecido como sociedade de ordens ou 

estamentos. Originárias da Idade Média, tais ordens se mantiveram até a 

Revolução francesa.  

                                                                                                                               

vulcão saíssem a soterra-la. Do mais alto ao ínfimo degrau da escala social ninguém estava 
seguro da liberdade. Respirava-se a medo, no perpétuo terror dos esbirros, como em Veneza 
ou, séculos atrás, em Roma, na era sombria das proscrições. E por dezoito anos foi assim 
sempre". 
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Desta forma, ao tomarmos por base o texto citado, temos a 

intenção de ratificar a idéia de ordem enquanto disposição das coisas segundo 

um arranjo subordinado ao princípio de utilidade - que se encontra implícita na 

palavra harmonia que, aliás, tomou de empréstimo ao mecanicismo - e à qual o 

Marquês pretendeu subjugar todas as coisas. Em outras palavras, Pombal se 

empenhou em banir as desordens encontradas nas ordens sociais. 

Também se pode observar que tal perspectiva estabelecia uma 

correlação entre a compreensão da natureza física e da natureza social, uma 

vez que, se o cosmos se constituía em um todo harmônico por causa das leis 

fixas e imutáveis que asseguravam não só a união dos diversos conjuntos e 

suas partes, mas também o funcionamento integrado dos mesmos, de forma a 

garantir a perfeição da totalidade, semelhantemente, as ciências sociais e 

morais viam nos “atos voluntários” humanos indicações seguras de que, com 

as reformas necessárias, também seria possível reproduzir um cosmos sócio-

humano integrado e eficiente. (TAYLOR, 1960, p. 21) 

Diante disto, Pombal concluiu que, para o restabelecimento da 

saúde de seu país, seria imprescindível restaurar o equilíbrio entre os 

estamentos ou ordens sociais, o que lhe permitiu revitalizar alguns antigos 

conceitos. Nesse aspecto, faz-se necessário abrir um parêntese para analisar o 

que seria essa sociedade de ordens e qual a implicação delas no projeto 

reformista pombalino. No que concerne à sociedade de ordens, tratava-se de 

uma herança feudal que, basicamente, dividia a sociedade em: nobreza, clero, 

guerreiros e povo comum. Em sua forma original tais ordens achavam-se 

regulamentadas pelo critério do nascimento e se articulavam de maneira 
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bastante funcional. Essas exerciam o policiamento de umas sobre as outras - o 

que também implicava na doutrinação dos valores próprios de cada segmento - 

assim como selecionavam os representantes mais capacitados de cada grupo 

para legitimá-los no exercício de suas funções, cuja finalidade precípua seria a 

perpetuação do sistema. Na esfera política, manifestava-se sob a forma do 

“pacto político”, a saber, do acordo sustentado entre o rei e seus súditos, 

visando manter o equilíbrio das forças que garantiriam tanto a soberania régia70 

quanto o “respeito às liberdades” dos súditos. 

Conquanto o passar dos anos introduzisse novos elementos e 

interesses a essas ordens, não houve alterações substanciais no que se refere 

a esse pacto, pois, ainda que o “governo ilustrado” apregoasse ser a evolução 

das velhas estruturas, não conseguiu desvencilhar-se de antigos princípios, tais 

como o da submissão régia às leis (divina, natural e básicas de cada Estado), 

ou mesmo o da concessão de privilégios. Porém, convém lembrar que o 

processo de espoliação política da sociedade por parte do Estado se 

encontrava em andamento, bem como que a idéia de subordinação das ordens 

aos interesses do governo se fortalecia. 

No que tange à compreensão de Pombal acerca das ordens 

observa-se que havia a preocupação em ressaltar os aspectos relacionados às 

questões da funcionalidade e do equilíbrio de interesses, uma vez que, estando 

                                            

70 De acordo com a idéia de HESPANHA (1984, p. 38-40), o conceito pré-
estadual de soberania ultrapassa a noção de “hierarquização dos vários centros do poder, para 
uma ‘preeminência' ou 'superioridade' de um deles sobre os outros”, uma vez que, o rei, para 
fazer valer seu poder nos “estados” descentralizados, necessitava da anuência dos mesmos, o 
que criava uma situação de troca de favores em prol dos interesses.  
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tais ordens devidamente conscientizadas do papel social que lhes cabiam, 

deveriam agir em conformidade com o mesmo, o que possibilitaria a obtenção 

do bem geral. Entretanto, o que realmente preocupava Pombal era a corrupção 

moral dos componentes desses estamentos, já que, ao adotarem interesses 

que não correspondiam ao fortalecimento da ordem à qual pertenciam, ou 

mesmo do engrandecimento de Portugal, estariam dilapidando os recursos do 

país e o condenando a permanecer na inanição. No entanto, vale notar que 

esse pensamento conservador não deixa de ser contraditório, pois ao 

pretender a harmonia das ordens Pombal não desejava uma repartição ou 

equilíbrio de poder, como acontecia em tempos antigos, mas, ao contrário 

disso, queria sujeitar tais ordens aos interesses do Estado. 

Portanto, para se inverter a situação de atraso na qual se 

encontrava o Estado português, era preciso harmonizar e conduzir os 

interesses dos estamentos, solidificando a união deles aos propósitos do 

Estado. Dessa forma, para dar sustentação ao protótipo de novo homem 

lusitano, o Marquês empreende uma revisão do paradigma camoniano de 

português ilustre, valoroso, destemido, disposto a fazer a libação de sua 

própria vida em favor da grandeza de seu povo71. Ora, se no passado o 

heroísmo dos portugueses levou-os a dilatar as fronteiras do reino e da fé 

                                            

71 Camões, em seu livro Os Lusíadas (1572), cria um grandioso cenário cuja 
finalidade seria a divulgação dos feitos lusitanos, os quais deveriam entrar para os anais da 
história em grande estilo. Desta forma, inicia sua obra com uma introdução magnífica em que 
apresenta Júpiter convocando as divindades para proclamar um fato único e da máxima 
notoriedade, que seria a dominação do Oriente pelos portugueses e, mesmo que custasse aos 
céus e a terra admitirem a perda de sua invencibilidade, era preciso tornar público os feitos 
desses "barões" em "armas", esses verdadeiros semideuses que, com seu impávido heroísmo, 
seguiram “dilatando a Fé, [e] o Império” português até aos confins do mundo”. (BECHARA, 
1999) 
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católica, por que não poderiam continuar sua senda de glórias ao civilizar os 

povos bárbaros, reduzidos à inutilidade, em razão da falta de conhecimento 

dos valores ocidentais? 

TEIXEIRA (1999, p. 17), que avaliou a ideologia da política 

pombalina, comenta que esta se ocupava em revisar a “tópica camoniana do 

homem voltado para as letras e para a guerra”, a saber, da erudição somada à 

bravura que resultaria em aptidão, em capacidade para a execução de metas. 

Isso possibilitaria a criação do vassalo ideal, o elemento que o Estado tanto 

necessitava para bem executar seus propósitos e que, no caso, se constituía 

na eliminação do atraso72.  

Embora esse ideal de homem possa ser encontrado 

abundantemente nos escritos pombalinos, é oportuno analisá-lo em particular 

no documento intitulado Elogio de D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses, 

quinto conde da Ericeira, primeiro marquês de Louriçal, Acadêmico de Número 

da Academia Real da História Portuguesa (In: MARTINS, [18--], p. 224-44), 

uma vez que nele encontra-se minuciosamente descrito o perfil de vassalo 

ideal que acompanhou o Ministro em todo o seu governo. É importante 

esclarecer que essa obra foi composta para prestar uma homenagem póstuma 

a D. Luís, honraria essa levada a efeito por ocasião da inclusão de seu nome 

como acadêmico da Academia Real de História Portuguesa. SERRÃO (1990, 

p. 20-21) menciona ser essa obra o único escrito pombalino de fundo histórico 

                                            

72 Aliás, Teixeira ainda aborda que, tanto João Stroberle (1708-1792) - filho 
de austríacos, cuja obra alcançou prestígio em toda a Europa - quanto Joana do Salitre 
retrataram o próprio Marquês encarnando esse protótipo. 
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e, ainda que não se saiba com exatidão a data de sua feitura, acredita ter sido 

no início de 1750, muito embora sua publicação só viesse ocorrer anos depois, 

em 1757. 

Conquanto esse tipo de obra tenha uma finalidade específica, 

uma vez que se prestava a engrandecer o homem bem como o Estado que o 

comissionou, adquire proeminência porque evidencia a seleção de valores, 

virtudes e comportamentos que deveriam ser estabelecidos como paradigmas, 

portanto, a serem cultivados e imitados. 

Quanto à pessoa do elogiado, Pombal faz questão de ressaltar 

suas qualidades pessoais e políticas. Pelos serviços prestados a seu país em 

diversas ocasiões e sob diversas formas, D. Luís de Meneses recebeu a 

patente de coronel do regimento de Serpa em 1771 - quando contava 22 anos - 

e a nomeação de vice-rei e capitão general do Estado da Índia, em 1717. 

Homem dotado de um "claríssimo entendimento", se distinguiu, não somente 

pela amizade pessoal devotada ao príncipe herdeiro, mas também pela cultura 

que possuía. Portanto, quando Pombal ressalta as ações praticadas por D. 

Luís, sejam elas resultado da "boa inteligência" que surtia benefícios políticos e 

econômicos a Portugal, ou fossem decorrentes das campanhas militares bem 

sucedidas como o combate aos “piratas”, ou aos “povos bárbaros” - os quais 

procurou subjugar com perigo da própria vida -, há sempre o propósito de 

evidenciar a abnegação que movia o vice-rei, pois, "não era homem que na 

perda comum dos seus súbditos salvasse com preferência os seus próprios 

interesses". (In: MARTINS, [18--], p. 233) 
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Semelhantemente, ao exaltar a responsabilidade e o zelo de D. 

Luís para com a Coroa à qual representava em terras distantes, Pombal 

confirmava a máxima política que fazia do enviado régio uma projeção do 

próprio soberano. Na verdade, os propósitos de “consolidar a boa ordem e a 

economia”, tornando “sólidas e permanentes, as forças do Estado”. 

Nesse “elogio”, igualmente, Pombal valoriza não apenas a idéia 

de homem culto73, polido cortesão e virtuoso, sempre consciente e imbuído de 

suas responsabilidades como representante do rei entre a barbárie, mas 

também a idéia de homem público ilibado, disposto a combater o suborno e a 

corrupção política, sendo capaz de submeter ao Estado a “aplicação de todos 

os seus talentos”, assim como os seus interesses pessoais. 

Desta forma, importava ao rei encontrar representantes 

talentosos e capazes que, uma vez fazendo uso de seus talentos e 

capacidades, pudessem, não somente, expandir o reino português entre os 

povos bárbaros, quanto resgatar o brilho da antiga glória lusitana que no 

momento parecia estar embotada. 

Estas raras e bem praticadas virtudes do senhor marquês do 

Louriçal, os singulares talentos a que andavam juntas, as ajustadas 

                                            

73 Pombal comenta que, apesar de contar apenas seis anos de idade, D. 
Luís já participava das “assembléias” que aconteciam na biblioteca da casa de Ericeira. 
Décadas mais tarde, após regressar da Índia, se dedicou à sua “livraria” e aos “fecundíssimos 
trabalhos literários”. Só para se ter uma idéia do quanto Pombal pretendia associar a idéia de 
competência à noção de domínio dos conhecimentos, por vinte vezes, ele utiliza as expressões 
“instruído”, “hábito dos estudos”, “sérios estudos”, “civilidade”, entrar na “esfera das luzes”, 
“luzimento”, “ilustrado”, “claríssimo entendimento”, “cultivar as doutrinas recebidas” etc. 
Portanto, não é de se estranhar ao ler: “... se verá com outra admiração que os acertos do 
senhor marquês do Louriçal se não coarctaram só ao tempo de seu vice-reinado, mas que 
ainda ficaram durando nos futuros. Era tão grande o seu zelo em servir ao seu augusto 
soberano, como dócil e liberal a sua generosidade em fazer comuns os frutos dos seus férteis 
estudos...” (In: MARTINS, [18--], p. 231) 
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medidas do seu governo, e os bem conduzidos projectos que delas 

resultaram, tudo obrou de sorte que o senhor vice-rei não só se fez 

amar e respeitar dos seus súbditos, não só os fez ditosos, não só fez 

que naquelas torres guardadas pelo respeito dos estranhos, se 

vissem então unidas a paz e a abundância; não só fez que fosse logo 

restabelecida na reputação do Estado a parte que achara agravada 

pela tropelias e insultos dos bárbaros vizinhos, mas apressadamente 

foi renovando em todas as regiões orientais aquela antiga reverência 

co que na Ásia se ouvira em outros séculos pronunciar o nome 

português...” (In: MARTINS, [18--], p. 230) 

É realmente interessante observar o modo como Pombal faz D. 

Luís de Meneses encarnar o ideal camoniano, ao dizer: 

... ficou o senhor Marquês do Louriçal na corte [...]. Recorreu sem 

violência aos sérios estudos que nunca interrompera senão quando 

as obrigações do ofício lhe fizeram forçoso largar da mão os livros, 

para pegar na pena ou empunhar a espada... (In: MARTINS, [18--], p. 

236) 

Pombal também se depara com esse perfil de homem público 

em outros escritos. Como, por exemplo, a missiva endereçada a Joaquim de 

Melo e Povoas, por ocasião de sua nomeação como capitão-general do 

Maranhão em 1761, em que o Ministro destaca dois pontos básicos que se 

referem tanto à pessoa do enviado, quanto às responsabilidades inerentes ao 

cargo. Recomenda-lhe, pois, o bom uso da razão para que, por intermédio da 

prudência e da moderação, seja capaz de “desterrar abusos e destruir 

costumes perniciosos em benefício del-rei, da justiça, e do bem-comum”, assim 

na condição de representante do rei, deveria utilizar seus “predicados 

virtuosos” para manter a “justiça e a paz” (In: MARTINS, [18--], pp. 193). 
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Nessa mesma carta, Pombal ainda faz questão de ressaltar a 

importância do comissionamento, da transferência de autoridade a ser exercida 

em nome do rei, uma vez que, tanto a adoção dos valores portugueses no que 

se refere aos naturais da terra, quanto à obediência de todos à Coroa, estava 

condicionada à maneira pela qual o representante régio guiaria sua conduta.   

Nos generais substitui el-rei seu alto poder, fazendo duas imagens 

suas: esta lembrança fará a V. Exª exemplar de predicados virtuosos, 

para que não vejam os seus súbditos à sombra da cópia, desmentir 

as luzes do original, que é puro e perfeito...( In: MARTINS, [18--], p. 

189) 

Ainda que esse ideal de homem estivesse mais direcionado ao 

vassalo que exerce um cargo público, não se restringe apenas a ele. O 

Marquês almejava alcançar os diferenciados estratos da sociedade portuguesa 

mencionando sujeitos definidos, como por exemplo os lavradores (agricultores) 

e os artistas - que se dedicavam às “artes úteis”, ou seja, às artes mecânicas e 

liberais. Portanto, quando o ministro menciona-os, é sempre para mostrar que 

o não aproveitamento desse potencial redundou em perdas inestimáveis ao 

Estado. 

Assim, do epistolário pombalino pode-se extrair algumas 

características que compõem o perfil moral de como deveria ser o novo homem 

lusitano. Nesse aspecto, aparecem características consideradas positivas 

quanto negativas, as quais têm de ser repelidas. Tal é o caso de “preguiça”, 

“vadiagem” e “ociosidade”, associadas a “vício” ou “ambição”, termos esses 

que passam a ser designativos, por exemplo, dos traidores jesuítas. É 

importante notar que há pouquíssimas referências ao “povo miúdo” e, quando 
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Pombal o aborda é para condenar a vadiagem, o roubo e a insubordinação, 

entendidos como a “ousadia com que se multiplicavam os pequenos” que, 

graças ao fato de ser grandemente temida, deveria receber rigoroso controle.  

He coisa bem estranha, que concitassem, e animassem a plébe a se 

atrevêr a formar tumultos contra os Ministros de Estado com tanta 

ousadia; plantando hum exemplo, que hum dia lhe poderá vir a ser 

funesto; porque o povo miudo (em que entram os frades discolos) 

depois que se lhe dá auso para se amotinar, não he depois fácil de 

reduzir ao socêgo em que esteve sempre no Reinado que tão 

temerária e sacrilegamente se tem atacado com palavras infames, e 

desmentidas pelos públicos factos, que a todos estão entrando pelos 

olhos, por mais que os fechem para fugirem delles. (In: NORONHA, 

1916, p. 12)  

Esse fragmento de texto - retirado de uma correspondência 

endereçada ao genro, João Vicente, o Morgado de Oliveira, datada de 02 de 

abril de 1777 - se reveste de importância especial porque, tanto traduz a 

opinião depreciativa de Pombal no que se refere à "gente miúda", opinião essa 

que o acompanhou durante todo o seu governo, quanto demonstra sua 

perplexidade, temores e ressentimentos, pois não conseguia compreendê-la.  

Aliás, sob esse aspecto, convém comentar sobre o contexto 

que deu origem à referida carta, pois é bastante esclarecedor. Logo após o 

falecimento de D. José, ocorrido em 24 de fevereiro de 1777, Pombal 

compreendeu que a sua atuação como estadista havia terminado. 

Encaminhado o pedido de demissão à nova soberana - que o recebeu com 

notório alívio - o Marquês obteve imediata aquiescência e, uma vez assinado o 

decreto a 04 de março, foi-lhe permitida a saída tanto do ministério quanto da 

capital. Apressando-se em deixar Lisboa, preparou a comitiva que o seguiria 
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até a sua quinta, em Pombal - lugar que o acolheria em seu desterro. Mas o 

pior ainda estava por vir, pois o povo enfurecido se aglomerava nas ruas 

gritando e apedrejando a conhecida berlinda do marquês que puxava o cortejo. 

Porém, o que a população não sabia é que Pombal assistia ao espetáculo de 

longe, pois, prevendo algo semelhante, mandou sua berlinda vazia e alugou 

uma carruagem na qual seguiu anônimo e à distância.  

Na verdade, essa concepção depreciativa de Pombal, no que 

se refere às massas, não se constitui em um caso isolado, uma vez que 

conhecia muito bem os danos resultantes das ações de uma multidão 

ensandecida, cujo ódio buliçoso não se podia conter. E, justamente por temer 

que os exemplos de insubordinação fossem reproduzidos em larga escala, 

sempre reprimiu as manifestações populares com punições extremamente 

rigorosas e, em sua maioria, desproporcionais ao delito cometido. Exemplo 

disso pode ser observado em dois graves episódios. O primeiro, conhecido 

como os Amotinados do Porto - local em que se reuniram alguns fabricantes e 

comerciantes de vinho para protestarem contra a Companhia de Vinhos 

fundada em 1757 - teve como resultado a prisão de 478 pessoas, dos quais 21 

homens e 5 mulheres foram condenados à morte, sendo o restante penalizado 

com degredos, galés e açoites (SOTTO-MAYOR, 1905, p. 55). O segundo 

episódio, conhecido como incêndio da Trafaria, teve lugar em 1777, quando 

soldados desertores, para fugirem às punições, se esconderam na vila dos 

pescadores. Recusada a ordem de entregarem os trânsfugas, o vilarejo foi 

cercado pelas tropas e incendiado, o que teve como saldo várias dezenas de 

mortos. 
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Vale a pena comentar que embora Pombal não especifique as 

qualidades positivas com a mesma veemência utilizada para com as negativas 

- fosse, porque pensasse que essas qualidades viessem a aflorar de maneira 

natural, como conseqüência lógica de uma escolha feita sob orientação correta, 

uma vez que a própria idéia de civilização auxiliaria na condução da melhoria 

dos indivíduos, a saber, do progresso humano74 - verdade é que uma servia 

para afirmar a outra, pois, execrando o que considerava incorreto, acabava por 

afirmar o comportamento que deveria ser assimilado.   

  Enfim, o discurso pombalino sobre o ideal de homem 

português pode ser resumido nas seguintes palavras: 

... zelo que devemos ao real serviço como fiéis vassalos; o amor, de 

que não podemos dispensar-nos com o bem comum do reino, 

enquanto portugueses; e o reconhecimento, a que em geral e em 

particular, nos obriga a ilustre memória daqueles varões assinalados, 

os quais mediante as suas frutuosas vigílias e os seus nobilíssimos 

trabalhos, se fizeram beneméritos da atenção de seu rei e da 

veneração de sua pátria. (In: MARTINS, [18--], p. 185) 

Essa citação tem o peso de uma profissão de fé, haja vista 

conter o padrão de referência exigido a qualquer vassalo que se recebesse a 

missão de representar o rei. Fiel na conduta e no serviço, afável, porém 

                                            

74 Daí, ao mesmo tempo em que salienta a importância das ciências e das 
artes mecânicas para o progresso ele recorda o passado glorioso de Portugal: “Enquanto uma 
nova luz se derramou na terra, Portugal só ficou nas trevas da mais espessa ignorância. O 
norte [Inglaterra], este país opaco, onde tudo é matéria, fez grandes progressos nas ciências. 
Os conhecimentos abriram caminho por toda a parte, e as artes liberais penetraram por todas 
as nações do mundo, só não o puderam fazer em Portugal [...]. Não é necessário crer que esta 
ignorância fosse o efeito do clima. O seu físico pode ser o melhor da Europa, pode produzir 
grandes gênios, se isso não fosse, não admiraria o universo os reinados de D. João II, de D. 
Duarte, etc. pela grande multidão de homens grandes de que esta monarquia se viu cheia...” 
(In: MARTINS, [18--], p. 158) 
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equânime, tal indivíduo deveria devotar suas aptidões e talentos ao "bem 

comum do reino", tal qual o fizeram os grandes nomes do passado, cujo labor e 

dedicação tornaram notória a nação portuguesa ao redor do globo. Portanto, o 

enviado régio deveria estar ciente das responsabilidades assumidas, porque 

pesava em seus ombros, não só as obrigações do presente, mas também todo 

um passado de glórias, cujos homens valentes de outrora estariam a julgar as 

ações de seus sucessores. 

Concluídas as considerações a respeito do ideal de homem e 

sociedade portuguesa, convém comentar a respeito da concepção de Estado 

que inspirava Pombal na implantação do seu projeto de mudanças para o povo 

português. 

Partindo-se do pressuposto de que as reformas pombalinas 

tinham por objetivo a renovação de paradigmas que permitissem a alteração da 

sociedade - tida como estando em atraso - percebe-se que o Marquês 

desejava estabelecer em Portugal as mesmas características que 

impulsionaram o progresso dos países vizinhos e os firmaram como potências. 

Em primeiro lugar, observou que seria necessário eliminar o poder concorrente 

representado pela Igreja, como também o fracionamento dos recursos 

materiais administrados por ela. A respeito, assim se manifestava Pombal: 

... se os religiosos e monges só cuidassem na conservação dos bens 

espirituais, que são os que devem possuir; porque então o seu 

exemplo não provocaria tantos seculares, aos quais eles mesmos 

inquietam, intrometidos em negociações profanas, perturbando a 

república com pleitos injustos, compostos para a sua destruição total 

e deixando os tesouros celestes, que unicamente devem conservar 
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conforme os seus estatutos, pela glória das riquezas deste mundo. 

(In: MARTINS, [18--], p. 57)75 

E como justificativa para essa submissão do poder espiritual ao 

temporal, Pombal justifica como sendo resultante da própria vontade divina, ao 

afirmar que: 

V. M. é ministro e vigário de Deus no temporal, da mesma sorte que 

o pontífice é no espiritual absoluto senhor, que pela providência 

Divina tem, e conserva o justo título do reino imediatamente recebido 

da mão do mesmo Deus, com pleno poder nas causas civis, do qual 

pode usar quando lhe parecer, como quase Deus na terra, fonte de 

justiça, que tem por ofício libertar a república das violências e de 

escândalos por meio das leis, que V. M. só pode fazer, e declarar 

nos seus Estados, para bem comum de toda a monarquia, que deve 

ser o objeto geral dos soberanos, com preferência ao bem particular 

e ao mesmo favor à Igreja concedido, da qual V. M. é respeitável 

observante, filho, defensor e protector eficaz. (In: MARTINS, [18--], p. 

58) 

Como se pode perceber, aí se encontra a justificativa para o 

Regalismo, que pretendia a submissão da Igreja e das instituições ao controle 

do Estado. Aliás, este trecho permite algumas considerações interessantes 

sobre a solidificação desse Estado idealizado. Em primeiro lugar, ainda que 

Pombal combatesse as expressões de uma religiosidade exacerbada, 

contraditoriamente, há uma identificação do Estado com o corpo místico, 

                                            

75 E, na seqüência, Pombal afirma: “Fiados na duração dos seus mosteiros 
e no poder do corpo deles respeitável, desprezada a composição dos litigantes seculares, para 
depois de seus falecimentos confundirem os cordeiros e obterem a sua rebeldia, ou por ajuste 
lesivo, prosseguem e continuam na vexação dos povos para lhes tirarem tudo, e se fazerem 
senhores de todos os bens temporais, em prejuízo da república de V. M., que não pode 
sustentar-se dessa forma, nem patrocinar e defender a mesma Igreja..." (In: MARTINS, [18--], 
p. 57) 
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sacrossanto, que o tornava intocável, inquestionável. Derivado disso há o fato 

de o monarca ser o receptor imediato da autoridade divina, e cujos poderes 

ilimitados eram o resultado dessa autorização celeste que, por intermédio da 

capacidade de utilizar a razão, o habilitavam a governar e conduzir os destinos 

dos povos. Em outras palavras, o poder régio se justificava pelo fato de a 

autoridade ser decorrente da outorga divina e não da capacidade humana. 

Sendo "Quase Deus na terra", o soberano também tinha a responsabilidade de 

prover a justiça e o bem comum a seus filhos, caso em que só lograria êxito 

através da confecção de leis racionais que garantissem a eqüidade. 

Pombal almejava formar um povo culto e operoso - livre de 

preconceitos religiosos e fanatismos que embotavam o raciocínio -, gente 

capaz de integrar conhecimentos e técnicas que melhorassem tanto a 

produção quanto o comércio, o que permitiria o rompimento das amarras 

representadas pela subserviência aos ingleses. Em resumo, Pombal tinha a 

intenção de fornecer os meios necessários para tornar os lusitanos tão 

competitivos quanto os demais países europeus. 

No que tangia a avaliação pombalina a respeito da situação na 

qual se achava Portugal, ou seja, após a elaboração do diagnóstico e do 

tratamento, finalmente, caberia indicar o sujeito que executaria tal tarefa e o 

instrumental a ser utilizado, que nesse caso, corresponderia à consolidação 

das estruturas do Estado, cujo objetivo seria a promoção dos meios para se 

obter a pretendia renovação de mentalidade. 

Entretanto é preciso lembrar que as discussões sobre a 

formação do Estado não eram coisa inaudita, nem tão pouco, privilégio de 
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Portugal. Aliás, desde que o poder do Estado deu início à paulatina 

expropriação política da sociedade, houve, em toda a Europa, a necessidade 

de se redefinirem as bases e os conceitos de poder. 

Se no Antigo Regime havia um equilíbrio de forças entre as 

ordens ou "estados", uma vez que a dependência mútua exigia decisões 

colegiadas que garantissem os interesses recíprocos, na medida em que a 

autoridade do monarca foi se solidificando e fazendo com que tais ordens se 

tornassem mais dependentes do soberano, também os Conselhos sofreram 

alterações, pois serviram muito mais para privilegiar funcionários de confiança 

do rei do que para promover os meios necessários a uma boa gestão do mister 

público. Aliás, LUBLINSKAYA (1984) comenta que foi somente com a 

necessidade de se tomarem decisões rápidas e precisas que os conselhos 

assumiram a forma de gabinetes administrativos, o que acarretou algumas 

conseqüências, tais como a delimitação de competência desses conselhos, a 

especialização tanto em conhecimentos e legislação quanto de indivíduos a 

serviço do rei, o que permitiu, nas atribuições para o exercício do poder, a 

inclusão de pessoas alheias à nobreza. 

Entretanto, a estrutura de Estado que chega ao século XVIII 

assume características próprias na medida em que os ideais iluministas se 

aliam aos interesses de cada monarquia, pois, cada país adapta sua variante 

de Estado segundo a idéia de homem e sociedade que se desejava formar. 

Portanto, a disseminação do ideal de governo ilustrado provocou, não só a 

“redefinição da natureza do poder do príncipe” mas também os fins aos quais a 

“governabilidade” se destinava. (FALCON, 1986, p. 14) 
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Quanto ao reinado de D. José, também este adotou a premissa 

teórica de que o soberano iluminado tinha o dever de abandonar os propósitos 

unilaterais e vontades mesquinhas em favor do bem comum, porém, caberia à 

razão intermediar o processo de aquisição desse bem comum, uma vez que a 

ela competia conduzir o príncipe na tarefa de criar políticas adequadas e leis 

justas, cuja finalidade seria salvaguardar os direitos naturais, o progresso, a 

justiça e a paz. Na prática, contudo, havia algumas especificidades às quais o 

Ministro do rei, em sua política de reformas, teria de lidar. 

Dentre essas especificidades, há o quesito referente à 

compreensão de Estado que, segundo a óptica do Marquês, se tratava de um 

ser vivo que, à semelhança dos homens, necessitava de cuidados para 

permanecer vivo e atuante. "Os Estados, como os corpos humanos, têm seus 

lugares mortais. Todas as feridas que não atacam e ferem nas partes sólidas, 

podem curar-se com tempo, e com paliativos." (In: MARTINS, [18--], p. 154) 

Neste ponto se faz interessante observar a influência da 

concepção de Hobbes, que, em seu Leviatã (1651), definia o Estado como 

sendo um organismo vivo, portador de uma "alma artificial" que dava "vida e 

movimento a todo o corpo" e, conseqüentemente, também passível de sofrer 

moléstias que poderiam levá-lo a óbito. 

Sob esse aspecto funesto Pombal escreve: 

A política já não assassina logo, ela mata lentamente. Hoje os 

Estados minam ou são minados. Em geral, o dano vem sempre de 

longe, e da mesma sorte que as enfermidades inveteradas, quando 

se lhe quer dar remédio, já não é tempo. A ruína de um Estado 

nestes tempos modernos está sempre aparelhada. Ele se encaminha 
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à sua perda por degraus. Subministram-lhe insensivelmente todos os 

meios da destruição. [...] O reino não podia mais. A monarquia 

estava agonizando. Os ingleses tinham peado esta nação e a tinham 

debaixo da sua pendência; [...] O governo português não tinha já 

alma; todas as suas partes estavam sem vigor." (In: MARTINS, [18--], 

p. 141) 

Como se pode notar, era da máxima importância a 

conscientização dos súditos a respeito da gravidade da situação portuguesa, 

pois, caso não reagissem com prontidão, promovendo o tratamento necessário, 

o Estado português definharia irremediavelmente. É certo que tal diagnóstico 

tinha a ver com a necessidade de justificar sua atuação como ministro, uma 

vez que se via comissionado a restaurar a saúde portuguesa, mas também 

dizia respeito à urgência de conclamar os lusitanos à nova cruzada contra a 

dominação inglesa, parasita que sugava todas as energias de Portugal, 

reduzindo-o à condição de morto-vivo. 

Aliás, essa preocupação com a saúde do Estado se 

fundamentava na visão de que o mesmo se constituía na "força motriz geral", 

pois, ao governo era atribuído não só o dever de proporcionar os meios 

adequados à aquisição de riquezas, mas também a obrigação de fornecer aos 

vassalos as condições necessárias - conhecimentos e técnicas - para 

progredirem e, com isso, engrandecerem o país. 

Quanto a essa aquisição de riquezas, Pombal sabia 

perfeitamente bem que, apesar da ostentação e do luxo, a exploração mineral 

não seria capaz de promover o progresso e a abundância almejada, uma vez 

que isso só seria possível com a valorização do trabalho e da produção, como 

se pode ver quando afirma: 
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Enfim, ponde aí as necessidades gerais da nação que depois do 

descobrimento das minas, deixando perder as artes, era obrigada a 

prover-se do necessário em outros povos, e se achará que todo o 

outro que se tirava das minas, pertencia a outros governos. Que 

riqueza, grande Deus! Aquela que na sua posse arrasta 

necessariamente a perda do Estado!" (In: MARTINS, [18--], p. 147) 

E ainda, ao declarar que: 

Quando se multiplicam aos vassallos os empregos e os assumtos 

para trabalharem, não somente se alivia o Estado de tantos menbros 

inúteis quantos serião os homens que tivesse na mizeria e na inação, 

não só se cortão na raiz os insultos da ociosidade e da indigência, 

mas em cada indivíduo que se emprega se dá a hum vassallo os 

meyos de ter na sua esphera abundantemente com que servir a 

sociedade a que pertence e com que buscar hum matrimonio de que 

se segue a multriplicação dos homens, principal riqueza de todos os 

Estados. (In: BARRETO, 1986, p. 39) 

Mas, certamente isso implicaria em alterar a maneira de se 

pensar a própria sociedade, uma vez que se tornaria essencial a implantação 

de ideais que relacionassem moral e operosidade - colocando-as no mesmo 

nível de valoração -, cujo objetivo seria o convencimento dos segmentos 

sociais tanto da importância das reformas quanto da indispensabilidade de seu 

engajamento nas mesmas. 

Contudo, ainda havia um outro problema a ser enfrentado, 

pois, para que Pombal fizesse do Estado português um instrumento de 

reformas, primeiramente, teria de resolver o problema da unidade política do 
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poder, submetendo, portanto, as ordens e os órgãos periféricos76 ao domínio 

do Estado, mormente no que se referia à Igreja77. Similarmente, ainda havia o 

problema da utilização do bem público, uma vez que, segundo MARTINS 

(1994, p. 20), era tradição portuguesa a indistinção entre o bem público e o 

privado, entre o "patrimônio do rei e da Coroa e o que era patrimônio dos 

municípios". Portanto, seria necessário estabelecer mecanismos que 

possibilitassem o equilíbrio entre o patrimonialismo mantido pela Coroa e a 

iniciativa particular, uma vez que esta não deveria pleitear vantagens próprias 

que destoassem do plano estabelecido pelo governo, uma vez que deveria 

corroborar para o fim maior que seria o bem comum. 

Embora à primeira vista pareça ser um paradoxo, na verdade 

trata-se da afirmação do Estado como entidade monopolizadora do poder 

político e cuja "polícia" - que à época correspondia à ação do poder destinada a 

organizar as atividades econômicas e sociais (HESPANHA, 1984, p. 15) - 

servia não somente para encaminhar as designações do governo, mas também 

para reforçar a autoridade régia e sua capacidade de interferência, o que 

implicaria na correção e no redirecionamento dos interesses privados. 

                                            

76 A unidade do poder político se constituiu no grande desafio do Estado 
setecentista, uma vez que necessitava banir os resíduos feudais acumulados em torno dos 
órgãos periféricos - como, por exemplo, os forais, morgados e senhorios -, uma vez que estes, 
sendo resultantes de concessões régias se constituíam em uma limitação do poder central. 
(HESPANHA, 1984: 89) 

77 O iluminismo português que, ainda nos tempos de D. João, tivera suas 
bases delineadas devido à adoção da vertente italiana, assimilou, tanto a “tradição católica, 
adversa aos princípios do deísmo e do materialismo” (CALAFATE, 2001, p.13), quanto à 
separação entre os poderes espirituais e temporais, ideal mantido por grande parte dos 
intelectuais clérigos. 
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Paradoxal ou não, é importante frisar a importância do Estado 

nas reformas pombalinas, pois, ainda que a sua estruturação não constituísse 

um fim em si mesmo, serviu de veículo e força motriz às mudanças 

empreendidas. Na verdade, a exemplo das outras nações, Pombal tinha a 

pretensão de fazer do Estado português o difusor dos valores ocidentais78, e 

isto não apenas na política desenvolvida para aportuguesar os índios, mas 

também para fazer sua gente assimilar os valores de uma europeização 

conseguida por intermédio da intelectualidade. 

                                            

78 ELIAS (1994), buscando compreender as origens e métodos utilizados no 
processo de ocidentalização, pontua a pressão modelar do Estado como agente replicador de 
comportamentos e reconhece que a ocidentalização teria sido impraticável sem a intervenção 
do mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pombal assumiu seu papel de homem público em um período 

muito complexo da história européia. Desde que foram alteradas, tanto a 

compreensão de homem quanto a importância de seu papel no mundo, abriu-

se espaço para a implantação da secularização. Isto ocorreu na produção dos 

conhecimentos e nas instituições políticas e sociais, o que gerou um clima de 

insegurança em todo o Velho Continente. Insegurança essa que se manifestou 

na tentativa de homogeneização, na necessidade de se estabelecer uma idéia-

força que guiasse o desenvolvimento histórico, intelectual, social e moral da 

humanidade. Representando essa idéia-força, aparecia a noção de progresso e 

civilização, que passaram a definir, não somente a qualidade dos seres 

humanos, mas também a sua classificação, que era feita de acordo com a 

adoção - ou não - de tais modelos. 

Sob esse signo, Pombal deu início a sua trajetória política. Das 

andanças pelo estrangeiro, assimilou a idéia negativa que se fazia de Portugal, 

sendo que, para isso, corroboraram as interpretações da realidade que viam a 

situação do país como sendo vítima de uma decadência crônica que se 

estendia ao âmbito moral, intelectual religioso e econômico. Imbuído da missão 

de redimir seu país da inanição à qual havia sido relegado, estabeleceu um 

ambicioso programa de reformas, cuja legitimação das mesmas exigiu a 

utilização do discurso social que, à época, tanto servia de instrumento de 

denúncias quanto de divulgação do ideário governamental. Em outras palavras, 

esse discurso social que se fundamentava na filosofia moral, tinha a pretensão 
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de promover o bom governo, devendo, portanto, denunciar e combater os 

vícios sociais, bem como evidenciar as virtudes que servissem aos interesses 

do Estado. 

Esse esforço para se estabelecer uma padronização de valores 

a serem assimilados, bem como de uma conduta a ser homogeneizada, remete 

à tentativa de se criar uma identidade compartilhada, mas que, por questão de 

praticidade, obedece ao papel social destinado pelo Estado a cada súdito. 

A este trabalho interessou sobremaneira esse aspecto do 

discurso social pombalino, pois nos permitiu coletar as idéias ou os 

pressupostos ideológicos que deram sustentação às reformas, pois 

entendemos que a intenção de Pombal era a de moldar um novo tipo de 

português, consciente de sua responsabilidade para com seu país e conectado 

às ciências que melhoravam a existência dos indivíduos e a produção, 

promovendo, ainda a riqueza do Estado. 

Contudo, há que se observar que existe uma enorme refração 

entre os objetivos idealizados e o que a realidade permitiu negociar. No que se 

refere ao bem público, considerado o objetivo das reformas, acabou reduzido a 

simples elemento de retórica, uma vez que, ao se constituir no elemento que 

justificava a secularização e o Regalismo, se opôs às instituições sociais que 

se viram cada vez mais espoliadas. Portanto, sendo incapaz de equilibrar a 

multiplicidade de interesses, possibilitou a afirmação da supremacia dos 

interesses do Estado sobre os da sociedade. Na verdade, enquanto o ministro 

fazia uma cruzada contra a ambição que ia contra o bem comum, esqueceu-se 

da sua própria, o que o levou a subjugar o país. 
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Quanto à idéia de civilização/barbárie, as reformas pombalinas 

não conseguiram romper com o estigma. Se por um lado, havia a intenção de 

Pombal em promover a modernização e a unificação dos conhecimentos, cujo 

resultado seria a formação de vassalos cultos, livres pensadores conectados às 

ciências, portanto libertos do obscurantismo religioso que embotava o intelecto, 

em contrapartida, permaneceu o poder controlador do Estado sobre as mentes, 

ao manter a mesma rígida censura que combateu, o que não somente 

comprometia os objetivos propostos, mas também evitava que Portugal fosse 

reabilitado diante dos vizinhos. 
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