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apresentação

Os capítulos desta coletânea foram redigidos a partir de comunica-
ções apresentadas em mesas redondas no III COLÓQUIO CUL-

TURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA1, que foi reali-
zado entre 25 e 27 de abril de 2016, em dependências da Universidade 
Federal do Paraná, na cidade de Curitiba. O evento é organizado pelo 
GRUPO DE PESQUISA CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA 
PORTUGUESA (GCEAP)2, e suas duas edições anteriores ocorreram, 
em 2012, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais e, em 2014, na Universidade Federal de Ouro Preto, na cidade 
de Mariana.

O GCEAP é integrado por pesquisadores brasileiros e portugueses 
e tem o propósito de conduzir estudos sobre a cultura escrita e as dife-
rentes formas de educação presentes no Antigo Regime luso-brasileiro. 
Os temas de pesquisa abordam as relações entre instrução e educação 
para a formação dos quadros administrativos no Império português; as 
relações entre atividades econômicas, formação profissional e projetos 
educacionais; as relações entre Iluminismo e cultura escrita, e entre 
esta e práticas culturais e educativas como mediadoras de sociabili-
dades; e, o estudo de instituições e de seus componentes num mundo 
supostamente Ilustrado.

Os textos aqui publicados contemplam os diferentes eixos que 
estruturaram o Colóquio, a saber: a) Administração, instrução e edu-
cação: uma nova mentalidade administrativa para o mundo luso-bra-
sileiro setecentista; b) Cultura escrita e práticas culturais e educativas: 
traduções e processos culturais no mundo luso-brasileiro setecentista; 
c) Instituições e práticas culturais e educativas: ações e perspectivas no 
mundo luso-brasileiro setecentista.

Inicialmente, apresentamos o texto elaborado por Ana Lúcia 
Rocha Barbalho da Cruz e Magnus Roberto de Mello Pereira, que 
enfoca “a reforma pombalina da Universidade de Coimbra”. Con-
forme os autores, o Marquês de Pombal procurou realizar mudanças 

1 Os seguintes participantes do Colóquio optaram por não publicar seus textos nesta coletânea: Carlos 
Eduardo Vieira, José Newton Coelho Meneses e Márcia Almada. Agradecemos, todavia, suas presenças 
e participação nas discussões decorrentes das apresentações.
2 Consultar: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2752103468623511>. Visite também o site do 
Grupo: <http://www.grupoceap.net/site/>.
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radicais no sistema de ensino, adequando-o aos interesses do estado. 
Esta disposição seguia “a crença iluminista no poder transformador 
da educação”. O foco da discussão apresentada no texto recai sobre 
os Estatutos de 1772, os quais “tinham em vista garantir o aggior-
namento dos estudantes de toda a Universidade com o paradigma 
científico consagrado pela cultura das Luzes”. Neste sentido, ganham 
relevância as ações de observar e experimentar, como exemplificam 
os muitos espaços destinados a aulas práticas previstos nos mencio-
nados Estatutos.3 

O segundo capítulo desta coletânea, redigido por Antonio Cesar de 
Almeida Santos, apresenta uma discussão sobre o significado adquirido 
pelas Instruções de Governo expedidas durante o reinado de D. José 
I (1750-1777). Este tipo de documento era comum na administração 
portuguesa; contudo, na segunda metade do século XVIII identifica-se 
importantes alterações em relação aos conteúdos dessas instruções, à 
medida que elas se tornam mais detalhadas e ganham um estatuto de 
norma geral, que é partilhada entre diferentes oficiais. Considera-se, 
portanto, que elas apresentavam um caráter pedagógico, disseminando 
um saber administrativo originado na sede do poder. Ainda que fosse 
necessário que um governador observasse “essas três coisas – prudência 
para deliberar, destreza para dispor e perseverança para acabar” –, ele 
deveria empreender uma administração pautada por critérios fundados 
na razão, decorrentes de princípios pertencentes a uma matriz inglesa 
da Ilustração.

A seguir, Fábio Kuhn apresenta a trajetória de “um governador 
‘ilustrado’ no sul da América portuguesa: José da Silva Pais (1735-
1760)”. A partir das origens sociais, da formação educacional e da tra-
jetória profissional desse militar e engenheiro, natural de Portugal, o 
texto aborda aspectos da sua atuação no extremo sul da América portu-
guesa, com passagens pela Colônia de Sacramento, Rio Grande de São 
Pedro e Santa Catarina. O texto também discute a participação de Silva 
Pais na Academia dos Felizes, efêmera instituição cultural que funcio-
nou no Rio de Janeiro até 1740, enfocando o “mundo da leitura” desse 
oficial militar setecentista, através do exame da sua alentada biblioteca 
pessoal (317 títulos, divididos em 437 volumes), e indagando acerca da 
possível influência das obras que possuiu na sua prática administrativa, 
especialmente no contexto colonial.

3 O Professor Magnus Pereira foi o responsável pela Conferência de Abertura do Colóquio; optou 
por encaminhar o texto que ora publicamos, redigido em parceria com a Dra. Ana Lúcia Rocha 
Barbalho da Cruz.
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No capítulo seguinte, Luís Fernando Lopes Pereira discute “a cul-
tura jurídica dos ‘rústicos’ da América portuguesa”, a partir de fontes 
primárias produzidas pela Câmara Municipal de Curitiba. Seu objetivo 
é o de revisar a visão corrente da relação entre letrados e rústicos no 
que tange à cultura jurídica colonial. A visão tradicional, construída 
à época, coloca a cultura jurídica dos chamados rústicos como oral, 
informal e inferior, enquanto a dos letrados seria requintada e sofis-
ticada. A proposta é considerar os juízes ordinários como os nós da 
cultura jurídica, demonstrando que sua educação e sua formação como 
juristas, embora construídas na prática, apresenta traços de formalis-
mo, conhecimento técnico e apuro nas práticas jurídicas, inclusive com 
conhecimento mais que razoável das Ordenações e das formas da alta 
cultura jurídica. A partir da noção de circularidade cultural, o autor 
indica que é possível perceber como os chamados rústicos produziram 
um conhecimento jurídico próprio que afetou a chamada alta cultura 
jurídica, o que se pode verificar na relação entre esses personagens 
fronteiriços e os letrados (no caso, os ouvidores de comarca).

O quinto capítulo traz uma reflexão de Cláudio Denipoti sobre 
“os discursos de tradutores e censores portugueses na segunda metade 
do século XVIII”, presentes nos “paratextos” de livros publicados no 
período. São, em sua maioria, traduções de obras editadas em outros 
países da Europa, voltadas a uma disseminação de temas científicos, ao 
gosto da Ilustração. O objeto de atenção do autor, assim, são os textos 
adicionais à obra, escritos pelos tradutores, e que permitem vislumbrar 
as redes de relações estabelecidas entre esses letrados e indivíduos liga-
dos ao centro de poder político e a própria compreensão que os envol-
vidos com a cultura escrita possuíam sobre questões-chave da época.

O capítulo seguinte, Tradução, história e o Iluminismo luso-bra-
sileiro: a Casa Tipográfica do Arco do Cego e as línguas do progresso, 
redigido por Alessandra Harden, relaciona Estudos da Tradução e a 
História da Tradução com a História e a História da Cultura Escrita, 
apresentando uma discussão sobre “o papel da tradução enquanto ati-
vidade de cunho oficial na divulgação do ideário iluminista referente à 
ciência aplicada”. A autora enfoca a atividade do frei José Mariano da 
Conceição Veloso, que esteve à frente do projeto editorial da Casa do 
Arco do Cego, instituição a que muitos dos tradutores enfocados por 
Cláudio Denipoti estiveram ligados. O próprio Veloso foi um desses 
tradutores de obras consideradas úteis e necessárias para a recuperação 
econômica de Portugal, e que estavam voltadas para as áreas da mate-
mática, da engenharia, da química, entre outras.
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Instituições, concepções educativas e práticas culturais na América 
portuguesa é o título do sétimo capítulo desta coletânea, redigido por 
Thaís Nívia de Lima e Fonseca. Em seu texto, a autora aponta para a 
importância de se “considerar as concepções vigentes de educação à 
época (Antigo Regime português) e suas apropriações por diferentes 
esferas institucionais”. Assim, verifica-se que a educação foi aborda-
da em diferentes instâncias (administrativa, eclesiástica e jurídica, por 
exemplo), em textos que mostram uma relação bastante próxima com 
a produção intelectual do restante da Europa. A partir da análise das 
representações de educação presentes nas instâncias apontadas, bus-
ca-se discuti-la como uma solução para os problemas encontrados no 
processo de inserção da América no contexto do Império português.

Célio Juvenal Costa, no oitavo capítulo, aborda a “Companhia de 
Jesus na América portuguesa”. Em seu texto, o autor procura abordar 
“a próspera e duradoura relação entre a Companhia de Jesus e o reino 
de Portugal”, que teve início em 1538. Inicialmente, apresenta os pri-
meiros tempos da ordem em Portugal, e, em seguida, aborda a atuação 
dos jesuítas na América portuguesa, destacando aspectos da rigorosa 
formação deles, responsável pela criação e consolidação de uma orga-
nização religiosa cuja estrutura e funcionamento “garantia que sem-
pre contasse em suas fileiras com ávidos padres para enfrentar desafios 
enormes nos trabalhos de missão, de diplomacia e de educação”.

Ana Cristina Pereira Lage, no capítulo nove, apresenta uma dis-
cussão sobre “Instituições educativas confessionais na América portu-
guesa”. De cunho historiográfico, o texto traz uma reflexão sobre a 
presença de diferentes ordens religiosas, masculinas e femininas, no 
período colonial brasileiro. Inicialmente, são apresentadas algumas 
considerações sobre as instituições educativas e as suas especificidades 
para o período enfocado para, a seguir, apresentar uma reflexão sobre 
os estudos realizados sobre o objeto. Do balanço realizado, a autora 
aponta que “é preciso ir além de uma história da educação confessional 
masculina realizada pelos jesuítas”, pois as práticas educativas também 
eram realizadas por outras ordens e congregações, em conventos, em 
casas de recolhimento, nas irmandades, nas igrejas, nas famílias etc.

O décimo capítulo, redigido por Álvaro de Araújo Antunes, en-
foca o plano de reforma da Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra elaborado por José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1811, 
antigo aluno daquela instituição. A proposta, apresentada ao príncipe 
D. João, parece decorrer de sua experiência como professor da cadei-
ra de Metalurgia daquela Universidade. Trata-se de documento pouco 
conhecido pela historiografia, no qual é possível reconhecer, ao lado 
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de um espírito modernizador iluminista, uma forte crítica ao ensino 
da Filosofia em Portugal. Assim, a partir de acurada análise das ideias 
expostas por José Bonifácio, o objetivo é o de apresentar e discutir “a 
dimensão da crítica no pensamento iluminista”.

Os textos aqui apresentados oferecem uma visão geral dos temas 
de interesse dos integrantes do GCEAP. Esperamos que a sua leitura 
enseje a participação de novos interessados no próximo COLÓQUIO 
CULTURA E EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA.

Curitiba, agosto de 2016.
Os Autores
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contra o notórIo sIstema de IgnorâncIa 
artIfIcIal: a reforma pombalIna da 
unIversIdade de coImbra1

Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz
Doutora em História

CEDOPE / UFPR
analucia.cruz@hotmail.com

Magnus Roberto de Mello Pereira
Doutor em História

CEDOPE / UFPR
magnusdocs@gmail.com

Com pompa e circunstância foi inaugurada a Nova Universidade. 
No dia 22 de setembro de 1772, todos os sinos de Coimbra rom-

peram em delirante repique anunciando a chegada de Sebastião José de 
Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ao Alto de Santa Clara donde 
se avista a cidade. Eram cinco horas da tarde quando o cortejo cruzou 
o rio e entrou nas ruas de Coimbra. A cavalo, vinham na frente os fun-
cionários da justiça da terra e um piquete de cavalaria, atrás vinham o 
juiz conservador da Universidade e o reitor-reformador, bispo D. Fran-
cisco de Lemos. A seguir, recostado em sua berlinda, puxada a quatro 
parelhas, vinha o Marquês de Pombal fazendo-se acompanhar por um 
séquito de carruagens. Ia a comitiva, desde a ponte sobre o Mondego, 
atravessando a cidade, coleando para o alto do outeiro da Universidade 
e, já no pátio do Bispo, doutores, cônegos e a nobreza da terra o aguar-
davam para a cerimônia dos cumprimentos e o beija-mão.2 Chamada 
para a ocasião, tocava uma orquestra mandada vir do Porto. Por toda a 
cidade foram espalhadas fantásticas luminárias. Durante um mês, tem-
po que Pombal permaneceu em Coimbra, a cidade conservou-se em 
festa, em gerais repiques, luminárias e serenatas.3

1 Este artigo é resultado de pesquisas financiadas pelas seguintes agências de fomento: CAPES, CNPq, 
Fundación Carolina, Fundação Araucária e Fundação Odebrecht.
2 VASCONCELOS, António. Diário do que se passou em a cidade de Coimbra desde o dia 22 de Setem-
bro de 1772, em que o Ill.mo e Ex.mo Senhor Marquês de Pombal entrou, até ao dia 24 de Outubro, 
em que partio da dita cidade. In: _____. Escritos vários relativos à universidade dionisiana. Coimbra: 
Arquivo da Universidade, 1987, v. 1, p. 342-388. 
3 BRAGA, Teófilo. História da Universidade de Coimbra nas suas relações com a instrução pública 
portuguesa. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências, 1898, v. 3, p. 425-429.
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A cena de Carvalho e Melo e seu monumental cortejo adentrando 
Coimbra ficou gravada, em prosa e verso, na memória escrita do even-
to. O poeta luso-brasileiro Manoel Ignacio da Silva Alvarenga assim 
cantou a chegada de Pombal à cidade:

Já o invicto Marquez com regia pompa
Da risonha Cidade avista os muros.
Já tóca a larga ponte em aureo coche.4

Alguns anos depois, o autor anônimo de O Reino da Estupidez 
atualizaria o fato memorável.

Trazei, sábios ilustres, à memória
Aquele tempo em que contente visteis
Entrar nesta Cidade triunfante
o grande, invicto e imortal Carvalho5

Tal como desejava o Marquês, a imagem de sua chegada a Coim-
bra seria relembrada por longo tempo. Tratava-se de um ato ostentató-
rio para marcar o ponto mais alto do projeto pombalino de intervenção 
no sistema educacional do reino: o momento em que o ensino público 
e laico, enfim, alcançava a secular instituição. 

De fato, o ato da entrega dos Estatutos da Reforma vinha carrega-
do de imenso peso simbólico. Representava, enfim, a concretização das 
reformas pombalinas na área da educação iniciadas mais de dez anos 
antes, com a expulsão dos jesuítas, em 1759, o fechamento de seus co-
légios e a reforma dos estudos menores,6 seguidos pela criação da Aula 
do Comércio (1759) e do Real Colégio dos Nobres (1761), em Lisboa. 
Esse conjunto de ações e seus desdobramentos buscavam assegurar o 
estabelecimento do ensino laico e do dirigismo régio nas questões edu-
cacionais na metrópole e nas colônias. O projeto se completava, em 
1772, ao alcançar a Universidade de Coimbra, marcando triunfalmente 
a vitória de Pombal sobre os jesuítas. Vitória esta que foi comemorada 
no interior da instituição e transformada em regozijo geral por toda a 
cidade do Mondego. 

4 ALVARENGA, Manoel Ignacio da Silva. O desertor; Poema heroico-comico. Coimbra: na Real 
Officina da Universidade, 1774, p. 8.
5 O Reino da Estupidez; poema. Paris: Na Officina de A. Bobée, 1818. A atribuição do poema a Fran-
cisco de Mello e Franco é controversa. p. 38.
6 O estudo mais completo sobre o tema encontra-se em ANDRADE, António Alberto Banha de. A re-
forma pombalina dos estudos secundários (1759-1771). Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 
1981-1984. Para o Brasil, ver _____. A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São 
Paulo: Saraiva / USP, 1978.



15 

Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz e Magnus Roberto de Mello Pereira

É preciso ter em conta que, desde 1540, os jesuítas vinham do-
minando a política e a instrução pública em Portugal. Mais que isto, 
nas colônias portuguesas e espanholas da América, o clero tornara-se a 
mais forte e organizada presença europeia, principalmente através dos 
missionários jesuítas que, além de dominarem o processo de contato e 
conversão das populações nativas, desenvolviam atividades comerciais 
à margem da tutela metropolitana. No projeto de secularização das ins-
tituições e de fortalecimento do poder real desencadeado por Pombal, 
não havia espaço para divisão de poderes com a Igreja. 

O discurso pombalino de construção da modernidade passava, en-
tão, pelo desmonte das instituições jesuíticas e perseguição sem trégua 
a seus membros. Eleitos como os responsáveis por todos os males e 
atrasos do reino, os jesuítas foram expulsos e proscritos de Portugal. 
Na sequência, a Universidade de Évora foi sumariamente encerrada. 
Se a expulsão dos inacianos configurou uma vitória de Pombal, em 
contrapartida criou um problema sem precedentes ao gerar o caos ab-
soluto no sistema educacional em Portugal e nas suas colônias, durante 
mais de 200 anos dominados pelos inacianos. A reforma educacional 
tornou-se inadiável. 

Seguindo a crença iluminista no poder transformador da educa-
ção, o ministro de D. José investiu de forma radical na mudança do 
sistema educacional do reino, estrategicamente desenhando estruturas 
educacionais voltadas para os interesses do estado. Seu projeto abarcava 
todos os níveis, desde o elementar, no reino e nas colônias, chamado de 
Estudos Menores, até o ensino universitário, este, restrito à metrópole. 
Além disso, foram criadas novas escolas com objetivos bem específicos. 
Nesse momento, o aparelho de estado português era composto, em sua 
maioria, por uma nobreza com tendências parasitárias e por letrados 
pouco afeitos ao novo paradigma de conhecimento científico que se 
difundia por toda a Europa. Por outro lado, também os homens de 
negócio e seus ajudantes careciam dos conhecimentos contábeis para 
bem gerir transações comerciais e finanças. Percebendo a carência de 
administradores profissionalmente preparados para conduzir as tarefas 
de governação com eficácia, Pombal chama ao estado a prerrogativa da 
formação de quadros tecnicamente habilitados para tal.

É nesse contexto de formação de quadros nacionais que, em 1759, 
logo após a expulsão dos jesuítas, surgem as Aulas do Comércio, es-
pecialmente voltadas para desenvolver, entre homens de negócio, co-
merciantes e funcionários, as habilidades necessárias à boa gestão das 
atividades de controles administrativos e mercantis. Para os filhos da 



16 

Contra o notório sistema de ignorância artificial: a reforma pombalina 
da Universidade de Coimbra

aristocracia, foi criado, em 1766, o Real Colégio dos Nobres com o ob-
jetivo de educar, disciplinar e principalmente despertar nos jovens da 
elite o interesse pelas ciências modernas. Projetado nos pormenores, o 
Colégio dos Nobres levaria mais de quatro anos desde a sua fundação 
até que se iniciassem as atividades letivas, em 1766. Nesse interim, foram 
contratados professores estrangeiros e instalados modernos equipamen-
tos de ensino. Tanto cuidado na escolha dos mestres e elaboração dos 
estatutos redundou, ao fim e ao cabo, num fragoroso insucesso. Planeja-
do para abrigar cem estudantes, o Colégio não teria atendido mais que 
45 alunos durante seus sete anos de funcionamento.7 A conjunção de 
uma série de motivos teria levado ao malogro o ambicioso projeto. O 
diminuto número de alunos evidenciava o desinteresse generalizado dos 
nobres em encaminharem seus filhos para a instituição. A indisciplina e 
arrogância dos meninos nobres aliada à desorganização dos cursos e da 
administração institucional teriam também contribuído para o insucesso 
do projeto. Ao cabo de cinco anos de sua criação, em 1772, já eram 
notórias as precárias condições do ensino científico para o qual fora in-
stituído o Colégio. Em janeiro daquele ano, suspendiam-se as aulas de 
Matemática e de Física e, em novembro, o ensino científico foi definitiv-
amente abolido por Pombal no colégio. Por essa época já outro projeto, 
ocupava a cabeça do Marquês. A Reforma da Universidade de Coimbra 
fora instituida em agosto daquele ano e para lá foram deslocados todos 
os instrumentos do Laboratório de Física e os destinados ao ensino da 
Matemática, assim como parte do corpo docente.

Diferentemente do que Pombal queria fazer crer, as ordens reli-
giosas e seus colégios não eram, exatamente, antros de ignorância e 
obscurantismo. Desde há muito os modernos autores das ciências da 
natureza eram conhecidos entre segmentos da elite intelectual portu-
guesa e estudados no interior das corporações religiosas onde havia 
professores e estudiosos buscando atualizar seus conhecimentos. O se-
cular Real Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra, criado em 
1542, chegou ser reconhecido em toda a Europa pela qualidade do seu 
ensino e serviu de modelo para o surgimento de escolas semelhantes 
em outros locais. Em 1555 os jesuítas assumiram a administração do 
colégio que se tornou passagem obrigatória para quem quisesse cursar 
a universidade. Quando os jesuítas foram expulsos, muitos dos pro-
fessores seguiram para o exílio e o colégio passou a ser dirigido dire-

7 Este número é indicado por CARVALHO, Rómulo de. A História Natural em Portugal no século 
XVIII. Lisboa: ICALP, 1987,  p. 179. A historiadora Ana Cristina Araújo oferece cifra bem menor: 34 
colegiais. ARAÚJO, Ana Cristina (Coord.). Dirigismo cultural e formação das elites no pombalismo. 
In: _____. O Marquês de Pombal e a Universidade. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2000, p. 35.



17 

Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz e Magnus Roberto de Mello Pereira

tamente pela coroa que, evidentemente, teve que absorver as perdas 
acarretadas pelo êxodo dos antigos mestres. 

As ideias de renovação científica que a Reforma de 1772 introduziu 
na Universidade de Coimbra já vinham, de longa data, circulando entre os 
letrados portugueses. De fato havia no interior das instituições de ensino 
e congregações religiosas o esforço de toda uma geração de portugueses 
ávidos por participar da efervescência político-cultural que se operava 
além Pirineus e que procuravam se atualizar através de vários canais. 

Convém, portanto, amenizar a crença no decantado atraso das 
escolas jesuíticas e ao mesmo tempo, sem diminuir a importância da 
Reforma de 1772, compreendê-la na perspectiva de uma sociedade 
em processo acelerado de transformações. Numa sociedade permeada 
por ideias de renovação e de tradicionalismos, o ministério pombalino 
assumiu a Ilustração viável, vale dizer, a modernização possível num 
contexto de interesses contraditórios. Portugal chegara ao século XVIII 
sofrendo um sentimento de inferioridade em relação à Europa. As re-
formas pombalinas refletem o tenaz movimento em direção à supera-
ção dessa condição.

para a restauração das cIêncIas e artes lIberaIs

A intervenção pombalina na Universidade de Coimbra teve inicio, 
formalmente, em 1770, com a criação da Junta de Providência Lite-
rária, instância consultiva da reforma de ensino que seria implantada 
a seguir. A Junta era composta por homens da extrema confiança de 
Pombal os quais, sob sua estrita direção, receberam a missão de veri-
ficar o estado da Universidade e elaborar um diagnóstico institucio-
nal: o Compêndio Histórico do Estado da Universidade8. O relatório 
apontava os jesuítas como os culpados por todos os males e mazelas da 
educação universitária. Esse documento-manifesto antecipa e prepara 
o processo de recepção dos Estatutos da Reforma que viriam para cor-
rigir os “deploráveis estragos”, “para a restauração das ciências e artes 
liberais” e contra o “notório sistema de ignorância artificial”.

Durante o reinado de D. José, Portugal vivia o recrudescimento 
de uma crise econômica e de dependência estrangeira que vinha se 

8 Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, no tempo da invasão dos denomi-
nados Jesuitas e dos estragos feitos nas Siencias e nos Professores, e Directores que a regiam pelas 
maquinações, e publicações dos Novos Estatutos por eles fabricados. Lisboa: Na Regia Officina Typo-
grafica, 1772.
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arrastando desde as primeiras décadas do século XVIII, devida à baixa 
competitividade dos produtos portugueses no mercado internacional e 
acirrada pela queda nos rendimentos com os produtos coloniais, prin-
cipalmente do ouro do Brasil.

Após a década de 1770, teve início um período de forte crescimen-
to econômico, ao qual não era alheio o desenvolvimento da cultura de 
novos produtos coloniais, como o cacau, o arroz e o algodão. Tais pro-
dutos sinalizaram possibilidades econômicas de futuro, que passariam 
a ser insistentemente perseguidas desde então. Em decorrência, a coroa 
começou a promover uma política de experimentação sistemática de 
cultivo dos mais variados produtos tropicais por todo o império, pro-
cesso esse que se apoiava na estrutura administrativa existente. Porém, 
o aparelho de Estado, do qual dependia em grande medida o sucesso 
das novas iniciativas, era composto, em sua maioria, por uma nobre-
za com tendências parasitárias, como foi dito, e por letrados pouco 
afeitos ao novo paradigma do conhecimento científico que se difun-
dia pela Europa. Por terem sido os detentores do virtual monopólio 
da educação, e, portanto, os principais formadores desses agentes da 
administração, os jesuítas passaram a ser arrolados como os principais 
responsáveis pela situação. 

Nesse contexto, a Universidade passou a ser pensada como parte 
do aparelho de Estado, à qual seria atribuída a responsabilidade pela 
formação das novas mentalidades que iriam colocar o reino nas sendas 
do progresso e do bem comum. Tratava-se de alavancar internamente 
a produção de conhecimento científico e técnico modernos através 
da formação de uma elite intelectual apta a multiplicar esses saberes, 
como professores, e a atender às necessidades mais imediatas do Estado 
na qualidade de servidores da coroa. 

O significado político da Reforma pode ser avaliado pela disponi-
bilidade com que Pombal se ausentou de Lisboa, considerando que dele 
dependiam as decisões importantes do reino.9 Porém, mais que este 
aspecto, o sentido político da Reforma se evidencia pelo seu caráter 
inteiramente exógeno. A Reforma não partiu de uma avaliação interna 
nem foi gestada no interior da instituição pelos seus membros. Pelo 
contrário, foi fruto de uma decisão régia implantada pela mão forte do 
seu poderoso ministro e atingiu a Universidade, com força de lei, de 
fora para dentro. 

9 FERRAZ, Márcia Helena Mendes. As ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822); o texto confli-
tuoso da química. São Paulo: Educ, 1997, p. 39.
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A entrega dos Estatutos à comunidade universitária foi rodeada 
de grande solenidade, sendo o exemplar do manuscrito luxuosamente 
encadernado, exposto à admiração pública.10. Extinguindo os ante-
riores “como se nunca houvessem existido”, os Estatutos de 1772 
foram construídos a partir de um novo paradigma. A Reforma vinha 
carregada da intenção de anular o passado e reiterava os esforços de 
sintonia com o movimento das Luzes e em direção à modernidade 
científica.

luzes sobre coImbra

Os Estatutos de 1772 foram publicados em três volumes, respec-
tivamente correspondendo o primeiro, à Faculdade de Teologia, o se-
gundo, aos Cursos Jurídicos das Faculdades de Cânones e Leis e o ter-
ceiro, aos Cursos das Ciências Filosóficas e Naturais. Nesses livros está 
contida toda a regulamentação que regia o funcionamento de cada um 
dos cursos da Universidade. 

Tradicionalmente a Universidade abrigava três faculdades: Teolo-
gia, Leis e Medicina. A reorganização da estrutura e funcionamento 
institucional estabelecidos pela Reforma, atingiu de forma global todos 
os cursos, embora, em termos de profundidade, as mudanças tenham 
afetado cada um deles de modo variável. O de Medicina, por exemplo, 
agregou os novos cursos de Matemática e Filosofia passando a consti-
tuir, os três, uma mesma Congregação.

Os recém-criados cursos de Matemática e Filosofia foram a ponta 
de lança para introduzir na velha universidade o paradigma das Luzes. 
As modernas ciências matemáticas e da natureza foram responsáveis 
pela mais notável das alterações nas antigas grades curriculares: a en-
trada do método científico experimental em redutos onde prevalecia o 
argumento de autoridade, tais como o campo da Teologia e mesmo o 
do Direito. Da perspectiva de uma quebra de paradigma, este fato não 
é de importância menor. Ao introduzir como obrigatórias e propedêu-
ticas para esses cursos as disciplinas das ciências naturais e matemáti-
cas, os reformadores tinham em vista garantir o aggiornamento dos 
estudantes de toda a Universidade com o paradigma científico consa-
grado pela cultura das Luzes. 

Observavam os Estatutos que “(...) sendo os conhecimentos 
Matemáticos (...) de grande subsídio para se estudarem com vantagem 

10 Estatutos da Universidade de Coimbra, 1772. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1972, v. 3.
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superior todas as outras ciências, ainda aquelas que menos analogia 
parecem ter com o objeto da Matemática”11, tornava-se obrigatório 
que os estudantes que se dirigissem para as Faculdades de Teologia e 
Leis cursassem, antes de iniciarem seus respectivos cursos, a Geometria 
na faculdade de Matemática. E ainda, considerando que “... os Estudos 
Teológicos e Jurídicos não podem florescer na Universidade sem que as 
Ciências Filosóficas se cultivem com o maior cuidado”, determinava a 
obrigatoriedade do cumprimento das disciplinas de Filosofia Racion-
al, Filosofia Moral e Filosofia Natural, na Faculdade de Filosofia para 
concluir esse período preparatório. 

Como acontecia em toda a Europa, também em Coimbra as ciências 
da natureza e matemáticas foram colocadas em primeiro plano. A criação 
das Faculdades de Filosofia e de Matemática, e a decisão de incorporá-las 
num mesmo núcleo (ou Congregação) com a tradicional Faculdade de 
Medicina atestam esta disposição. Sob a designação de Ciências Naturais e 
Filosóficas esse núcleo formava três diferentes profissionais: o Naturalista, 
o Matemático e o Médico. E para que não restassem dúvidas, os reforma-
dores deixaram consignado na letra dos Estatutos que nenhuma das Fac-
uldades teria primazia ou hegemonia sobre outra. O especial cuidado dis-
pensado para o funcionamento desses três cursos, de cariz vincadamente 
científico, pode ser avaliado pelos investimentos feitos em equipamentos 
e estabelecimentos coadjuvantes de ensino, como se verá adiante. De fato, 
o recém-estruturado núcleo das Ciências Naturais e Filosóficas respon-
deu por grande parte dos avultados investimentos financeiros destinados a 
trazer para a Universidade de Coimbra as Luzes da Razão. 

Para os alunos desses cursos previu-se um conjunto de uni-
dades de ensino prático e experimental. A saber: para a Faculdade 
de Medicina, o Hospital, o Teatro Anatômico e o Dispensatório 
Farmacêutico; para a Matemática, o Observatório Astronômico e 
para a Filosofia, o Museu de História Natural, o Gabinete de Físi-
ca Experimental, o Laboratório Químico e o Jardim Botânico (este 
também para os estudantes médicos). Nesse conjunto também se 
incluía um edifício para abrigar a Imprensa universitária, de grande 
importância para um projeto de Universidade no qual era suposto 
que os próprios professores elaborarem os manuais ou livros-texto 
de suas disciplinas. 

Assim, a partir de 1772, a parte alta da cidade, onde se concen-
travam os prédios da antiga Universidade de Coimbra, transformou-se 
num verdadeiro canteiro de obras, no qual pontificava o engenheiro 

11 Estatutos. v. 3. p. 150.
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inglês Guilherme Elsden, contratado por Pombal para executar os 
traçados e acompanhar as obras dos novos estabelecimentos.12 É de 
se imaginar que o frenesi construtivo afetasse todos os habitantes da 
pequena Coimbra setecentista, aguçando a curiosidade pública em con-
ferir o que se passava no interior dos novos edifícios que brotavam, 
alterando o panorama da cidade.

 o certo como certo, o duvIdoso como duvIdoso

No curso de Medicina, o ensino teórico e a prática médica procu-
ravam acompanhar o ritmo dos avanços que os modernos estudos cien-
tíficos colocavam à disposição da arte de curar. Num período fértil em 
descobertas e invenções e de experimentalismo crescente, o campo das 
opiniões divergentes também tornava-se fecundo. Tentando assegurar 
a positividade do ensino da Medicina, os Estatutos recomendavam cau-
tela em relação às questões que estavam por resolver e averiguar. Sobre 
essas questões, o mais prudente era os mestres exporem sempre “o 
certo como certo, e o duvidoso como duvidoso”.13

Para matricular-se em Medicina, o estudante tinha que ter, no mí-
nimo dezoito anos, ler e escrever latim corretamente e ter conhecimen-
tos de grego. Era desejável, ainda, que se instruísse nas “línguas vivas 
da Europa” (francês e inglês) e, a exemplo de todos os demais estudan-
tes, cumprisse o pré-requisito de ser aprovado nas cadeiras dos cursos 
de Filosofia e Matemática. Esse período preparatório tinha a duração 
de três anos, tempo em que o aluno estudaria Lógica, Moral, História 
Natural, Física Experimental e Química nos cursos da Faculdade de 
Filosofia e Geometria, Cálculo e Foronomia (Cinética e Dinâmica) na 
Faculdade de Matemática. Através dessas disciplinas os reformadores 
acreditavam assegurar o caráter científico dos ensinamentos, recomen-
dando aos professores o cuidado “em fixar bem no entendimento dos 
ouvintes as regras particulares do método para o estudo médico: as 
quais devem conformar-se ao espírito das regras gerais estabelecidas 
pelo Cavalheiro Newton para a Filosofia Natural”.14 Após os três anos 
do que poderíamos chamar ciclo básico, mais cinco anos seriam neces-
sários para a profissionalização do médico.

12 PIMENTEL, António Filipe. Cidade do saber/Cidade do poder, a arquitetura da Reforma. In: 
ARAÚJO, Ana Cristina. (Coord.). O Marquês de Pombal e a Universidade, p. 277 e 279.
13 Estatutos, v. 3, p. 19.
14 Estatutos. v. 3, p. 46.
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Para o exercício da prática médica, parte importantíssima do 
aprendizado uma vez que era a área na qual melhor se consubstancia-
ria o método experimental, foram projetados três estabelecimentos: o 
Hospital Escolar, o Teatro Anatômico e o Dispensatório Farmacêutico. 
Evidentemente, equipamentos dessa envergadura exigiram tempo para 
ficarem prontos. O Hospital Escolar, preenchendo todos os detalhados 
requisitos estipulados nos Estatutos, demorou sete anos até ser concluí-
do.15 Nesse ínterim, os estudantes utilizaram as precárias instalações do 
hospital da cidade, situado distante da universidade e sem as condições 
desejáveis para o ensino de qualidade que se pretendia.

O novo hospital, que veio a ser instalado junto aos demais edifí-
cios da Universidade, seria dotado de quatro enfermarias: uma para os 
estudantes, outra, para os oficiais, servidores e mais pessoas vinculadas 
à Universidade, e as duas últimas para os pobres da cidade, uma para 
homens e outra para mulheres. Previa-se ainda uma enfermaria especí-
fica para onde seriam levados os doentes sobre os quais os estudantes 
do quinto ano fariam seus exames de prática médica. Dando suporte 
ao hospital, estavam previstas pelos Estatutos a instalação de “oficinas” 
para prover todo o material necessário ao ensino. 

Seguindo a tendência europeia de se fundarem grandes hospitais 
gerais, o Hospital Escolar, de caráter público, foi criado na perspectiva 
de atender a população local em todo o espectro de enfermidades e de 
oferecer aos estudantes uma diversidade de casos para serem estuda-
dos. Em termos pedagógicos, a formação médica adquiria uma maior 
complexidade ao aliar o tradicional ensino teórico com a valorização 
da prática médica cotidiana nas enfermarias, o exercício das técnicas 
cirúrgicas no laboratório anatômico e a manipulação de medicamentos 
no dispensatório farmacêutico. A interligação dos três estabelecimen-
tos: hospital, “teatro anatômico” e dispensatório, resulta da concepção 
de se construir um complexo de excelência, voltado tanto para o en-
sino como para a produção de conhecimento científico. É natural que 
esse ambiente propício tenha atraido os mais proeminentes profissio-
nais portugueses da área.16

Anexo ao hospital seria instalado o Teatro Anatômico, ou sala am-
biente de anatomia, onde os mestres deveriam fazer as demonstrações 

15 O hospital escola resultou da fusão de pequenos hospitais já existentes em Coimbra: o Hospital Real, 
o Hospital da Convalescença e o Hospital dos Lázaros. A opção por reunir unidades de ‘vocações’ di-
versas era uma tendência nos hospitais de aprendizado da Europa, já que permitia agregar num espaço 
único um espectro mais abrangente de enfermidades. Cf. PITA, João Rui. Medicina, Cirurgia e Arte 
Farmacêutica na Reforma pombalina da Universidade de Coimbra. In: ARAÚJO, op. cit. p. 139.
16 PITA, op. cit., p. 140.
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práticas e os estudantes praticar, em cadáveres17, a cirurgia, a disse-
cação, a obstetrícia, as “ligaduras e ataduras”.18 Nas palavras do Rei-
tor-Reformador, as aulas de anatomia tiveram mesmo, ao menos no 
princípio, o caráter de demonstrações públicas. Informava o reitor a 
Pombal: “desde janeiro até agora se tem feito já Demonstrações públi-
cas de anatomia no Teatro, servindo para elas os cadáveres do Hospital 
e algum da cidade [...]”. Às demonstrações, a mocidade acorria “ávida 
a ver esse espetáculo e aprender nele os conhecimentos anatômicos”, 
por outro lado, “a gente da cidade [que] não estava acostumada a se-
melhantes atos”, enchia-se de medo.19 

A terceira unidade era o Dispensatório Farmacêutico, ou Botica, 
onde os estudantes aprenderiam a arte da preparação de remédios e 
que funcionava, também, como oficina para a formação de boticários 
profissionais. Os estudantes médicos deveriam ainda conhecer as pro-
priedades curativas e farmacológicas das ervas e plantas úteis à me-
dicina, cujos cultivos eram feitos no Jardim Botânico. O Jardim era 
vinculado ao curso de Filosofia e por ele era administrado, mas servia 
a toda a comunidade acadêmica.

a alma de todos os conhecImentos

Com a Reforma, a Filosofia saltou do patamar de disciplina do en-
sino médio, para tornar-se curso universitário, específico e autônomo, 
em pé de igualdade com os demais. Esse salto representava uma decidida 
opção pela modernidade. É importante perceber que, nesse momento, 
o estágio do desenvolvimento das ciências físicas e naturais havia co-
locado ao alcance dos estudiosos os meios para ‘decifrar os mistérios 
da natureza’ e sistematizar os conhecimentos até então acumulados. 
De posse dos novos conhecimentos e habilidades, cientistas de toda a 
Europa se engajaram numa verdadeira cruzada para inventariar e cat-
alogar os produtos da natureza e compreender os fenômenos naturais 
numa missão de caráter enciclopédico e dimensões planetárias. 

17 Para que não houvesse falta de cadáveres onde os estudantes pudessem fazer a prática cirúrgica 
e aprendizado da anatomia, os Estatutos, que tinham força de lei, ordenavam que se utilizassem os 
cadáveres dos que tivessem morrido nos hospitais da cidade e os que fossem “justiçados”. No caso 
de não haver uns e outros, os de quaisquer pessoas mortas na cidade de Coimbra. Cf. Estatutos, v. 
3, p. 39.
18 Estatutos, v. 3, p. 121.
19 Carta de D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho ao Marquês de Pombal, datada de 8 de 
fevereiro de 1774. In: BRAGA, op. cit., v. 3, p. 548.
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Os reformadores foram explícitos ao deixarem escrito que era “man-
ifesto que a Filosofia é a alma de todos os conhecimentos humanos”.20 
De fato, o filósofo inglês Sir Francis Bacon havia proclamado a Filosofia 
Natural como “a grande mãe das ciências”, ao redor da qual todas as 
outras ciências se desenvolveriam. No caso de Portugal, a preponderân-
cia dada à Filosofia, diga-se às Ciências Naturais, também se deveu ao 
fato desta ser a área do conhecimento na qual foram depositadas as 
maiores esperanças de resultados práticos e econômicos imediatos. No 
século XVIII a grande fonte de riqueza para Portugal consistia nos even-
tuais produtos enviados das suas colônias cujas potencialidades, diga-se, 
ainda eram bastante pouco exploradas. O desenvolvimento das ciências 
naturais e das suas disciplinas correlatas, na medida em que aumentaram 
o conhecimento e compreensão dos fenômenos do mundo natural, tam-
bém ofereceram as ferramentas para melhor explorá-lo e dominá-lo. A 
transplantação de espécimes, os cultivos experimentais, a exploração 
dos minérios, a descoberta de jazidas naturais, o conhecimento da fauna 
aquática e terrestre assumem grande importância estratégica para Portu-
gal. A Faculdade de Filosofia foi concebida para preparar o profissional 
que realizaria essas investigações de campo e que fosse capaz de propor 
métodos de aproveitamento e exploração dos produtos dos três reinos 
da natureza: o naturalista. 

A Faculdade de Filosofia tinha por objetivo formar “mestres con-
sumados” para dar continuidade ao processo de ensino e “filósofos 
consumados, dignos das luzes deste século”, o que, de partida, definia o 
naturalista como um profissional do seu tempo. Aos catorze anos, após 
cursar Humanidades nos estudos menores e comprovar proficiência em 
latim e grego o estudante estava apto a ingressar na Faculdade de Filo-
sofia. Havia duas categorias ou classes de alunos: a dos “ordinários” 
e a dos “obrigados”. Os primeiros eram os que escolhiam cumprir o 
programa completo do curso a fim de se tornarem naturalistas ou os 
que almejavam exercer a docência na Universidade. Ainda nesta cate-
goria podiam inscrever-se, também, pessoas cujo interesse pelo estudo 
da Filosofia fosse o da simples instrução. Por sua vez, a categoria dos 
obrigados congregava os estudantes que fariam algumas das discipli-
nas da Filosofia como preparação exigida para o ingresso em outras 
Faculdades. Para habilitar-se ao magistério era preciso obter o grau de 
licenciado ou doutor, o qual se conseguia com mais um ano de curso, 
‘ouvindo’ as lições do terceiro e quarto anos, necessariamente, e todas 
as mais em que se julgassem pouco preparados.  

20 Estatutos, v. 3, p. 223.
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A questão dos docentes foi considerada determinante para garan-
tir as mudanças da Reforma. Muitos professores deixaram a antiga 
universidade e novos foram contratados. Alguns professores vindos da 
Itália para assumir as disciplinas científicas no Colégio dos Nobres, 
com o fim do ensino científico na instituição, acabaram sendo aprove-
itados para ocupar as novas cadeiras dos novos cursos de Coimbra. 
O naturalista Domingos Vandelli, que se encontrava em Lisboa ocu-
pado com a formação do Jardim Botânico da Ajuda, foi convidado 
por Pombal para assumir as cadeiras de História Natural e de Química 
na Faculdade de Filosofia. O naturalista tornou-se o mentor e orga-
nizador das viagens filosóficas que os naturalistas formados por ele 
vieram a fazer no reino e nas colônias. Vandelli fazia parte da rede 
europeia de estudiosos das ciências da natureza, era membro de várias 
Academias europeias e mantinha correspondência com autoridades da 
sua área, entre as quais o afamado naturalista sueco Carl Linneu. O 
físico Giovanni Antonio Dalla Bella lecionou para os meninos nobres 
e depois foi nomeado para cadeira de Física Experimental da ‘nova’ 
Coimbra. Colaborou com Vandelli na elaboração do projeto do Jardim 
Botânico da Universidade e foram, ambos, membros fundadores da 
Academia de Ciências de Lisboa. Também eram italianos alguns profes-
sores nomeados para os cursos da Faculdade de Matemática. O engen-
heiro Miguel Ciera, que estava a serviço da coroa há muitos anos, foi 
convidado para colaborar com a organização dos cursos da Faculdade 
de Matemática juntamente com Miguel Franzini. Ciera e Franzini che-
garam a alternar-se no ensino da Geometria, depois Ciera assumiu as 
aulas de Astronomia e Franzini as aulas de Álgebra.21

tesouro públIco da hIstórIa natural

Com essas palavras os Estatutos justificavam a criação do Museu 
de História Natural:

Sendo manifesto que nenhuma coisa pode contribuir mais para 
o adiantamento da História Natural do que a vista contínua dos 
objetos que ela compreende, a qual produz ideias cheias de mais 
força e verdade do que todas as descrições, as mais exatas, e as 
figuras, as mais perfeitas: é necessário para fixar dignamente 
o estudo da Natureza no centro da Universidade, que se faça 

21 O engenheiro italiano Miguel Antonio Ciera foi contratado para fazer parte das expedições de 
demarcação de limites entre os territórios portugueses e espanhóis da América. Voltou a Lisboa para 
integrar a equipe de professores contratada para o colégio dos Nobres. 
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uma coleção dos produtos que pertencem aos três reinos da 
Natureza.22 

Por terem conhecimento da existência de grande número de cole-
ções particulares entre membros da aristocracia portuguesa, os refor-
madores sugeriam que essas pessoas fossem instadas a oferecer o conte-
údo de seus gabinetes privados para a Universidade, com a promessa de 
“lhes fazer mercê” e sob o argumento de contribuírem para o “Tesouro 
público da História Natural”. 

Na qualidade de professor de História Natural, Domingos Van-
delli assumiu a direção do Museu que, em breve tempo, contava com 
um invejável acervo. Ao dirigir-se para Coimbra, Vandelli levara consi-
go vários caixotes de material trazido do Palácio da Ajuda23 e aguarda-
va que chegasse de Pádua os volumes de sua coleção particular. Consta 
que o acervo de Vandelli, “constituído de vinte e oito armários com 
fósseis, minerais, plantas, animais e cerca de três mil mesas romanas” 
foi avaliado e comprado pela Universidade por dez mil cruzados.24 Para 
o Museu também eram encaminhadas as coletas enviadas do Brasil, 
das outras colônias e as realizadas em viagens pelo reino por alunos de 
Vandelli. Visando aumentar as coleções régias, Portugal enviou corres-
pondência aos servidores coloniais determinando que estes recolhes-
sem o maior número possível de produtos dos três reinos da natureza. 
Animais, peixes, espécimes vegetais, vivos e/ou mortos, amostras de 
minerais, pedras e conchas são alguns dos itens que compunham as 
remessas do mundo colonial.

Os grandes imóveis que compunham a “civitas sapientiae” pomba-
lina surgiam na zona alta da cidade alterando os contornos da universi-
dade velha. Os institutos ligados aos Cursos das Ciências Naturais e Fi-
losóficas foram abrigados no complexo edificado do Colégio de Jesus, 
completamente reformado de modo a não restar traço que lembrasse a 
antiga presença dos jesuítas ali. Assim, o Museu, também chamado Te-
atro da História Natural, o gabinete de Física bem como os equipamen-
tos ligados à Faculdade de Medicina (Hospital, Teatro Anatômico e 
Dispensatório Farmacêutico) ocupavam partes de um mesmo prédio.25 

22 Estatutos, v. 3, p. 264.
23 Sob a orientação de Vandelli, o Jardim Botânico da Ajuda havia sido criado em 1768, “destinado 
inicialmente à educação e ao recreio da família real”, de acordo com SERRÃO, José Vicente. Intro-
dução. In: VANDELLI, Domingos. Aritmética Política, Economia e Finanças. 1770-1804. Lisboa: 
Banco de Portugal, 1994, p. 14. 
24 COSTA. A. M. Amorim da. As ciências naturais na reforma pombalina da universidade, “estudo de 
rapazes, não ostentação de príncipes”. In: ARAÚJO, op. cit., p. 175.
25 PIMENTEL, op. cit., p. 279.
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O Marquês de Pombal ia sendo informado do andamento das obras 
pelo reitor-reformador D. Francisco de Lemos, que acompanhava de perto 
a construção “de tantos e tão magníficos estabelecimentos, que justamente 
devem atrair os olhos de todas as Nações para a mesma Universidade”:

[Vandelli] me diz que vindo o que ele mandou vir de Padua, 
toda a casa será ocupada. Espero que acrescendo a isto as coisas 
do Reino do Brasil e conquistas, brevemente tenha Va. Exa. A 
satisfação de ver formado um Teatro (da Natureza) que ocu-
pa os desejos dos sábios e do qual a Nação poderá tirar muito 
grandes vantagens.26 

para estudo de rapazes

Como no Museu de História Natural só se poderiam ver espéci-
mes vegetais secas, estabeleciam os Estatutos a criação de um Jardim 
Botânico para abrigar as plantas vivas, em local conveniente:

(...) nas vizinhanças da Universidade (...) para que nele se culti-
ve todo gênero de plantas e particularmente aquelas das quais 
se conhecer ou esperar algum préstimo na Medicina e nas ou-
tras Artes, havendo cuidado e providência necessária para se 
ajuntarem as plantas dos meus domínios Ultramarinos, os quais 
têm riquezas imensas no que pertence ao Reino Vegetal.27

Antes de acabar o ano de 1772, Pombal já havia consultado Vandelli 
sobre o local para a implantação do Jardim Botânico e decidira por uma 
área próxima aos edifícios da Universidade. Em 1773, com o terreno já 
comprado, Vandelli e Dalla Bella, que eram os responsáveis pelo projeto 
do Jardim, encaminharam a Pombal sua proposta. O projeto respondia 
ao entusiasmo dos professores italianos mas esbarrou no pragmatismo de 
Pombal que, ao tomar ciência das suas dimensões e ornatos, alertou D. 
Francisco de Lemos para os custos do empreendimento, recomendando 
que deixasse de lado “o luxo botânico”. Dizia Pombal: “Eu, porém, en-
tendo até agora, e entenderei sempre que as coisas não são boas porque 
muito custosas e magníficas, mas sim tão somente porque são próprias e 
adequadas para o uso que delas se deve fazer”. Determinava o Marquês 
que se redimensionasse o terreno e recalculassem os custos para “o tal 
jardim de estudo de rapazes, e não de ostentação de príncipes...”28.

26 BRAGA, op. cit., v. 3, p. 477 e 479.
27 Estatutos. v. 3, p. 266.
28 COSTA, op. cit., p. 180.
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O primeiro projeto do Jardim foi, portanto, rejeitado, escolhen-
do-se outro sítio, de menores dimensões, para sua implantação. Em 
1774 as obras ficaram prontas e, para iniciar o plantio do Jardim, veio 
de Lisboa o jardineiro Julio Matiazzi, um dos discípulos paduanos de 
Vandelli que este mandara buscar para ajudá-lo a implantar o jardim 
Botânico da Ajuda.

Ervas e plantas com propriedades terapêuticas deveriam ser cul-
tivadas no jardim para que estudantes médicos e, na prática, também 
os aprendizes de boticários pudessem conhecê-las e fazer uso delas em 
suas manipulações práticas. Por outro lado, o jardim tinha também a 
função de abrigar plantas endógenas e aclimatar espécimes exóticas, 
para o estudo botânico dos naturalistas.

Enquanto Vandelli preparava seus discípulos, treinando-os no tra-
balho de campo em viagens experimentais nos arredores de Coimbra, 
a coroa tratou de arregimentar um verdadeiro exército de coletores 
entre seus servidores coloniais para enriquecer o acervo botânico de 
seus jardins (o de Coimbra e o da Ajuda). 

o teatro das experIêncIas 

Os pressupostos que fundamentavam o ensino da Física Exper-
imental e justificavam o trabalho dos estudantes no gabinete para 
este propósito instalado na ‘Nova’ Universidade vinham expressos 
nos Estatutos:

Para que as lições de Física, que mando dar no curso Filosófi-
co da Universidade, se façam com o aproveitamento necessário 
dos estudantes; os quais não somente devem executar as expe-
riências, com que se demonstram as verdades, até o presente 
conhecidas na mesma Física; mas também adquirir o hábito de 
as fazer com sagacidade, e destreza, que se requer nos Explora-
dores da Natureza, haverá também na Universidade uma cole-
ção de máquinas e instrumentos necessários para o dito fim.29 

A instalação do gabinete deveria ser feita em uma sala com as di-
mensões necessárias para acomodar estudantes, professor e demonstra-
dor e abrigar em armários de madeira, os instrumentos, ou “máquinas” 
de pequeno porte, numa segunda sala ficariam as máquinas maiores. 

Em novembro de 1772, Pombal encaminhava correspondência 
para o Reitor Reformador, informando a decisão régia de mandar 

29 Estatutos. v. 3. p. 267.
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transportar para Coimbra o acervo do gabinete de física do Colégio 
dos Nobres.

(...) o dito Senhor (o Rei) fez à mesma Universidade a mercê de 
mandar transportar a ela o Gabinete da Física Experimental, 
em que há muitos anos se trabalha nesta Corte, com o efeito de 
constituir o mais completo, que hoje tem a Europa. Porque sen-
do o melhor deles o de Pádua; não tem mais que quatrocentas 
máquinas; passando o nosso de quinhentas, e tantas.30 

Pombal informava, ainda, na mesma correspondência que em bre-
ve o professor Dalla Bella seguiria para Coimbra, acompanhado por 
um ajudante para instalar as ditas máquinas. Em fevereiro de 1773 che-
gavam à Coimbra os caixotes com todo o equipamento da física, acom-
panhados pelo artífice Joaquim José dos Reis, que construíra grande 
parte das máquinas de madeira e que tinha a seu encargo instalar e 
cuidar da manutenção do valioso material.31 

Para temporariamente acomodar os equipamentos de Física, o 
Reitor Reformador D. Francisco de Lemos designou as “salas dos atos” 
do antigo Colégio das Artes. Mais tarde o laboratório seria transferido 
para edifício especialmente adaptado para abrigá-lo. 

O Gabinete de Física Experimental faz parte, hoje, do acervo do 
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra que ocupa justamente 
o edifício pombalino e foi reconhecido pela European Physical Society 
como monumento histórico da Física. Os instrumentos e máquinas que 
podem ser vistos e admirados, pelos visitantes do museu, foram adqui-
ridos na Inglaterra, alguns, outros mandados confeccionar pelos me-
lhores artífices de Portugal para comporem o laboratório de física do 
Real Colégio dos Nobres, na época um dos mais completos da Europa. 
Em 1772, para Coimbra seguiram o físico Giovanni Dalla Bella, ante-
riormente contratado para ensinar os meninos nobres, juntamente com 
todo o equipamento do gabinete, cuja compra e montagem estivera sob 
sua orientação. Para que se tenha uma ideia do acervo, o inventário do 
gabinete do colégio indica o número de 562 peças, e considera-se que 
seria ainda maior, visto que havia mais de uma sob a mesma denomina-
ção.32 O gabinete seria remontado na Universidade para servir, agora, 

30 CARVALHO, Rômulo de. História do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra: desde a sua 
fundação (1722) até ao jubiléu do professor italiano Giovanni Antonio Dalla Bella (1790). Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1978, p. 33.
31 ANTUNES, Ermelinda Ramos; PIRES, Catarina. O Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. 
In: GRANATO, Marcos; LOURENÇO, Marta C., (Org.) Coleções científicas luso-brasileiras: 
patrimônio a ser descoberto. Rio de Janeiro: MAST, 2010, p. 163.
32 CARVALHO, Rómulo de. A física experimental em Portugal no séc. XVIII. Lisboa: ICALP, 
1982,  p. 78.
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ao ensino universitário da Física Experimental, tendo Dalla Bella como 
titular responsável. 

Em 22 de maio de 1773 Dalla Bella abriu os trabalhos de Física 
Experimental. D. Francisco de Lemos relatou o acontecimento ao Mar-
quês de Pombal:

Dou parte a V. Exa. que sábado, 22 do corrente, se abriu, pela 
primeira vez, o Teatro das Experiências, que interinamente se 
fez na Sala do Colégio Real das Artes, concorrendo a este in-
sólito, e novo espetáculo uma grande multidão de Pessoas Aca-
démicas, e da Cidade. O Professor João António Dolabela (sic) 
principiou por uma elegante dissertação sobre a necessidade e 
utilidade da Divisibilidade da Matéria, que tinha sido o assunto 
das Lições da semana; o que tudo executou com grande gosto, e 
aplauso do Auditório. Sábado, se hão de continuar as experiên-
cias, que serão as de Impenetrabilidade, e Figurabilidade. Esta 
abertura produziu um fogo, e ardor na mocidade, que eu não 
sei dignamente representar a V. Exa.33

O Laboratório, onde todos os sábados se faziam experiências, pa-
rece ter sido foco de grande interesse e curiosidade não só da comuni-
dade estudantil como de cidadãos de Coimbra. O engenheiro Elsden, 
encarregado das obras de todos os estabelecimentos de ensino prático, 
admirado, argumentava em carta a Pombal sobre a conveniência de se 
ampliar o espaço provisório. As 518 cadeiras do “Teatro da Filosofia 
Natural” não haviam sido suficientes para as primeiras experiências, 
muitos estudantes ficaram em pé nas escadarias e outros tantos acumu-
laram-se nas portas de entrada. Aqueles que não conseguiram entrar, 
ficaram do lado de fora todo o tempo da sessão no “maior silêncio, 
ouvindo o que se passava”.34 

a perfeIção IndIsputável

A Matemática pareceu aos reformadores, dentre todas as ciências, 
aquela que teria uma “perfeição indisputável”. Encantavam-se eles com 
a exatidão do método e o rigor dos princípios matemáticos. “A Univer-
sidade, destituída das luzes matemáticas, não seria mais que um caos, 
semelhante ao Universo, se fosse privado dos resplendores do Sol”. 
A metáfora que contrapunha a luz solar ao caos da escuridão, muito 

33 BRAGA, op. cit. v. 3, p. 486.
34 BRAGA, op. cit. v. 3, p. 494. 
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própria do século que se auto-intitulou “das Luzes”, não deixa dúvidas 
quanto ao prestígio das ciências exatas.

Nem sempre foi assim. Os séculos XVII e XVIII chegaram a pro-
duzir severas críticas à Matemática, muitas vezes julgada como puro 
exercício lógico. Contudo, foi exatamente a aplicação dos conheci-
mentos matemáticos às ciências físicas e astronômicas que propiciou 
um grande desenvolvimento dessas áreas, resgatando o valor das ma-
temáticas. Ao tempo da Reforma, não cabiam mais dúvidas sobre o 
caráter utilitário desse ramo da ciência. Vale a citação longa.

Por elas (as matemáticas) se regulam as Épocas, e Medidas dos 
tempos; as situações Geográficas dos Lugares; as demarcações e 
medições dos Terrenos; as manobras, e derrotas da Pilotagem; 
as operações táticas da Campanha, e da Marinha; as constru-
ções da Arquitetura naval, Civil, e Militar; as Máquinas, Fábri-
cas, artifícios, e Aparelhos, que ajudam a fraqueza do homem a 
executar, o que de outra sorte seria impossível às suas forças; e 
uma infinidade de outros subsídios, que ajudam e promovem, e 
aperfeiçoam vantajosamente um grande número de Artes úteis, 
e necessárias ao Estado. Por todas estas razões pede o Bem pú-
blico dos meus Reinos, e Senhorios, que entre os meus Vassalos 
haja sempre matemáticos insignes, de cujas ideias se utilizem os 
Povos e que possam ser proveitosamente empregados no meu 
Real serviço.35

A universidade régia e pública deveria prover o Estado de profis-
sionais qualificados para seus serviços e para o bem público da socie-
dade. Considere-se que servir a coroa, em qualquer de seus serviços, 
constituía, na época, uma rara oportunidade de emprego remunerado. 

Levando em conta que as Ciências Matemáticas, “pela sua dificul-
dade, afugentam a muitos de as estudarem, por não poderem ser per-
feitamente compreendidas sem grande trabalho, aplicação e constân-
cia”36, alguns privilégios foram estipulados a fim de atrair estudantes 
para o recém-criado curso. Os matemáticos que continuassem a servir 
a Universidade após doutorados conquistavam o benefício de perten-
cer a qualquer das ordens militares do reino, com direito a tenças e 
mercês. Para estimular os fidalgos da casa real a se qualificarem, os 
que cursassem Matemática teriam o tempo de estudo na Universidade 
contado como tempo em campanha, e eram preferidos aos demais para 
ocuparem os serviços da coroa. Os demais graduados seriam admitidos 
na Marinha e postos da Engenharia real e teriam prevalência para ocu-

35 Estatutos, v. 3, p. 143.
36 Estatutos, v. 3. p. 148.
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par os cargos de Arquitetos nas cidades do reino e os de Medidores no 
reino e seus domínios. 

Os reformadores julgavam que sendo a matemática uma ciência 
independente de todas as outras, não seria necessário ao estudante ne-
nhuma formação prévia. Porém, para que houvesse uniformidade nas 
exigências estatutárias, deveriam os obrigados ter previamente ouvido 
as aulas de Filosofia Racional e Moral. No primeiro ano de curso, os 
obrigados deveriam assistir as aulas de Filosofia Natural e no tercei-
ro a Física Experimental. Além disso, os alunos de qualquer das três 
categorias (ordinários, obrigados e voluntários) deveriam dominar as 
quatro operações. A obtenção dos graus de Licenciado ou Doutor, que 
credenciavam ao magistério superior, assim como no caso da Filosofia, 
exigia mais um ano de estudos no denominado Ano de Graduação.

Anexo ao curso de matemática e a ele subordinado, foi instituída a 
cadeira optativa de Desenho, que incluía a Arquitetura Civil e Militar. 
Além da Cartografia e desenho topográfico, o estudante deveria conhe-
cer o desenho de “animais, plantas, aves, e outros produtos da natureza, 
sem iluminação, e com iluminação, de sorte que fiquem hábeis a exprimir 
com exatidão, e primor qualquer objeto que se lhes apresente, segundo 
forem ajudados do gênio e da delicadeza manual que esta Arte requer”.37 
A habilidade de representação pictórica era de extrema importância no 
momento em que se construía o inventário dos produtos da natureza do 
reino e seus domínios. Embora muito requisitado nas atividades de 
identificação e classificação de espécimes e também para acompanhar 
os viajantes exploradores do período, o desenhador era avis rara em 
Portugal. Visando suprir essa carência, os alunos das ciências naturais 
deveriam aprender ao menos os rudimentos da ‘arte’. 

observando, experImentando e trabalhando 

De acordo com os Estatutos, não se poderia compreender intei-
ramente a parte teórica dos estudos químicos sem aliar a eles a parte 
prática, exercitada no respectivo Laboratório. Nas lições aí ministradas 
o professor deveria estar atento para que os estudantes não se fizessem 
de “meros espectadores”, obrigando-os, para tanto:

(...) a trabalhar nas mesmas experiências, para se formarem no 
gosto de observar a Natureza, e de contribuírem por si mes-

37 Estatutos, v. 3. p. 197.
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mos ao adiantamento, e progresso desta Ciência. A qual não se 
enriquece com sistemas vãos, e especulações ociosas, mas com 
descobrimentos reais, que não se acham de outro modo, senão 
observando, experimentando e trabalhando.38

O laboratório foi dotado de todo o necessário para que nele os es-
tudantes de Medicina, os aprendizes de boticário e os alunos do quarto 
e último ano do curso de Filosofia pudessem fazer os exercícios práticos 
de manipulação das substâncias químicas. Convém lembrar o caráter 
utilitário que envolvia o interesse pelo desenvolvimento das ciências 
em Portugal no momento da Reforma. Os Estatutos manifestam esse 
propósito repetidas vezes. No caso da Química, as expectativas eram 
grandes. Para além da sua aplicação no preparo dos medicamentos e 
na análise e investigação das propriedades terapêuticas de elementos 
como as águas minerais, por exemplo, esperava-se da ciência química 
importantes resultados voltados para o progresso das Artes, isto é, da 
indústria e das manufaturas. Os três reinos da natureza forneciam uma 
quantidade inumerável de “substâncias animais, vegetais e minerais” 
que, observadas e conhecidas à luz dos conhecimentos da química, po-
deriam ser de grande adiantamento e utilidade econômicos. As oficinas 
do Laboratório Químico eram os espaços privilegiados de construção 
desses novos saberes.

Conforme os desenhos do engenheiro Elsden, o edifício do Labo-
ratório Químico ocuparia o “edifício das antigas cozinhas dos apósto-
los” fazendo frente com o prédio que abrigava o Museu e o Hospital, 
formava entre eles uma praça central que dava unidade ao complexo 
de novos edifícios. De fato, não se tratavam de edifícios novos, pois 
resultaram de transformações radicais perpetradas sobre antigas estru-
turas do complexo de escolas jesuíticas: o Colégio de Jesus e o Colé-
gio das Artes.39 De todo modo, Elsden tratou de tornar irreconhecível 
qualquer traço dos antigos colégios, já que a arquitetura da Reforma, 
assim como seu projeto pedagógico, atendia deliberadamente à premis-
sa de extinguir a mais mínima marca da presença jesuítica em Coimbra.

Elsden apresentou a Pombal uma primeira planta, mas a que veio 
a ser aprovada mostrava, à entrada, uma “sala vaga”, espécie de hall de 
distribuição que dava acesso à grande sala de aulas e demonstrações, à 
esquerda, e do lado direito, à “oficina de operações químicas da Medi-
cina”, através da qual se chegava à “oficina das operações químicas de 
tinturaria, experiências das artes, etc”. E ainda, em espaços contíguos a 

38 Estatutos, v. 3. p. 254.
39 PIMENTEL; op. cit., p. 279. 
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esta última, localizavam-se dois gabinetes. Segundo os Estatutos cabia 
ao reitor reformador, à custa da “Arca da Universidade”, prover o la-
boratório de todos os aparelhos necessários para as operações químicas 
bem como das substâncias e materiais para realiza-las. A intendência da 
unidade cabia ao professor de Química (Domingos Vandelli, à época do 
início das atividades), sob a inspeção do reitor. Para auxiliar o profes-
sor nas demonstrações que se fariam durante as aulas, seria contratado 
um tipo de monitor, o Operário Químico. A este funcionário competia 
também fazer o trabalho das preparações químicas nas oficinas, sob as 
ordens dos professores da medicina e filosofia, respectivamente. Era 
função do Operário Químico, ainda, supervisionar os exercícios dos 
aprendizes de boticários instruindo-os na prática das operações quími-
cas exigidas para o exercício da profissão de farmacêutico. 

as chaves do unIverso

A Astronomia compunha o corpo de conhecimentos anexos e 
complementares dos estudos matemáticos, cujo curso formava mate-
máticos-astrônomos. Chamando a si a tarefa de restabelecer o pro-
gresso das ciências em geral e o desenvolvimento da astronomia em 
particular como “ciência necessária para se conseguir o conhecimento 
do Globo terrestre, e se terem nas mãos as chaves do universo”40, a 
Reforma concebeu, dentre os estabelecimentos vocacionados para o 
ensino experimental, um especialmente voltado para o domínio da as-
tronomia matemática, o Observatório Astronômico. O conhecimento 
astronômico era especialmente útil para as navegações, uma vez que 
auxiliava na definição precisa das longitudes geográficas e das técnicas 
da marinharia. 

Na letra dos Estatutos, esse estabelecimento foi idealizado com 
todos os detalhes de aparelhamento técnico e comodidade operacional. 
Vários sextantes, quadrantes, micrômetros, instrumentos de passagens, 
máquinas paraláticas, telescópios, níveis, pêndulos e de tudo o mais 
necessário seria dotado o exemplar Observatório. O imóvel deveria 
localizar-se em local onde se pudesse desvendar todo o horizonte fa-
cilitando, assim, as observações de todos os fenômenos celestes. Além 
disso deveria oferecer as comodidades para que diversos astronomos 
fizessem as observações ao mesmo tempo. Previa-se, ainda a existência 
de aposentos para os astrônomos descansarem no longo período de 

40 Estatutos, v. 3, p. 213.



35 

Ana Lúcia Rocha Barbalho da Cruz e Magnus Roberto de Mello Pereira

certas observações ou mesmo para passarem a noite “quando as ob-
servações acabarem em horas incomodas de voltarem para sus casas.” 
A parte instrumental do estabelecimento foi sendo providenciada aos 
poucos a partir dos instrumentos realocados do Colégio dos Nobres e 
os demais adquiridos ou mandados fazer em Londres.

Já a construção de um edifício com todos os requisitos necessários 
para o aprendizado dos estudantes e também para servir como observa-
tório nacional demandaria tempo e recursos excessivos. Cientes desse 
obstáculo, os Estatutos prevêm a alternativa de uma instalação provi-
sória onde se iniciassem sem demora as observações astronômicas, ao 
menos para fins pedagógicos. O projeto de Elsden para o Observatório 
seguia a arquitetura monumental de todos os edifícios pombalinos e 
seria erigido sobre o antigo casco do castelo medieval. A obra teve 
início em abril de 1773; porém, dois anos mais tarde não passara dos 
alicerces. Em 1782, já no reinado de D. Maria I, teve início a constru-
ção de um edifício, ainda provisório, para dar início às aulas práticas. 
Este, levaria sete anos para ser concluído. A rigor, o tão almejado Ob-
servatório definitivo só ficaria pronto em 1799 e em local diferente do 
inicialmente proposto.

Todas essas estruturas estabeleceram na centenária instituição de 
ensino um novo cenário, especialmente construído para abrigar a ‘Nova 
Universidade’ que os estatutos de 1772 anunciavam. As famílias luso 
brasileiras mais abastadas costumavam enviar seus filhos para Coimbra, 
uma vez que Portugal impedia a abertura de cursos de nível superior 
nos territórios coloniais. O fluxo de estudantes nascidos no Brasil para 
a Universidade de Coimbra foi constante durante todo o século XVIII. 
A geração de ultramarinos que chegou a Coimbra na década de 1770, 
contudo, é o primeiro grupo de estudantes que veio a se formar já 
dentro dos parâmetros da reforma pombalina. Pode-se dizer que esses 
alunos estrearam as novas instalações dos laboratórios experimentais 
de Física e de Química, ajudaram a organizar o acervo do Museu de 
História Natural, estiveram presentes nas primeiras demonstrações no 
Teatro da Natureza e, certamente, participaram das aulas práticas e dos 
primeiros cultivos no Jardim Botânico que se implantava. O prestí-
gio das modernas ciências experimentais no currículo da universidade 
reformada pode ter contribuído para que muitos dos luso-brasileiros 
da geração de 70, como veio a ficar conhecida, tenha desenvolvido es-
pecial apetência para as atividades de cunho científico e de investigação 
do mundo natural. Desse grupo saíram os primeiros naturalistas do 
Império português, bem como os também primeiros matemáticos-as-
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trônomos com formação acadêmica. Nesse momento, definiam-se as 
fronteiras americanas entre Portugal e Espanha e no processo de de-
marcação de território estavam presentes os matemáticos-astrônomos 
luso-brasilerios Francisco José de Lacerda e Almeida e Antonio Pires da 
Silva Pontes, ambos egressos dos novos cursos de Coimbra. Simultane-
amente, outros jovens cientistas nascidos no Brasil foram requisitados 
pela coroa para integrarem missões de re-conhecimento das potenciali-
dades econômicas dos territórios coloniais. A título de exemplo podem 
ser lembrados o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira que durante 
dez anos viajou pela região amazônica, João da Silva Feijó, Joaquim 
José da Silva e Manoel Galvão da Silva que foram enviados em missões 
científicas para as colônias da África.
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“Prudência para deliberar, destreza para dispor, e perseverança 
para acabar” (Carta do Conde de Oeiras para Joaquim de Melo 
e Póvoas, 1761).

As instruções de governo – como as estamos chamando – eram um 
tipo de documento por intermédio do qual o soberano transmitia 

a um subordinado as providências que ele queria que fossem colocadas 
em prática. Na administração portuguesa, essas instruções eram bas-
tante usuais, especialmente quando dirigidas a oficiais que iriam ocu-
par postos administrativos nos territórios ultramarinos, distantes do 
centro do poder régio. Apesar disso, segundo Martim de Albuquerque, 
até os anos 1980, as “instruções políticas e regimentos dados aos re-
presentes régios no Ultramar” constituíam uma “literatura ainda pouco 
estudada” pela historiografia portuguesa.2

A “directiva passada pelo rei D. Sebastião ao célebre D. Luís de 
Ataíde”, quando de sua partida para o Estado da Índia, na segunda 
metade do século XVI, configura-se como um exemplo clássico de uma 
instrução de governo, ainda que ela expresse, de modo genérico, as 
providências que o vice-rei deveria implementar. Nela, o soberano re-
comendava a seu oficial:

Fazei muita cristandade. Fazei justiça. Conquistai tudo quanto pu-
derdes. Tirai a cobiça dos homens e favorecei aos que pelejarem. Tende 
cuidado com a minha fazenda. Para tudo isto vos dou o meu poder. 
Se fizerdes assim, muito bem, far-vos-ei mercê, e se fizerdes mal, mandar-

1 Este texto decorre de pesquisa financiada pelo Edital de Apoio a Projetos de Pesquisa Nº 44/2013 
(Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas) – MCTI/CNPq/MEC/CAPES. Projeto: Cultura escrita 
na Ilustração luso-brasileira (século XVIII e décadas iniciais do século XIX).
2 ALBUQUERQUE, Martim de. Para a história das ideias políticas em Portugal (uma carta do marquês 
de Pombal ao governador do Maranhão em 1761). Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Política Ultramarina, s/d, p. 5.
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-vos-ei castigar. Se alguns regimentos forem em contrário destas coisas, 
suponha que me enganaram, e por isso não haja que vos estorve 
isto [...].3

A instrução estabelecia a maneira pela qual o rei queria que o go-
verno daquele domínio oriental fosse exercido, precavendo-se ainda 
contra determinações anteriores ou de outros agentes que fossem con-
trárias àquilo que ele desejava que fosse executado. Cuidar da religião, 
aplicar a justiça, empreender conquistas militares e realizar uma boa 
administração da fazenda – estes eram os elementos merecedores de 
atenção do governante, os quais, como veremos, permanecerão orien-
tando a prática dos administradores dos territórios portugueses no ul-
tramar, durante os séculos seguintes.

Neste momento, um aspecto a destacar é que os indivíduos que 
recebiam tais instruções detinham conhecimentos e habilidades obtidos 
por meio de preceptores contratados por suas famílias e da própria 
experiência; no geral, não haviam frequentado instituições escolares 
formais, como os cursos universitários. A pertinência dessa observação 
deve-se ao fato de que no contexto que desejamos abordar – a segunda 
metade do século XVIII – foi notória a preocupação com a formação 
de quadros especializados para a administração dos negócios públicos 
(e também para o trato do comércio), como apontam a criação da Aula 
do Comércio (1759) e do Real Colégio dos Nobres (1761) e a refor-
ma da Universidade de Coimbra (1772).4 Ana Rosa Cloclet da Silva, 
ao tratar da “formação do homem-público no Portugal setecentista”, 
destacou que,

[...] se por um lado o pedagogismo pombalino envolvia esta 
dimensão central, referida à intenção de formar indivíduos 

3 Citado em ALBUQUERQUE, Martim de. Colecção de provas históricas dos objectivos nacionais. 
Lisboa: Sociedade de Geografia de Lisboa, 1971, p. 105. D. Luís de Ataíde foi vice-rei do Estado 
da Índia em duas ocasiões: 1568-1571 e 1578-1580 (ano de sua morte). Tendo em vista as 
diferentes transcrições de documentos com que trabalhamos, optamos por atualizá-las, ortográfica e 
gramaticalmente; mantivemos, porém, a ortografia dos textos historiográficos portugueses.
4 Já nos ocupamos desta relação entre a formação de indivíduos capacitados para o serviço público e 
as ditas reformas pombalinas do ensino em outros textos. Ver SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. A 
Aula de Comércio: “uma escola política e magnífica para a formação de negociantes peritos e hábeis”. 
Atas do XI Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, Porto, 2016; SANTOS, A. C. de A. 
“As ciências não podem florescer sem que o Estado se aperfeiçoe”: reformas do ensino no setecentos 
português. História: Questões & Debates, 2014, n.60, p. 39-63; SANTOS, A. C. de A. Reformas 
educacionais e as “Luzes” em Portugal. Anais do V Encontro Internacional de História Colonial, 
Maceió, 2014, p. 200-206. SANTOS, A. C. de A. Para formar homens capazes de “discernimento e 
de percepção”: reformas educacionais em Portugal (segunda metade do século XVIII). Anais do XIII 
Encontro Estadual de História ANPUH/PR, Londrina, 2012, p. 392-403; e, SANTOS, A. C. de A. Para 
a instrução dos homens encarregados dos negócios públicos no final do Antigo Regime português. In: 
FONSECA, Thaís Nívia de Lima e (Org.). As reformas pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza 
Edições, 2011, p. 205-226.
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capacitados para assessorar o monarca, por outro, a atuação 
do ministro desenvolveu-se num momento em que este per-
fil ideal de homem público não passava de um projeto, que 
apenas começava a ser consolidado por meio das reformas 
do ensino.5

O “pedagogismo pombalino”, porém, avançava para além dos 
muros escolares e, nesse sentido, estamos considerando que as instru-
ções de governo, especialmente as produzidas naquele período, eram 
possuidoras de uma dimensão pedagógica, no sentido que elas estavam 
voltadas à orientação de indivíduos que iriam ocupar cargos governa-
tivos os quais, de algum modo, necessitavam de determinados tipos de 
conhecimento que os capacitassem para a execução das tarefas que lhes 
estavam sendo atribuídas.

Para Heloísa Bellotto, as instruções conformam-se a um documen-
to “diplomático normativo de correspondência”, por intermédio do 
qual a “vontade de autoridades supremas” é manifestada. As dispo-
sições nelas registradas deveriam ser obrigatoriamente acatadas pelos 
subordinados. Assim, trata-se de

[...] documento de uma autoridade dirigido a um subordinado 
em que dá ordens gerais, muitas delas a virem a ser detalhadas 
por meio de outros atos. É de correspondência, pois não firma 
disposições, mas tem todo o seu teor baseado em legislação vi-
gente ou sistemática usual para os assuntos que encerra (nosso 
destaque).6

Para Rita Heloísa de Almeida, “as instruções coloniais são como 
projetos”, no sentido de que, por seu intermédio, o soberano pretende

orientar a instalação de governos, criando uma economia com-
patível com o meio ambiente e com as populações trabalhado-
ras; organizando o povoamento e a edificação de cidades, o 
relacionamento da população nativa, o convívio social, segundo 
leis fundadas em alguma tradição de direitos e costumes.7

Ao contrário de Bellotto, para quem uma instrução “não firma 
disposições”, consideramos que a principal qualidade desse tipo docu-

5 SILVA, Ana Rosa Cloclet. Inventando a nação: intelectuais ilustrados e estadistas luso-brasileiros 
na crise do Antigo Regime português (1750-1822). São Paulo: Hucitec; Fapesp, 2006, p. 80. Ver em 
especial p. 29-99.
6 BELLOTO, Heloísa Liberalli. Glossário das espécies documentais. In: Documentos manuscritos 
avulsos da Capitania de São Paulo (1618-1823): Catálogo 2 – Mendes Gouveia. Bauru (SP): EDUSC; 
São Paulo: FAPESP: Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 790 e 799.
7 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de “civilização” no Brasil do século 
XVIII. Brasília: Editora da UnB, 1997, p. 139.
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mental é a de, justamente, organizar e apresentar determinações para 
se alcançar determinado objetivo, ao menos na segunda metade do sé-
culo XVIII, em Portugal. Para uma definição de como estavam sendo 
entendidos esses documentos (pelos seus emissores e seus receptores), 
pensamos ser importante partir dos significados que eram atribuídos 
a esse vocábulo naquele contexto. Conforme o Vocabulário portu-
guês e latino, do padre Raphael Bluteau, instrução (“instrucçam”) é “a 
ação de instruir”, do que deriva a “instrução dos meninos”, ou seja, 
daqueles que desconhecem determinados assuntos. A mesma palavra 
recebe outras definições, a saber: “documentos, ou princípios de dou-
trina, para conhecimento das ciências, assim humanas como divinas, 
como também para a vida moral”; e ainda “ordens particulares, que 
dão a embaixadores, enviados, ministros de príncipes, procuradores, 
comissários etc., para que saibam o modo com que se hão de haver 
nas negociações que se lhe encomendam” (nosso destaque). Por sua 
vez, “instruir”, para o mesmo Vocabulário, além de significar ensinar, 
também tinha o sentido de “instruir alguém do modo com que se há de 
governar”.8 No dicionário de Antonio Morais Silva, o verbete instru-
ção aparece simplificado, mantendo, porém, os significados presentes 
em Bluteau: “ensino, educação, documento”, como também “apon-
tamento, regimento que se dá a alguém, para se reger por ele” (nosso 
destaque).9 Quer dizer, ao longo daquele século, não houve alteração 
significativa nos sentidos atribuídos à palavra, destacando-se a sua uti-
lização para designar um tipo de documento produzido por uma auto-
ridade para a orientação de um subordinado. Nesse sentido, na estru-
tura administrativa portuguesa do período, uma instrução de governo, 
além de expressar a vontade do soberano sobre determinados assuntos, 
ainda acrescentava deveres àqueles já previstos nas Ordenações e nos 
regimentos dos cargos e ofícios;10 em termos genéricos, uma instrução 
de governo deve ser entendida como uma “ordem régia”.11

8 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia 
de Jesu, 1712-1728. 8 v., v. 4. p. 153 e 154. Disponível em: <http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/
dicionario/1/instrucçam>. Acesso em: 21 jan. 2016;
9 SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabulários impressos 
até agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado. Lisboa: Typographia 
Lacerdina, 1813. v. 2, p. 168.
10 Na administração régia portuguesa, os diferentes cargos e ofícios tinham suas atribuições, deveres 
e privilégios definidos nas Ordenações e regimentos, enquanto outros documentos mais específicos 
anunciavam as diretivas políticas e de governo.
11 Dentre os diferentes tipos de diplomas legais, pode-se apontar: Alvarás, Cartas de lei (ou apenas 
Leis), Provisões, Regimentos, Estatutos, Pragmáticas, Decretos, Cartas régias, Resoluções, Avisos, 
Assentos. A tipologia documental é bastante extensa, pelo que recomendamos consultar o acima 
citado texto de Heloísa L. Bellotto e também MARTINHEIRA, José Joaquim Sintra. Catálogo 
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No que se refere às instruções de governo da segunda metade do 
século XVIII, elas foram dirigidas, em geral, a vice-reis ou governado-
res de capitanias e, ainda que não recebessem a assinatura do soberano, 
eram consideradas como a expressão de sua vontade. Para o reinado 
de D. José I, esses documentos aparecem firmados, por exemplo, pelos 
secretários de Estado do Reino e da Marinha e dos Domínios Ultrama-
rinos: dentre outras, Diogo Mendonça Corte Real firmou instruções 
para Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1751), governador do 
Estado do Grão-Pará e Maranhão, e para D. Álvaro Botelho (1754), 
governador de Goiás; Sebastião José de Carvalho e Melo (então Conde 
de Oeiras) assinou instruções para o vice-rei Conde da Cunha (1765) e 
para o governador da capitania de São Paulo, D. Luís Antonio de Souza 
Botelho Mourão (1765).

Na introdução ao seu estudo sobre o “século pombalino” – como 
o chamou –, Marcos Carneiro de Mendonça sustenta que “o hábito 
de se expedir ‘Instruções governamentais’ para a firme orientação de 
subordinados em postos de responsabilidade” foi instituída no início 
do reinado de D. José I, indicando que “o primeiro a fazê-lo” foi o 
acima mencionado Diogo Mendonça Corte Real, “com a instrução que 
expediu a 31 de maio de 1951”, para Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, recém-nomeado governador do Estado do Grão-Pará e Mara-
nhão.12 Apesar do tom peremptório desta afirmação, apontamos que a 
expedição de instruções de governo não foi uma novidade introduzida 
no reinado josefino, sendo possível encontrar documentos bastante se-
melhantes aos acima indicados em reinados anteriores, caso da instru-
ção passada a D. Antonio Rolim de Moura, datada de 19 de janeiro de 
1749, quando foi nomeado governador da capitania do Mato Grosso.

Amigo, Governador e Capitão-General da Capitania de Mato 
Grosso [...] como o governo de Mato Grosso, pela grande dis-
tância em que fica pela sua situação, confinante com as provín-
cias do Peru, e por muitas outras circunstâncias, requeria ser 
administrada por pessoa de grande zelo e prudência, houve por 
bem escolher-vos para irdes estabelecer, esperando que em tudo 
sabereis completamente desempenhar a minha expectação.13

dos Códices do Fundo do Conselho Ultramarino relativos ao Brasil existentes no Arquivo Histórico 
Ultramarino. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, 2000.
12 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Século XVIII: século pombalino do Brasil. Rio de Janeiro: 
Xerox do Brasil, 1989, p. 17.
13 Apud MENDONÇA, Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do 
governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado (1751-1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, t. 1, p. 55-56.
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Ao parágrafo inicial, de que transcrevemos alguns trechos, se-
guem-se outros trinta e dois, abordando diversos aspectos relativos ao 
novo governo que estava sendo implantado, desde o cuidado com as 
populações indígenas até a defesa da fronteira com os territórios espa-
nhóis. Ressalvava-se, porém, que

Muitas outras coisas se oferecerão à vista do país, que não 
é possível ocorrerem de longe para se lhes dar providências 
nestas Instruções, mas fio da vossa prudência e zelo que em 
todas sabereis tomar acordo tão conveniente ao meu servi-
ço, que tenha muito que louvar-vos. E pelo que respeita às 
faculdades e outras dependências do governo, vos regulareis 
pelo Regimento dos Governos Gerais do Estado do Brasil, 
em tudo o que não for aqui diversamente disposto (nossos 
destaques).14

Notam-se elementos que estabelecem  certa continuidade com a 
instrução que D. Sebastião passou a D. Luís de Ataíde, no século XVI: 
sem a ameaça presente na anterior instrução, Rolim de Moura é insta-
do a realizar aquilo que fosse “conveniente” à Coroa; se assim o fizes-
se, receberia mercês – “que tenha muito que louvar-vos”. Do mesmo 
modo, o governador deveria observar as normas gerais estabelecidas 
no regimento dos governadores gerais, desde que elas não conflitassem 
com as instruções que recebera. Tem-se, assim, a manifestação inequí-
voca da vontade do soberano em relação a como o governador deveria 
agir em determinadas situações. A instrução dirigida a Rolim de Moura 
foi assinada pela rainha D. Mariana de Áustria, então regente do reino, 
e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho.

Não obstante isso, as instruções de governo da segunda metade do 
século XVIII podem ser, de fato, consideradas inovadoras, apresentan-
do um aspecto peculiar: constituem-se em instrumentos de dissemina-
ção de normas administrativas que a Coroa queria ver implementadas 
nos territórios sob seu domínio. Essa característica fica evidente, por 
exemplo, quando da nomeação de D. Luís Antonio de Souza Botelho 
Mourão para o governo da capitania de São Paulo, ocasião em que lhe 
foram entregues, por Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então 
secretário de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, e pelo 
Conde de Oeiras, secretário de Estado dos Negócios do Reino, có-

14 Apud MENDONÇA, Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do 
governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado (1751-1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, t. 1, p. 65.
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pias de diversos capítulos das instruções passadas ao vice-rei Conde da 
Cunha, nomeado em 1763.15

Essa prática de disseminação de normas administrativas comuns 
pode ser atribuída ao já mencionado Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado. Ele, ainda governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão 
(1751-1759), e não obstante a recomendação de guardar segredo das 
instruções que havia recebido – “dela só comunicareis ao governador 
do Maranhão os parágrafos que vos parecerem convenientes para o 
seu governo, na observância das minhas reais ordens”16 –, acabou por 
divulgá-las aos diversos oficiais que comissionava para alguma tarefa. 
Mendonça Furtado também manteve continuada correspondência com 
o governador de Mato Grosso, Rolim de Moura, na qual discutiam e 
trocavam informações sobre os meios mais adequados para levarem 
adiante suas atribuições.17

Conforme Joaquim Romero Magalhães, ao partir de Lisboa, o 
governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão recebeu “instru-
ções claras para intervir direta e energicamente junto das populações, 
quer dos colonos, quer dos índios. Havia que conhecer os recursos, 
que povoar e que fazer render os territórios do Norte”.18 Estas três 
tarefas foram reiteradas inúmeras vezes nas instruções expedidas aos 
governadores de capitania, durante o reinado de D. José I. A destacar, 
notadamente, as recomendações para “conhecer” e para “povoar”; 
as rendas adviriam da boa execução dessas duas ações. Com isso, 
vamos nos acercando a uma questão que será central para o referido 
“pedagogismo pombalino”: a manifestação de sincera “curiosidade 
e apreço pela história natural”, ainda que isso possa ser considerado 
uma mera “questão de moda que as Luzes difundiam”.19 “Moda” ou 

15 Ver PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 415. Consultar também BELLOTTO, 
Heloísa Liberalli. Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São 
Paulo (1765-1775). 2. ed. rev. São Paulo: Alameda, 2007; especialmente p. 59-73.
16 Ver MENDONÇA, Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do 
governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado (1751-1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, t. 1, p. 80.
17 Ver PORTUGAL. Biblioteca Nacional; Colecção Pombalina. Códices 621 a 631 [contêm cópias da 
correspondência de Mendonça Furtado relativa ao seu período de governo no Grão-Pará]. Ver também 
MENDONÇA, Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do governador e 
capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1751-
1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, 3 Tomos.
18 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Um novo método de governo: Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, governador e capitão-general do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759). In: _____. Labirintos 
brasileiros. São Paulo: Alameda, 2011, p. 199-234; 204.
19 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Um novo método de governo: Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, governador e capitão-general do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759). In: _____. Labirintos 
brasileiros. São Paulo: Alameda, 2011, p. 199-234, p. 212.
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não, a presença das Luzes e de práticas ilustradas faziam-se presentes 
na administração joanina.20

Quando retornou à Corte, Mendonça Furtado serviu como secre-
tário-adjunto do irmão, Carvalho e Melo, na secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino. Em 1760, foi nomeado secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, cargo que ocupou 
até o ano de sua morte, em 1769. Sua correspondência com os oficiais 
portugueses espalhados nos diversos domínios ultramarinos mostra 
que suas decisões foram influenciadas pelas instruções que recebeu e 
pela experiência que adquiriu à frente do governo do Estado do Grão-
-Pará e Maranhão. Conforme Magnus Pereira, enquanto Mendonça 
Furtado exerceu o cargo de secretário de Estado, ele se encarregou 
de difundir, no que respeita à instalação de vilas, “as instruções que 
recebera em 1755”, destacando que uma cópia delas “passaria a ser sis-
tematicamente incluída nos regimentos dados a capitães-governadores 
e ouvidores das capitanias do Brasil e da África”.21

Ressalte-se que, não obstante a ideia de uma administração esta-
belecida sobre princípios comuns que eram partilhados pelos gover-
nadores, esses oficiais continuaram a receber recomendações muito 
semelhantes àquelas expressas por D. Sebastião a D. Luís de Ataíde. 
Em 1761, tendo sido nomeado governador do Maranhão, Joaquim de 
Melo e Póvoas recebeu, do Conde de Oeiras, um conjunto de conse-
lhos que, conforme este último entendia, deviam reger as decisões e 
ações de um oficial régio.

Justo me pareceu, depois de querer V. Exª estar instruído no seu 
generalato, sabendo do clima, dos frutos, víveres, da jornada e 
do preciso cômodo dela para seu transporte, que também se 
instruísse no gênio do povo e em um breve método de governar, 
e dirigir suas ações com menos embaraço do que acontece a 
quem primeiro há de praticar para conhecer [...]. Nos generais 
substitui El-Rei o seu alto poder, fazendo duas imagens suas: 
esta lembrança fará a V. Exª exemplar de predicados virtuosos, 
para que não vejam os súditos a sombra da cópia desmentir as 
luzes do original, que é puro e perfeito. [...] A jurisdição que 

20 Ver ARAÚJO, Ana Cristina. A cultura das Luzes em Portugal: temas e problemas. Lisboa: Livros 
Horizonte, 2003; e VAZ, Francisco António Lourenço. Instrução e economia: as ideias económicas no 
discurso da Ilustração portuguesa (1746-1820). Lisboa: Colibri, 2002
21 Magnus Pereira trata da criação de vilas que foi ordenada para o Estado do Grão-Pará e Maranhão, 
reafirmando que Mendonça Furtado “fez questão de deixar registrado em diversos documentos, 
[que] os princípios urbanísticos então adotados não eram de sua invenção, mas a reprodução das 
instruções que recebera da corte quando enviado ao Grão-Pará”. PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. 
Considerações sobre a ação urbanística do período pombalino. Ágora, Santa Cruz do Sul (RS), n. 1, p. 
61-82, 1995, p. 72-73.
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El-Rei confere a V. Exª jamais sirva para vingar as suas paixões; 
porque é injúria do “poder” usar da espada da justiça fora dos 
casos dela. [...] V. Exª vai para um governo tão moderno que é 
o 4º general que o continua a criar; imite ao primeiro em tudo 
aquilo que achar ter sido grato ao povo e útil ao serviço do rei 
e república; não altere coisa alguma com força, e nem violên-
cia, porque é preciso muito tempo, e muito jeito, para emendar 
costumes inveterados, ainda que sejam escandalosos. [...] Con-
tudo, quando a razão o permite, e é preciso desterrar abusos, e 
destruir costumes perniciosos, em benefício de El-Rei, da justiça 
e do bem comum, seja com muita prudência e moderação; que 
o modo vence mais do que o poder. Esta doutrina é de Aristó-
teles, e todos aqueles que a praticaram não se arrependeram. 
Em qualquer resolução que V. Exª intentar, observe estas três 
cousas - prudência para deliberar, destreza para dispor, e perse-
verança para acabar. [...] Não consinta V. Exª violência dos ricos 
contra os pobres; seja defensor das pessoas miseráveis, porque 
de ordinário os poderosos são soberbos e pretendem destruir e 
desestimar os humildes; esta recomendação é das leis divinas e 
humanas, e sendo V. Exª o fiel executor de ambas, como bom 
católico e bom vassalo, fará nisso serviço a Deus e a El-Rei. [...] 
Só três Divindades sei que pintaram os antigos com os olhos 
vendados, sinal de que não eram cegas, mas que eles as faziam 
e adoravam: há um Pluto, Deus da riqueza; um Cupido, Deus 
do amor; e uma Astréia, Deusa da justiça. Negue V. Exª culto 
a semelhantes Divindades, e nunca consinta que se lhes erijam 
templos e se lhes consagrem votos pelos oficiais de El-Rei, por-
que é prejudicial em quem governa riqueza cega, amor cego e 
justiça cega (destaques nossos).22

Carvalho e Melo, ao apresentar “um breve método de governar”, 
mostra sua preocupação em orientar as ações do novo governador, es-
perando que ele possa “dirigir suas ações com menos embaraço do que 
acontece a quem primeiro há de praticar para conhecer”; lembra-o 
especialmente de suas obrigações para com o soberano e sua justiça e 
para com a religião católica. Recomenda, neste sentido, que ele imitas-
se “ao primeiro [governador] em tudo aquilo que achar ter sido grato 
ao povo e útil ao serviço do rei e república”. Conforme Marcos Car-
neiro de Mendonça, o Conde de Oeiras “ficou tão satisfeito” com o 
texto que havia produzido que, “com pequenas alterações, em anos 
diferentes, o encaminhou sucessivamente” a, pelo menos, outros dois 
oficiais: além de Melo e Póvoas, receberam iguais recomendações João 
Pedro da Câmara, nomeado governador da capitania de Mato Grosso, 

22 ALBUQUERQUE, Martim de. Para a história das ideias políticas em Portugal (uma carta do marquês 
de Pombal ao governador do Maranhão em 1761). Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Política Ultramarina, s/d, p. 11-14.
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em 1763, e Luís Pinto de Souza Coutinho, nomeado, em 1767, para o 
governo da mesma capitania.23

No mesmo ano em que Joaquim de Melo e Póvoas recebeu essas 
recomendações, o governador da capitania geral de Pernambuco, Luís 
Diogo Lobo da Silva, expediu uma longa instrução ao juiz-de-fora de 
Recife, Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelbranco, comissionando-o 
para a execução de ordens que havia recebido de Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, acerca da aplicação do Diretório dos Índios para o 
Estado do Brasil.24 Na correspondência dirigida ao juiz-de-fora, Lobo 
da Silva registrou que a criação das novas povoações dos indígenas de-
veriam observar o contido em um conjunto de leis e no Diretório, cujas 
cópias seguiam anexas à instrução, destacando que tais documentos 
informavam “a forma porque se tem erigido no Grão-Pará e Mara-
nhão” semelhantes “estabelecimentos”.25 Conforme Joaquim Romero 
Magalhães, o Diretório dos índios, elaborado por Mendonça Furtado, 
foi resultado “da observação” que o então governador realizou do am-
biente físico e demográfico do território posto sob sua administração.26

Como já indicamos, e como mostra o episódio acima retratado, 
essa prática de difundir para outros oficiais as instruções recebidas foi 
uma constante, atravessando o reinado de D. José I. Também foi co-
mum um governador recém-nomeado receber, anexadas às suas pró-
prias instruções, as que haviam sido emitidas para governadores an-
teriores; às vezes, as instruções que o oficial recebia era uma simples 
cópia das anteriormente emitidas. D. Luís da Cunha de Menezes ao ser 
nomeado, em 1777, para o governo da capitania de Goiás foi informa-
do pelo secretário de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro, que:

23 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O pensamento da metrópole portuguesa em relação ao Brasil. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 257, p. 43-61, out./dez. 1962, p. 56.
24 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 583, fls.45-46v. Carta de Mendonça Furtado 
para o Governador de Pernambuco, 17 de julho de 1760.
25 BOXER, Charles R. Uma instrução inédita de Luís Diogo Lobo da Silva, governador de Pernambuco, 
acerca da elevação das aldeias dos índios à categoria de vilas no nordeste do Brasil (1761). Anais do 
Congresso comemorativo do bicentenário da transferência da sede do governo do Brasil da cidade do 
Salvador para o Rio de Janeiro (1963). Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1967, v. IV, p. 150. 
“Sua Majestade é servido, se regulem pelas leis unidas à Coleção dos exemplares que Vossa Mercê tem 
do número 1 até o número 3 e Diretório impresso, que remeto do número 4, os novos estabelecimentos, 
e seus habitadores por ser a forma porque se tem erigido no Grão-Pará e Maranhão, o que Vossa Mercê 
procurará fazer acomodando-se quanto for possível aos parágrafos nele transcritos [...]”.
26 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Um novo método de governo: Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, governador e capitão-general do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759). In: _____. Labirintos 
brasileiros. São Paulo: Alameda, 2011, p. 199-234, p. 230.
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Sua Majestade manda remeter a V. Sª. a cópia da instrução que, 
no primeiro de outubro de mil setecentos e setenta e um, se 
expediu a José de Almeida de Vasconcelos, a quem V. Sª. vai 
suceder na Capitania de Goiás, com os duplicados dos quarenta 
e cinco documentos que a acompanharam, para que sirvam a V. 
Sª. de regras impreteríveis em tudo o que forem aplicáveis, aos 
tempos, aos casos e às circunstâncias, que ocorrerem no exer-
cício do mesmo governo de que V. Sª. se acha encarregado.27

A instrução expedida a José de Almeida de Vasconcelos parece 
ser a que melhor sintetiza os princípios estabelecidos para a adminis-
tração dos territórios portugueses na América, para a segunda metade 
do século XVIII. De início, o texto da instrução declarava que se 
achava “estabelecido para o governo de toda a América portuguesa 
um sistema político, civil e militar aplicado a cada uma das capitanias 
daquele vasto continente, segundo a situação e circunstâncias de cada 
uma delas”. E, em vista disso, seriam comunicadas “as melhores ins-
truções e mais conformes ao sistema acima referido”, as quais, “por 
ordem de El Rei Nosso Senhor, tem o senhor Marquês de Pombal 
instruído aos governadores que precederam a V. Sª., nas diferentes 
cartas régias, ordens e ofícios que sucessivamente se lhes tem dirigi-
do, conforme a exigência de casos e à proporção que as circunstâncias 
o pediam” (nosso destaque).28

Em agosto de 1771, outro governador de capitania, D. Luís de 
Albuquerque Pereira e Cáceres, havia recebido do mesmo secretário de 
Estado as suas instruções, que não diferiam no essencial daquela que 
seria expedida poucos meses depois.

Havendo S. Majestade enviado a V. S. Governador e Capitão-
-General da capitania de Mato Grosso, se lhe não podem dar 
melhores instruções que aquelas com que o Exmo. Sr. Marquês 
de Pombal tem instruído os predecessores de V. S. nas diferentes 
cartas de ofício que lhes foram dirigidas desde o ano de 1757 
por diante; e como nelas se acha estabelecido o Sistema Fun-
damental que hoje forma o governo político, militar e civil de 
toda a América portuguesa aplicado a cada uma das capitanias 
daquele continente, segundo a situação e circunstâncias de cada 
uma delas, será todo o objeto destas Instruções substanciar o 
que há de mais importante nas referidas cartas de ofício que 

27 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Carta de Martinho de Melo e Castro a 
D. Luís da Cunha de Menezes, 06 de fevereiro de 1777. Anexas as cópias mencionadas.
28 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Cópia da Instrução de Governo passada 
a José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 1771, anexa à de D. Luís da Cunha de 
Menezes.
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contém negócios públicos e juntar aqui, por cópias, cada uma 
das mesmas cartas e seus documentos (nosso destaque).29

O referido “sistema” de governo que, “desde o ano de 1757”, foi 
estruturado “à proporção que as circunstâncias o pediam”. Mas, a par-
tir de um dado momento, foram estabelecidas “regras impreteríveis” 
gerais para orientar as ações dos oficiais governadores. Assim, estes 
deveriam obter “um exato conhecimento” do território posto sob sua 
jurisdição, inclusive das populações, o que lhes permitiria fomentar a 
exploração dos recursos naturais, garantindo o sustento dos habitan-
tes e o desenvolvimento da atividade comercial, como já havia fica-
do indicado nas instruções que Mendonça Furtado recebera quando 
governador. A exploração dos recursos naturais requeria que regiões 
consideradas desabitadas fossem povoadas; um povoamento ordenado 
conforme as exigências de constituição de uma sociedade civil que, 
caracterizada pela presença da cultura (religião) e instituições portu-
guesas, servisse a seu soberano.

Os governadores também deveriam combater as “iniquidades e 
prostituições que, em todos os séculos, foram a ruína dos mais flo-
rescentes impérios”. Esta questão estava diretamente relacionada à 
civilização dos “nacionais da mesma América”, uma ação merecedora 
de toda a atenção, sendo considerada como o “objeto muito mais im-
portante, pelas suas consequências, que todas as outras riquezas”. Or-
denava-se, por isso, combater os maus administradores (civis e eclesi-
ásticos) encarregados dos aldeamentos. Ter os “naturais da América” 
à mão atendia a um dos mais importantes princípios que organizavam 
o tal “sistema político, civil e militar” aplicado ao governo dos do-
mínios lusos na América: além de servirem como mão de obra para 
os empreendimentos comerciais, os indígenas também ajudariam na 
defesa do território, suplementando o pequeno número de colonos 
portugueses.

Para Marcos Carneiro de Mendonça a questão militar era o princi-
pal assunto das instruções expedidas aos governadores de capitanias, e 
a “essência fundamental do Sistema Político, Civil e Militar criado por 
Pombal” estaria apresentada em carta dirigida ao governador de São 
Paulo, D. Luís Antonio de Souza Botelho Mourão, datada de 20 de no-
vembro de 1772. Em linhas gerais, e tendo a situação militar da região 

29 Apud MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O pensamento da metrópole portuguesa em relação 
ao Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 257, p. 43-61, out./dez. 1962, p. 
52-53. Nesse texto, Marcos Carneiro de Mendonça apresenta diversas instruções de governo que 
repetem disposições de anteriores.
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meridional da América portuguesa em destaque, tratava-se de afirmar 
a interdependência das capitanias como requisito para a manutenção 
do domínio territorial luso.

A capitania de São Paulo, o Rio Grande de São Pedro e as mais 
colônias portuguesas são todas de S. Majestade, e os que as go-
vernam são todos vassalos seus, e nesta certeza tanta obrigação 
têm os paulistas de socorrer o Rio Grande de São Pedro, com 
todas as suas forças, quanto tem o Rio de Janeiro de socorrer a 
capitania de São Paulo, com todas as que tiver. As outras capi-
tanias têm a mesma obrigação de se socorrerem mutuamente, 
segundo o estado, situação e proximidade de cada uma. E nesta 
união de poder é que consiste essencialmente toda a força de 
um Estado; e na falta da dita união, toda a fraqueza dele.30

Este imperativo de defesa militar justificaria, assim, a busca pela 
civilização dos “naturais da terra” e o povoamento de regiões conside-
radas desabitadas, ações que fizeram parte de uma política concertada 
que, desde o início do reinado de D. José I, foi sendo refinada e posta 
em prática, pois a Coroa portuguesa entendia que, para assegurar a 
posse de seus territórios, era preciso aumentar “o número dos fiéis 
alumiados da Luz do Evangelho, pelo próprio meio de multiplicação 
das povoações civis e decorosas”.31

Juntamente com a ação de reunir os indígenas em povoações orga-
nizadas nos moldes previstos no Diretório, a população luso-brasileira 
também deveria ser congregada em povoações nos moldes previstos 
pelas Ordenações, tornando-se econômica e militarmente útil para o 
Estado português. Decorrente desta preocupação com a população, 
considerada como a mais importante riqueza de um Estado, os gover-
nadores também estavam obrigados a fazerem o recenseamento anual 
dos habitantes de suas capitanias, divididos por classes de sexo e de 
idades. Esses recenseamentos (“mapas de população”), que deviam ser 
enviados à metrópole, informariam o número de “crianças do sexo 
masculino até a idade de sete anos completos” e das “crianças do sexo 
feminino até a mesma idade”; a seguir, seriam contabilizados “todos os 
rapazes desde a idade de sete anos até a idade de quinze” e “todas as 
raparigas desde a idade de sete anos até a idade de quatorze”. Depois, 

30 MENDONÇA, Marcos Carneiro de. O pensamento da metrópole portuguesa em relação ao Brasil. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 257, p. 43-61, out./dez. 1962, p. 53-54.
31 Carta régia de 03 de março de 1755, dirigida a Francisco Xavier de Mendonça Furtado. In: 
MENDONÇA, Marcos Carneiro de. A Amazônia na era pombalina: correspondência do governador 
e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
(1751-1759). 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2005, t. 2, p. 311.
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seriam contados “os homens desde a idade de quinze anos até a ida-
de de sessenta” e “as mulheres desde a idade de quatorze até a idade 
de cincoenta”; por fim, seria informado o número de “velhos desde 
a idade de sessenta para cima, com especificação particular de todos 
os que passarem de noventa anos” e de “todas as velhas desde a idade 
de cincoenta anos para cima, com a mesma especificação”. Também 
deveriam ser informados os nascimentos e as mortes “acontecidas no 
mesmo ano”.32 Em 1751, chamando a atenção para a importância des-
ta questão, Sebastião José de Carvalho e Melo, ainda ocupando a secre-
taria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, manifestou a 
Gomes Freire de Andrade, governador da capitania do Rio de Janeiro, 
que “a força e a riqueza de todos os países consiste principalmente 
no número e multiplicação da gente que o habita”.33 Como veremos 
adiante, esta preocupação estatística decorre de um saber que foi se 
constituindo, desde a metade do século XVII, e que se propunha a 
auxiliar a tomada de decisões políticas.

Recensear a população era uma providência prevista nas instru-
ções recebidas por José de Almeida de Vasconcelos, em outubro de 
1771, e ela estava em consonância com a sua tarefa de, “com método 
e clareza”, obter “toda a notícia que lhe há de ser indispensavelmente 
necessária” para uma boa administração. O bom exercício de seu go-
verno estava atrelado à construção de “um exato conhecimento” da ca-
pitania, devendo visitar “pessoalmente tudo quanto se compreende de 
mais importante no Distrito da sua Jurisdição”.34 Ao mesmo tempo em 
que o novo governador deveria informar-se do conteúdo das ordens 
dirigidas a ele e a seus antecessores, reduzindo “a um compêndio tudo 
o que há de mais importante” nas diversas ordens régias anteriormen-
te expedidas para o governo de Goiás, ele também precisaria itinerar 
pela capitania, conhecendo in loco a realidade do território sob sua 
administração. Como usualmente se desejava, o governador, à medida 
que observasse “com incansável cuidado e vigilância” as instruções que 
havia recebido, faria “a Sua Majestade um grande serviço e cumprido 

32 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Cópia da Instrução de Governo passada 
a José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 1771, anexa à de D. Luís da Cunha de 
Menezes.
33 Carta de Sebastião José de Carvalho e Melo para Gomes Freire de Andrade. Lisboa, 21 de setembro 
de 1751. Apud MENDONÇA, Marcos Carneiro. Rios Guaporé e Paraguai: primeiras fronteiras 
definitivas do Brasil. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1985, p. 49.
34 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Cópia da Instrução de Governo passada 
a José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 1771, anexa à de D. Luís da Cunha de 
Menezes.
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com as mais essenciais obrigações do lugar que o mesmo Senhor lhe 
confia”,35 recebendo, por isso, as devidas mercês.

Conforme entendemos, as recomendações constantes nas instru-
ções de governo expedidas no reinado de D. José I estavam filiadas a 
“dois ramos divergentes da estatística, cujas características próprias se 
irão acentuando no último século do Antigo Regime”. Um desses ra-
mos, que se caracteriza como uma “estatística descritiva” procura abar-
car todos os aspectos do local observado, descrevendo-o pormenori-
zadamente, abrangendo as condições naturais (solos, clima, vegetação, 
hidrografia) e as condições sociais, em que se inclui o número de habi-
tantes, as atividades que realizam, o comportamento e as tradições lo-
cais.36 Olivier Martin indica que essa “Statistik alemã” buscava elaborar 
um “conhecimento sintético” e descritivo dos grupos sociais observados, 
generalizando-se como instrumento administrativo a partir da segunda 
metade do século XVIII.37 A esse “ramo da estatística” contrapõe-se 
um modelo que, segundo Jacques Revel, “se aproxima dos princípios 
da aritmética política à maneira inglesa”, a qual se propunha inscre-
ver dados numéricos em séries temporais: “os resultados destinam-se 
a ser comparados com dados futuros e este confronto permitirá des-
trinçar regularidades e tendências”. A aritmética política inglesa lança 
sua atenção sobre o número de habitantes, a produção de gêneros, o 
comércio, os preços, os impostos.38 Esse saber estatístico surge a partir 
de meados do século XVII, com John Graunt, Gregory King, William 
Petty e Charles Davenant. Este último considerava a aritmética política 
como “a arte de raciocinar por números as matérias que se relacionam 
com o Governo”, afirmando que William Petty “lhe forneceu as re-
gras e o método”.39 Diderot, que redige o verbete “aritmética política” 
para a Enciclopédia, reafirma a posição de Davenant, considerando 
que sua finalidade era a de fornecer “pesquisas úteis à arte de governar 
os povos, tais como as do número de homens que habitam um país, da 
quantidade de alimento que devem consumir, do trabalho que podem 

35 PORTUGAL. Arquivo Histórico Ultramarino. Códice 465. Cópia da Instrução de Governo passada 
a José de Almeida de Vasconcelos, em 1º de outubro de 1771, anexa à de D. Luís da Cunha de 
Menezes.
36 Cf. REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Lisboa: Difel, s/d, p. 126.
37 MARTIN, Olivier. Da estatística política à sociologia estatística; desenvolvimento e transformações 
da análise estatística da sociedade (séculos XVII-XIX). Revista Brasileira de História, v. 21, n. 41, 
2001, p. 20.
38 REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Lisboa: Difel, s/d, p. 125.
39 DAVENANT, Charles. De l´usage de l´Arithmétique politique dans le commerce et les finances 
(1698). In: _____. Le négotiant anglois. Dresde, 1753, v. 1, p. clix.
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fazer, do tempo que tem a viver, da fertilidade das terras, da frequência 
dos naufrágios etc.”.40

Como pudemos acompanhar até aqui, fica evidenciado que esse 
tipo de conhecimento estatístico, descritivo ou meramente quantita-
tivo, esteve presente na administração portuguesa da segunda metade 
do século XVIII, não apenas expresso na preocupação em contar as 
populações, mas também em medir distâncias, identificar acidentes ge-
ográficos e caminhos e nomear territórios.41

Assim, acompanhando as instruções de governo do reinado de 
D. José I, notamos uma atenção para com a observação da realida-
de; uma postura que Carvalho e Melo reconhecia como necessária aos 
“ministros políticos”, desde 1742, quando esteve a serviço da Coroa 
portuguesa em Londres. Ele, então, apontava que os políticos ingleses 
utilizavam de um “método seguro” que valorizava a observação e a ex-
perimentação, abandonando as “especulações dos livros antigos”, pois 
estes, quando contrapostos aos “argumentos da razão, vinham final-
mente a mostrar-se falsos, pelos fatos ou pela experiência que deles se 
seguia”. Destas considerações, Carvalho e Melo aduzia:

De tudo quanto naqueles volumosos escritos havia de útil ou 
de prático (que vem a ser o mesmo), e do que os exemplos das 
nações modernas foram depois estabelecendo com boas experi-
ências, se acha hoje no pecúlio dos políticos (principalmente da 
Holanda, Inglaterra e França), extraída a quinta essência em um 
catálogo de poucos axiomas, verificados por demonstrações de 
conta, peso e medida (nosso destaque).42

Conforme José Sebastião da Silva Dias, o então enviado extraor-
dinário Sebastião José de Carvalho e Melo, nesta longa carta dirigida 
a Marco Antonio de Azevedo Coutinho, secretário de Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Guerra de D. João V, apresentava uma bem 
fundamentada defesa “da experiência sobre a teoria (ainda que sem 
anular esta) na política de conteúdo material e, principalmente, no uso 
do comércio”, demonstrando sua filiação aos postulados “epistemoló-
gicos da escola neutoniana”, revelando uma “permeabilidade, por via 

40 Aritmética política. In: Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios. 
Volume 4: Política. São Paulo: Editora Unesp, 2015, p. 32.
41 Cf. SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Aritmética política e a administração do estado português 
na segunda metade do século XVIII. In: DORÉ, Andréa; SANTOS, Antonio Cesar de Almeida 
(Org.). Temas setecentistas: governos e populações no Império português. Curitiba: UFPR; Fundação 
Araucária, 2009, p. 143-152.
42 Carta de Sebastião José de Carvalho e Melo para Marco Antonio de Azevedo Coutinho. Londres, 
19 de fevereiro de 1742. Apud DIAS, José Sebastião da Silva. Pombalismo e projecto político. Lisboa: 
Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1984, p. 227.
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directa ou indirecta, à óptica experimentalista e pragmatista, à experi-
ência como fonte decisiva do conhecimento humano”.43

algumas consIderações fInaIs

Em linhas gerais, pretendemos trazer à consideração dos leitores 
o argumento de que, na segunda metade do século XVIII, instalou-se 
na administração portuguesa “uma ordem diferente, a que já se cha-
mou iluminismo administrativo”.44 Esse termo, utilizado por Heloísa 
Bellotto, serviu para caracterizar o período no qual se reconhece que 
diversos governadores de capitania apresentavam “uma certa especiali-
zação ou profissionalização” no desempenho de suas funções, tornan-
do-se comum ver-se, “não só no período pombalino, mas em toda a 
segunda metade do século XVIII, a passagem do mesmo titular de um 
governo provincial a outro, [...] muitos deles indo terminar a carreira 
como Conselheiros do Conselho Ultramarino, ponto máximo e natural 
daquela especialização”.45

Sem dúvida, a criação de um “sistema político, civil e militar” a ser 
aplicado no governo das capitanias da América portuguesa contribuiu 
para esta “especialização”, e os levantamentos estatísticos e descrições, 
assim como outras ações administrativas voltadas para fornecer um co-
nhecimento mais exato dos domínios ultramarinos portugueses, possi-
bilitou o reconhecimento dessa situação.

Aparentemente, o “pedagogismo pombalino” teve longa gestação, 
e a correspondência de Carvalho e Melo, do período em que atuou 
como enviado diplomático nas cortes de Londres e Viena (1738-1749), 
permite localizar as diretrizes, ou princípios, de que ele se utilizou a 
partir da literatura política com que tomou contato. Conforme sabe-
mos, vários textos da biblioteca que formou na Inglaterra estavam vol-
tados para o estudo “dos meios de encorajar e de aumentar as forças 
de mar e terra, das ciências, do comércio e da agricultura e da boa ad-
ministração das finanças daí decorrentes”.46 Também vimos acima que 

43 DIAS, José Sebastião da Silva. Pombalismo e projecto político. Lisboa: Centro de História da 
Cultura da Universidade Nova de Lisboa, 1984, p. 226-227.
44 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Um novo método de governo: Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, governador e capitão-general do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759). In: _____. Labirintos 
brasileiros. São Paulo: Alameda, 2011, p. 199-234; 219.
45 BELLOTTO, Heloísa Liberalli. O Estado português no Brasil: sistema administrativo e fiscal. In: 
Nova história da expansão portuguesa: o Império luso-brasileiro (1750-1822). Lisboa: Editorial 
Estampa, 1986, p. 261-304, p. 280.
46 MELO, Sebastião José de Carvalho e. Escritos econômicos de Londres (1741-1742). [Seleção, leitura, 
introdução e notas de José Barreto]. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1986, p. 174.
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Carvalho e Melo manifesta seu reconhecimento pela aritmética políti-
ca inglesa, ao informar Marco Antonio de Azevedo Coutinho sobre o 
“método seguro” utilizado pelos políticos ingleses, o qual era constitu-
ído de “poucos axiomas, verificados por demonstrações de conta, peso 
e medida”. Olivier Martin, a propósito, vai indicar que

O triunfo do “espírito de cálculo” durante o século das Lu-
zes teve como resultado reforçar o interesse que os sábios e 
eruditos traziam à abordagem científica quantitativa inglesa, e 
o progresso das ciências matemáticas (cálculo das probabilida-
des) permitiu aos aritméticos políticos alcançar respostas a seus 
questionamentos.47

Enfim, Sebastião José de Carvalho e Melo considerava que, se-
guindo as orientações da aritmética política de William Petty, o reino 
de Portugal poderia recuperar sua antiga glória, igualando-se “em ri-
quezas e em forças a qualquer [outro país] muito mais vasto na exten-
são dos domínios e no número dos habitantes”.48 Além desta manifesta 
influência, identificamos outros elementos pertencentes a uma matriz 
inglesa da Ilustração nas instruções de governo expedidas aos governa-
dores,49 na segunda metade do século XVIII, como são as recomenda-
ções para que a tomada de decisões derive de um conhecimento obtido 
com a observação da realidade (física, humana e moral) circundante.

47 MARTIN, Olivier. Da estatística política à sociologia estatística; desenvolvimento e transformações 
da análise estatística da sociedade (séculos XVII-XIX). Revista Brasileira de História, v. 21, n. 41, 
2001, p. 19.
48 MELO, Sebastião José de Carvalho e. Apontados sobre as matérias que devem constituir as regras do 
mecanismo político [e] Mecanismo político no qual se oferece à mocidade portuguesa uma suficiente 
instrução sobre os interesses do Estado (no que pertence ao comércio e a agricultura), cujos princípios 
se reduzem a termos práticos e mecânicos. In: BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. Coleção 
Pombalina. Códice 686. Manuscrito, sem data. [Texto autógrafo do marquês de Pombal]. (fl. 187-
190v. e 191-199 – paginado posteriormente).
49 Segundo Luiz Carlos Soares, a Ilustração inglesa esteve muito mais voltada para as “Ciências 
Naturais e Experimentais e para a sua aplicação prática às necessidades da população”. SOARES, 
Luiz Carlos. A Albion revisitada: ciência, religião, ilustração e comercialização do lazer na Inglaterra 
do século XVIII. Rio de Janeiro: 7Letras; Faperj, 2007, p. 36.
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Quando governou interinamente a praça da Colônia do Sacramen-
to, o Brigadeiro José da Silva Pais procurou aumentar a arreca-

dação da Fazenda Real e instituiu uma “contribuição” de sete mil e 
quinhentos réis por cada escravo adquirido na praça pelos espanhóis. 
Segundo uma certidão passada no final de 1745 pelo escrivão da Fa-
zenda Real da Colônia do Sacramento, tal taxação havia arrecadado 
em um ano o expressivo montante de 3:262$500 réis, algo como 70% 
do valor que havia sido arrecadado com o quinto dos couros naquele 
mesmo ano, por exemplo.1 

No entanto, em 1746, o governador Antônio Pedro de Vasconce-
los solicitou ao Conselho Ultramarino o fim da taxação, argumentando 
que ela havia sido criada sem licença régia, sendo assim ilegal. Mas 
manteve a cobrança, alegando que “também não me pareceu, quando 
tornei a prosseguir no governo, alterar esta novidade, pelo motivo de 
não cair em censura de menos zeloso da Real Fazenda; e cerrando os ou-
vidos ao que dizem os Moralistas e Políticos, tenho mandado se observe 
o mesmo”. O pedido do governador não foi em vão, tendo ele obtido 
sucesso na sua reivindicação, pois a taxação foi revogada.2 Essa peque-
na contenda administrativa é reveladora de alguns aspectos notáveis da 
atuação do Brigadeiro Silva Pais, nos diferentes lugares em que exer-
ceu cargos no centro-sul da América portuguesa: a preocupação com 

1 PIAZZA, Walter F. O Brigadeiro José da Silva Paes – Estruturador do Brasil Meridional. Florianópo-
lis: Ed. da UFSC/FCC; Rio Grande: Ed. da FURG, 1988, p. 106. 
2 AHU-CS. Caixa 4, doc. 409. Carta do governador António Pedro de Vasconcelos ao rei D. João V. 
Colônia do Sacramento, 18.06.1746.  Os tributos tinham que ser legítimos, sob pena de excomunhão 
para quem os impusesse e de recusa justificada de pagamento pelos tributados. Segundo a teologia 
moral escolástica, os tributos novos podiam ser ilícitos por diversos motivos, entre eles, ex causa 
efficiente, por falta de poder tributário de quem os criou. HESPANHA, António M. A ordem moral 
da Fazenda: o cálculo financeiro do Antigo Regime In: A Política Perdida - Ordem e Governo dantes 
da Modernidade. Curitiba: Juruá, 2010, p. 190.
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o incremento da Fazenda Real, um dos temas que mais preocupava a 
administração das conquistas americanas. 

Durante o reinado de Dom João V (1706-1750) houve o surgimen-
to de novas estratégias de governo e administração, expressas na ideia 
de uma “razão de Estado”. Estas novas estratégias são estimuladas pela 
criação de instituições como a Academia Real de História (1720) e pela 
decisiva influência dos ditos “estrangeirados” (Dom Luís da Cunha, Ale-
xandre de Gusmão, Martinho de Mendonça Pina e Proença). A noção de 
serviço ao Rei com mérito e aplicação era praticada pela Academia e iria 
nortear mudanças administrativas nas décadas de 1720 e 1730, passando 
a se sobrepor ao valor e à honra, mesmo entre a nobreza. Essa noção 
viria a influenciar até mesmo na escolha de funcionários régios para o 
ultramar, bem como em suas formas governativas no Império português. 
Teria havido o surgimento de uma nova cultura política nesse momen-
to, com a Academia Real servindo como indicativo dessas mudanças. 
Agora havia uma preocupação em consolidar a expansão na América 
portuguesa, através das ciências e das técnicas de fixação no terreno e 
de colonização. Teríamos uma “nova era” da cultura expansionista por-
tuguesa, correspondente ao tipo social do “matemático” ou do enge-
nheiro-cartógrafo, racionalista e experimental, essencial nesse período 
de transformações administrativas. Segundo Jaime Cortesão, “o que se 
aproxima mais do ideal do engenheiro setecentista em que se fundem o 
técnico, o político e o organizador, é José da Silva Pais, que constrói forta-
lezas, desenha mapas e funda províncias”.3

orIgens socIaIs, formação educacIonal e processo de 
nobIlItação socIal

Diferentemente de muitos outros governadores das conquistas, es-
palhados pelo império português, José da Silva Paes não provinha da 
nobreza titulada, embora sua trajetória seja marcadamente ascensional 
(sem, no entanto, chegar a enobrecer efetivamente) galgando posições 
dentro da estrutura administrativo-militar, tanto do Reino, quanto nas 
possessões ultramarinas, nomeadamente o Brasil.4 Ele era natural da 

3 RIBEIRO, Mônica da Silva. Razão de Estado na cultura política moderna: o Império português, anos 
1720-1730. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (Org.). Cultura política e leitu-
ras do passado – historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/Faperj, 2007, 
p. 141-143; CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Tomo I. Brasília: Senado 
Federal, 2001 (1953), p. 320.
4 Dentre as investigações recentes sobre os governadores ultramarinos, destaco os seguintes trabalhos: 
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freguesia de Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa, onde foi batizado 
em 25 de outubro de 1679. Filho de Roque Gomes Paes5 e Dona Clara 
Maria da Silva, suas origens sociais eram tidas como “obscuras”, graças 
ao passado “mecânico” dos seus antepassados.

As referências acerca das fases iniciais da atuação de José da Silva 
Paes são esparsas, ainda assim é possível reconstituir os principais pas-
sos da sua trajetória como militar e engenheiro. As primeiras notícias 
dão conta da sua atuação na Guerra de Sucessão Espanhola: em 1701, 
ainda muito jovem, estava em Olivença como Ajudante de Engenhei-
ro. Em 1703 estava em Abrantes, onde trabalhou na construção de 
uma ponte entre as províncias da Beira e do Alentejo. No ano seguinte 
(1704), participou da defesa do Castelo de Monsanto, onde enfrentou 
tropas francesas. Devido a essas ações militares, obteve o aludido alva-
rá régio que lhe agraciou com o título de cavaleiro-fidalgo. Em 1712 
atuou também na defesa da praça de Campo Maior, que sofria com o 
ataque das forças combinadas franco-espanholas. No ano seguinte, por 
decreto de 20.02.1713 seria promovido a coronel de Engenheiros. Se-
gundo Ana Cristina Araújo, “tudo indica que recebeu preparação cui-
dada ao ingressar na milícia, pois não era gratuitamente que se chegava 
ao lugar de coronel com exercício de engenheiro”. A autora supõe que 
ele terá frequentado a Aula de Fortificação e Arquitetura Militar, mais 
conhecida como Academia Militar. Nessa instituição de formação mili-
tar talvez tenha assistido às lições de geometria e fortificação do célebre 
Manuel de Azevedo Fortes, autor bastante presente na sua biblioteca.6

O seu acrescentamento social principiou com o casamento realiza-
do em 8 de maio de 1704, onde consorciou-se à Dona Máxima Teresa 
da Silva. No ano seguinte (1705) torna-se cavaleiro fidalgo graças as 
suas ações na fase inicial da Guerra da Sucessão Espanhola.7 Mais ain-

CUNHA, Mafalda S. da; MONTEIRO, Nuno G. Governadores e capitães-mores do Império atlântico 
português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda 
(Org.). Optima Pars – Elites Ibero-Americanas do Antigo Regime, Lisboa: Imprensa de Ciências So-
ciais, 2005, p. 191-252; RUSSELL-WOOD, A. J. R. Governantes e agentes. In: BETHENCOURT, 
F.; CHAUDHURI, K. (Dir.) História da Expansão Portuguesa. v. 3, Lisboa: Temas & Debates, 1998, 
p. 169-192; SOUZA, Laura de Mello e. A vida privada dos governadores na América portuguesa do 
século XVIII. In: Nuno Gonçalo Monteiro. (Coord.) História da Vida Privada em Portugal – A idade 
Moderna. Lisboa: 2011. p. 300-332.
5 Roque Gomes Paes foi proprietário de um engenho em Goiana, capitania de Itamaracá, em Pernam-
buco. O avô paterno de Silva Paes também teve negócios no Brasil, sendo piloto de navios. PIAZZA, 
Walter. op. cit., p. 23-24 e 43.
6 ARAÚJO, Ana Cristina. Livros de uma vida: critérios e modalidades de constituição de uma livraria 
particular no século XVIII. In: Revista de História das Idéias. v. 20, p. 149-185, 1999, p. 152.
7 ANTT. Registro Geral de Mercês. Dom Pedro II, Livro 16, fl. 371: Alvará de 31.08.1705 apud 
PIAZZA, Walter. op.cit, p. 26.
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da, graças aos serviços do seu sogro, ele herdou parte de um hábito de 
São Tiago, que foi perspicazmente convertido em um hábito de Cristo.8 
No entanto, na hora das averiguações para sua habilitação surgiu um 
problema que fez com que o processo se arrastasse por cerca de dez 
anos: “Porém que seu avô paterno foi Piloto de Navios da Carreira do 
Brasil, e por este impedimento se julgou não estar capaz de entrar na 
Ordem”. Com efeito, ele somente teria o hábito de Cristo concedido 
nos princípios de 1715, após novas provanças e por mérito de sua pró-
pria atuação militar, que o habilitaram por Alvará de 12 de janeiro de 
1716. Portanto, “passa a gozar do mais elementar capital de prestígio 
social, de onde emanam honras, atributos e favores sem conta”.9

Outro exemplo de seu acrescentamento pode ser encontrado no 
Alvará de 30 de março de 1719, onde lhe foi concedido o ofício de 
escrivão das apelações cíveis da Casa de Suplicação de Lisboa, com di-
reito de nomear serventuário. Por conta dessa mercê, teve que realizar 
a leitura de bacharéis ainda no mesmo ano (18.11), pré-requisito indis-
pensável para aqueles que quisessem servir nos postos letrados em Por-
tugal.10 Como observou Camarinhas, “à imagem das provas realizadas 
na universidade para a obtenção dos diplomas, o exame compunha-se 
de uma leitura, ou seja de uma lição sobre um tema tirado à sorte na 
véspera. A leitura de bacharéis, pelas suas referências universitárias, 
era, visivelmente, uma tomada de posição do aparelho judicial em re-
lação a Coimbra”.11

Ainda nesse processo ascensional, instituiu uma capela em Monte 
Argil, comarca de Santarém, administrada por seu irmão, que era clé-
rigo, e por sua mulher. Silva Paes procurava assim emular a nobreza 
terratenente portuguesa, criando um morgado, que se constituía num 
conjunto de bens vinculados, inalienáveis e indivisíveis, que passava 
obrigatoriamente ao filho primogênito. Queria certamente marcar sua 
posição naquela sociedade, mostrando que poderia ascender pelos seus 
serviços, emparelhando-se a uma nobreza política que era o limite pos-
sível para os que não tivessem sangue aristocrático.12  

8 A mais prestigiada das ordens militares era a Ordem de Cristo. Provavelmente por conta  disso, 
Silva Paes insistiu na conversão do hábito. Ver a respeito: OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o 
Estado Moderno – Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar Editora, 2001.
9 ANTT. HOC, Letra J, maço 100, nº 8 apud  PIAZZA, Walter. op. cit., p. 43; ARAÚJO, Ana Cristina. 
op. cit., p. 153.
10 ANTT. Registro Geral de Mercês. D. João V (Próprios), livro 10, fl. 411 apud PIAZZA, Walter. op. 
cit., p. 45. A concessão foi feita pelos serviços prestados entre 1701 e 1715. 
11 CAMARINHAS, Nuno. Juízes e administração da justiça no Antigo Regime – Portugal e o império 
colonial, séculos XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/FCT, 2010, p. 153.
12 PIAZZA, Walter. op. cit.,, p. 53.
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Após a guerra que levaria os Bourbon ao trono espanhol, serviu 
nas guarnições fronteiriças da Beira e do Alentejo. Nesta última pro-
víncia realizou em 1719 um levantamento da situação dos armazéns 
de todas as praças militares. No ano seguinte (1720) estava no Açores, 
envolvido em serviços no porto e nas fortificações de Angra, na Ilha 
Terceira. Aparece ainda em 1722 como consultor do Conselho Ultra-
marino acerca do “estado das fortificações” das conquistas ultramari-
nas. Acabaria sendo promovido a coronel de infantaria com exercício 
de Engenheiro Agregado em 1723, posto que exerceu até sua vinda ao 
Brasil. Antes disso, em 1731, tentou - sem sucesso - um cargo militar 
na Índia, valendo-se das alianças clientelares que estabeleceu com a 
nobreza palatina, particularmente com o 4º Conde de Ericeira.13 

a atuação no rIo de JaneIro e no extremo sul 
(colônIa de sacramento, rIo grande de são pedro 
e santa catarIna)

No dia 4 de janeiro de 1735 foi nomeado Brigadeiro de Infan-
taria e enviado, de imediato ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro 
no começo de março. Ali exerceu a função de governador interino 
da capitania, na ausência de Gomes Freire de Andrade, que havia sido 
enviado para governar as Minas Gerais. Durante seus primeiros tempos 
na futura capital vice-reinal, o brigadeiro determinou que fossem refor-
madas as fortificações defensivas da Baía da Guanabara, especialmente 
as fortalezas de São João, da Laje e da Santa Cruz. Mandou fortificar 
também a Ilha das Cobras e chegou a inspecionar o sistema defensivo 
da vila de Santos, o principal porto meridional de então. Enviou ainda 
dois socorros para a ajuda da Colônia do Sacramento, então sitiada 
pelas tropas espanholas. 

Silva Paes permaneceu no Rio de Janeiro até final de junho de 
1736, quando foi enviado como comandante da expedição ao rio da 
Prata.14 Esta iniciativa visava manter a posição avançada da Colônia 

13 PIAZZA, Walter. op. cit., passim; ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 155. No seu Diário, em passa-
gem registrada em 27 de novembro de 1731, D. Francisco Xavier de Menezes referiu-se à Silva Pais 
como um “excelente oficial”, recomendando o deferimento do seu pedido. A Corte tinha, no entanto, 
outros planos para o engenheiro.
14 Sobre o cerco da Colônia de Sacramento entre 1735 e 1737, ver MONTEIRO, Jonathas da Costa 
Rego. A Colonia do Sacramento (1680-1777). Porto Alegre: Livraria do Globo, 1937; POSSAMAI, Pau-
lo. A vida quotidiana na Colônia do Sacramento. Lisboa: Editora Livros do Brasil, 2006; PRADO, Fabrí-
cio P. Colônia do Sacramento: o extremo sul da América Portuguesa. Porto Alegre, Fumproarte, 2002.
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e incluiu uma tentativa frustrada de “surpresa” a Montevidéu. Dela 
acabaria resultando a fundação, em 19 de fevereiro de 1737, do Forte 
Jesus, Maria, José. Esta fortaleza daria origem a um pequeno arraial 
que se transformaria na vila do Rio Grande em 1751. Por esta façanha, 
Silva Paes foi incensado na historiografia tradicional do Rio Grande do 
Sul como o “fundador” do Rio Grande.15 Permaneceu no Rio Grande 
de São Pedro até dezembro de 1737, passando o governo para André 
Ribeiro Coutinho, quando então retornou ao Rio de Janeiro, reassu-
mindo a administração daquela capitania. 

Durante a primeira fase do seu governo no Rio (1735-1736), o 
governador Silva Paes estabeleceu uma constante correspondência com 
Martinho de Mendonça de Pina e Proença, que viera ao Brasil como 
governador adjunto de Minas Gerais. Proença era contemporâneo de 
Silva Paes e foi um dos maiores letrados portugueses do começo do sé-
culo XVIII. Ele foi bibliotecário da Livraria Real, presidente da Acade-
mia dos Anônimos e um dos fundadores da Academia Real da História 
Portuguesa.16 É tentador pensar que esse letrado possa ter influenciado 
o pensamento político de Silva Paes, ou mesmo contribuído para a for-
mação da sua biblioteca pessoal, da qual falaremos adiante. Em um das 
suas cartas a Proença, Silva Paes sugere mesmo isso: 

Porém para que Vossa Senhoria reconheça eu me não afasto do 
seu pensamento enquanto ao modo de tratar estes Povos a que 
chamamos conquistas, (...) lhe dizia o meu Método que segui-
ria, e me parece sigo, e seguirei sempre, e o de ver como conse-
guiria fazê-lo sem os arruinar e de que devíamos cuidar muito 
da sua resistência em a satisfação que eles devem ter de quem os 
governa; porque é sem dúvida que descontentes e arruinados se 
seguiria uma grande perturbação e ruína do serviço de Sua Ma-
jestade e suas conveniências, mas se sem embargo de toda esta 
diligência eles faltam ao que devem e as ordens do dito Senhor 
(como eu entendi) é preciso se castiguem alguns, quando ainda 
desse leve castigo senão segue prejuízo e muito menos desconso-
lação aos mais, pois se padecem estes se alegrarão os outros de 
verem se lhe faz justiça imparcial a quem a tem neste ou naquele 
particular.17   

15 FORTES, João Borges. O Brigadeiro José da Silva Paes e a fundação do Rio Grande. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, III trimestre, 1933, p. 3-119; FONTOURA, 
Edgar. José da Silva Pais – O patriarca do Rio Grande do Sul. Revista do Instituto Histórico e Geográ-
fico do Rio Grande do Sul, I trimestre, 1937, p. 43-66; VELLINHO, Moysés. Brigadeiro José da Silva 
Pais – Fundador do Rio Grande do Sul. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 7, 1969, p. 3-29.
16 PIAZZA, Walter, op. cit., p. 165.
17 Carta de José da Silva Pais a Martinho de Mendonça Pina e Proença. Rio de Janeiro, 14/09/1735. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, n. 100, IV trimestre de 1945, p. 
291-292.
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Silva Paes permaneceu à frente do governo do Rio de Janeiro até 
12 de fevereiro de 1739, quando foi incumbido de nova e complexa 
tarefa: a administração da recém- criada (1738) capitania de Santa Ca-
tarina.18 Em abril de 1739 já estava na referida Ilha, determinando de 
imediato a construção de um novo sistema defensivo, composto por 
um conjunto de fortificações (Santa Cruz de Anhatomirim, São José 
da Ponta Grossa, Santo Antônio de Ratones e N. Srª da Conceição de 
Araçatuba). Este aparato visava proteger o precário domínio português 
na região, onde a prática do contrabando pelas naves estrangeiras que 
ali aportavam era frequente. 

Em dezembro de 1740 a ilha de Santa Catarina assistiu à chegada 
da Esquadra inglesa liderada pelo comandante George Anson, que vi-
nha para os Mares do Sul em função da nova guerra anglo-espanhola. 
As suas impressões a respeito de Silva Paes, que vivia na fortaleza de 
Anhatomirim, foram inicialmente favoráveis: 

“O Brigadeiro José Sylva de Paz, Governador desta Colônia, tem 
a reputação de ser um hábil engenheiro; e não se pode negar que ele 
entende do seu assunto, pelo menos em parte. (...) Este Oficial tem sob 
suas ordens uma guarnição de soldados, e por conseqüência é temido 
mais do que qualquer um dos seus antecessores. Ele se veste melhor, 
vive mais magnificamente, conhece melhor o valor do dinheiro do qual 
os habitantes jamais sonharam, empregando meios para enriquecer que 
os outros também nunca tiveram a menor idéia”.  

Esta insinuação era complementada em seguida pela mordaz ob-
servação de que “pela proximidade do rio da Prata, ele [Silva Paes] faz 
um bom comércio de contrabando entre os portugueses e espanhóis. 
O principal ramo desse comércio consiste na troca do ouro pela pra-
ta, o que prejudica o rendimentos dos dois Reis, que ficam privados 
do seu quinto”.19

Em 1742, novo desafio seria colocado a Silva Pais. De forma 
emergencial, precisa retornar para a fortaleza de Jesus, Maria, José, a 
mesma que havia fundado cinco anos antes. Ali passou alguns meses, 
agindo no sentido de debelar a denominada Revolta dos Dragões, mo-

18 SILVA, Augusto da. O governo da ilha de Santa Catarina e sua terra firme: território, administração 
e sociedade (1738-1807). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2013, p. 83-85, 103-104.
19 ANSON, George. A Voyage around the World in the years 1740-1744. (London, 1748). In: Ilha de 
Santa Catarina – Relatos de viajantes estrangeiros nos séculos XVIII e XIX. Florianópolis: Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1979, p. 61-77, p. 67-69. As acusações feitas pelo almirante 
britânico podem estar fundamentadas no tratamento rigoroso que recebeu na ilha de Santa Catarina 
da parte do governador Silva Pais. No entanto, cabe observar que no seu testamento aparece uma 
expressiva quantia de prata, avaliada em três contos, setecentos e trinta e seis mil réis. Cf. ARAÚJO, 
Ana Cristina. op. cit., p. 161.
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vimento de cunho militar que colocou em sobressalto a presença lusi-
tana na região do Rio Grande. Pacificados os ânimos, retornou ao Rio 
de Janeiro e voltou mais uma vez para a Colônia do Sacramento, onde 
exerceu o cargo de governador interino - entre 25 de agosto de 1743 e 
10 de março de 1746 - no impedimento do governador Antônio Pedro 
de Vasconcelos, que se encontrava gravemente enfermo.20 Foi neste pe-
ríodo que ele estabeleceu a polêmica taxação sobre a venda de escravos 
que tratei no início deste texto.

Com a recuperação de Vasconcelos, José da Silva Pais retorna 
para Santa Catarina, onde governou a capitania até fevereiro de 1749. 
Nos anos finais teve ainda que lidar com a questão da imigração aço-
riana, com o assentamento das centenas de famílias que vieram das 
ilhas atlânticas. Mas, às vésperas da assinatura do Tratado de Limites, 
o velho brigadeiro, já septuagenário, encerrava sua carreira no Novo 
Mundo. Seria ainda agraciado com a mercê de fidalgo cavaleiro da 
Casa Real e seria promovido a Sargento Mor de Batalha. Podia agora 
volver a Lisboa, para o casarão na “bica dos Anjos”, podia enfim voltar 
para sua biblioteca pessoal.21 Em 05 de maio de 1757, Silva Pais fazia a 
redação do seu testamento, que ao final trazia o “Alfabeto da Livraria”. 
Nesse testamento, encontramos um homem rico, pois além dos bens 
imóveis, tinha em dinheiro algo com 18.500$000 réis, a maior parte 
em padrões de juro e grandes quantidades de prata, além de duas ações 
de 400$00 réis na Companhia do Maranhão e Grão-Pará. Como regra, 
os governadores que retornavam ao Reino, volviam “acrescentados”, 
não somente nos serviços à Coroa, mas também no seu patrimônio 
argentário.22

a academIa dos felIzes

Um pouco antes da sua partida na expedição para o Rio da Prata, 
Silva Pais tornou-se um dos trinta membros fundadores da Academia 
dos Felizes, criada no Palácio do Governador em 06 de maio de 1736. 
Esta Academia, inspirada nas suas congêneres europeias e brasílicas, foi 

20 MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. op. cit., v. 1, p. 345. O governador Antônio Pedro de 
Vasconcelos, escrevendo ao Rei em 20 de agosto de 1742, informou que tivera uma “ameaça de 
hemiplegia do lado esquerdo” no início de março daquele ano, que o obrigou a delegar o poder ao 
Mestre de Campo Manuel Botelho de Lacerda, além de pedir substituto.
21 PIAZZA, Walter. op. cit., p. 155-161.
22 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 156; PIAZZA, Walter. op. cit, p. 158. Ver acima, nota 19.
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criada “com o fim de discorrer em assuntos vários, assim heróicos como 
líricos” adotando por emblema Hércules afugentando com uma clava o 
ócio e tendo como dístico a frase latina «Ignavia fuganda et fugienda”. 
Foi presidida pelo cirurgião-mor Mateus Saraiva, médico do gover-
nador e da Câmara e teve como secretário Inácio José da Mota Leite 
(advogado). Teve destacados membros, entre os quais Simão Pereira 
de Sá (advogado e procurador da Coroa e da Fazenda Real). Realizou 
algumas poucas reuniões, até que em 28 de fevereiro de 1740 teria 
encerrado suas atividades.23

Muito pouco foi escrito acerca da Academia dos Felizes, em com-
paração com outras instituições congêneres da América portuguesa. 
Não existem atas das sessões que pudessem nos comprovar a participa-
ção efetiva de Silva Pais, mas é certo que o brigadeiro não pode acom-
panhar todos os trabalhos, até porque passou boa parte do tempo de 
seu exíguo funcionamento fora do Rio de Janeiro. De todo modo, co-
nhecemos alguns poucos trabalhos acadêmicos que foram divulgados. 
De autoria de Mateus Saraiva, temos o Discurso Ascético-Acadêmico e 
Crítico, a Oração Acadêmico-Panegírica, dedicada ao “Herói Lusitano” 
Gomes Freire de Andrada, capitão general do Rio de Janeiro, e o Epí-
tome Histórico e Acadêmico ou A América portuguesa mais ilustrada 
que outro algum Domínio deste Continente Americano.24  

Outro membro da Academia que adquiriu alguma projeção foi 
Simão Pereira de Sá, autor da História Topográfica e Bélica da Nova 
Colonia do Sacramento no Rio da Prata (...) escrita por ordem do 
Ilmo. e Exmo. Governador e Capitão General do Rio de Janeiro, Go-
mes Freire de Andrade. Esta obra foi escrita em 1737, no calor dos 
acontecimentos decorrentes do grande sítio da praça portuguesa no 
Prata (1735-1737), não tendo sido impressa no século XVIII. Silva 
Pais certamente deve ter conhecido o manuscrito, mas ele não consta 
no rol da sua livraria.25

23 PIAZZA, Walter. op. cit., p. 69-70; CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro Setecentista – A vida 
e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da Corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2004, p. 219.
24 CASTELLO, José Aderaldo. O Movimento Academicista no Brasil (1641-1820/22). São Paulo: 
Conselho Estadual de Artes e Ciências Humanas. v. I, tomo 6, 1978, p. 7-52. Embora o autor sugira a 
datação de 1750 para estes trabalhos do doutor Mateus Saraiva, eles são possivelmente anteriores, ao 
menos a Oração Acadêmico-Panegírica, que acredito tenha sido apresentada em 1736.
25 SÁ, Simão Pereira de. História Topográfica e Bélica da Nova Colônia do Sacramento do Rio da Prata 
(1737). Porto Alegre: Arcano 17, 1993.
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o “mundo da leItura” de um ofIcIal 
mIlItar setecentIsta

No final do seu testamento, constava o “alfabeto da livraria”, onde 
Silva Pais dá conta da sua notável biblioteca pessoal.26 Através do exa-
me deste vasto acervo, quero tentar indagar acerca da possível influên-
cia das obras lidas na sua prática administrativa. Apesar do seu trabalho 
de engenheiro, ele pode ter incorporado (ou não) as discussões mais 
candentes do seu tempo, que giravam em torno de questões como “ra-
zão de Estado” ou ainda o adequado tratamento da Fazenda Real. Na 
verdade, trata-se de questão muito complexa de ser aferida, pois o fato 
de Silva Pais ter os livros na sua biblioteca não significa que efetivamen-
te os tenha lido ao longo da sua vida, muito menos concordado com as 
ideias expostas pelos diferentes autores.

A biblioteca de Silva Pais foi sendo constituída ao longo dos anos e 
contava na ocasião da redação da sua última vontade com nada menos 
do que 317 títulos, que totalizavam 437 volumes, “a saber Devotos 
68, Filosoficos 14, 89 de Geometria e Trigonometria, 252 de Historia e 
vida de Príncipes, 14 de Medicina e Cirurgia”. Comparando com outras 
bibliotecas existentes no Brasil colonial, sua coleção de livros rivalizava 
com as maiores e mais conhecidas: a do naturalista José Vieira Couto 
tinha 226 trabalhos distintos, distribuídos em 601 volumes. A famosa 
biblioteca do cônego inconfidente Luís Vieira da Silva era composta 
por 279 títulos, com 612 volumes, ao passo que a coleção do diácono 
baiano Francisco Agostinho Gomes possuía 356 títulos variados.27 

Até que ponto podemos considerar Silva Pais um representante 
da ilustração portuguesa? Desde o início do século XVIII encontra-
mos manifestações culturais que antecedem ao movimento ilustrado 
propriamente dito, expressos na atividade intelectual e acadêmica de 
autores como Rafael Bluteau (1638-1734) e D. Francisco Xavier de 

26 A análise pioneira dessa biblioteca foi realizada por BARRETO, Abeillard. A livraria de José da Silva 
Paes. In: Província de São Pedro. n. 15, Porto Alegre, 1951, p. 178-180.
27 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 185; FURTADO, Júnia Ferreira. Seditious Books and Libertinism 
in the Captaincy of Minas Gerais (18th century Brazil): the Library of Naturalist José Vieira Couto. 
Revista Complutense de Historia de America, v. 40, p. 113-136, 2014, p. 119; FRIEIRO, Eduardo. 
O Diabo na livraria do Cônego. São Paulo: Ed. Itatiaia/Edusp, 1981, p. 24; FURTADO, João Pinto. 
O Manto de Penélope – História, mito e memória da Inconfidência Mineira de 1788-9. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 237 (números retificados para Luís Vieira da Silva); NEVES, Lú-
cia Maria Bastos P.; NEVES, Guilherme Pereira das. A biblioteca de Francisco Agostinho Gomes: a 
permanência da Ilustração luso-brasileira entre Portugal e o Brasil. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. 165 (425), p. 11-28, out./dez. 2004, p. 18.
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Menezes (1674-1743), o 4º Conde de Ericeira. O Vocabulario do po-
lígrafo francês constava entre os seus livros, embora apareça apenas 
um dos volumes. Isso não nos diz muito, mas as relações clientelares 
que manteve com o conde de Ericeira são significativas, na medida em 
que este aristocrata manteve em sua casa uma espécie de academia, 
denominada  Discretos. Nas reuniões promovidas pelo anfitrião, que 
foi um dos diretores da Academia Real de História Portuguesa, compa-
reciam renomados estrangeiros, eruditos, políticos largamente viaja-
dos, “homens superiores a mediocridade dominante na Corte”, entre 
eles o próprio Bluteau. Seria tentador imaginar que Silva Pais possa 
talvez ter estado presente em algum desses encontros, entrando em 
contato com a sociedade esclarecida daquele momento.28

Todavia, sabemos que foi a partir de 1740 que surgiram as mani-
festações mais contundentes da participação dos meios culturais lusita-
nos com a dinâmica do pensamento iluminista europeu. Em geral, tem 
se considerado a publicação do famoso livro de Luís Antônio Verney, O 
Verdadeiro Método de Estudar (1746), como um dos marcos da afirma-
ção das Luzes em Portugal, até mesmo pela grande polêmica gerada por 
essa obra. Como marcos iniciais podemos acrescentar ainda os Apon-
tamentos para a educação de um menino nobre (1733) de Martinho de 
Mendonça de Pina e Proença e a Lógica racional e analítica (1744) de 
Manuel de Azevedo Fortes. 29

Ora, considerando esses três títulos, encontramos na livraria de 
Silva Pais somente o último autor, referência praticamente incontor-
nável para um ex-aluno da Academia Militar. Azevedo Fortes era, sem 
dúvida, iluminista e cartesiano, tendo se tornado engenheiro-mor do 
Reino em 1719. Ele era um declarado opositor da lógica aristotélica, 
parecendo-lhe a metodologia cartesiana, pelo contrário, “mais confor-
me à razão”. Conforme Duarte, é perceptível “a sua admiração por 
Descartes e pelo seu espírito matemático e mecanicista (...) Na sua Ló-
gica segue de perto o Discurso do Método, enumera de memória as 
quatro regras do método, salienta o papel epistemológico da dúvida”.30 

 Causa alguma estranheza a ausência da obra de Martinho de 
Mendonça Pina e Proença, mas lembremos de que ambos mantiveram 
estreita correspondência quando da chegada do brigadeiro ao Brasil, 
sendo que ele próprio reconhecia a influência intelectual do letrado au-

28 POMBO, Nívia. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho – Pensamento e ação político-administrativa no 
Império Português (1778-1812). São Paulo: Hucitec Editora, 2015, p. 113-114. 
29 POMBO, Nívia. op. cit., p. 103 e 108-109. 
30 DUARTE, Manuel Dias. Contribuições para a história do ensino de filosofia em Portugal. Revista 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. v. 4/5, 2001, p. 33-58 , p. 41.
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tor dos Apontamentos. Conforme já destaquei, Martinho de Mendon-
ça era membro da Academia Real de História, bibliotecário de Dom 
João V e guarda-mor da Torre do Tombo. Frequentou a Universidade 
de Coimbra e viajou pela Europa, onde adquiriu vasta cultura filosófi-
ca, matemática e histórica. Viera para Minas Gerais como governador 
interino da capitania e responsável pela implantação do novo imposto 
da capitação.31

Muito mais significativa é a ausência da obra de Verney, que não 
consta do “Alfabeto”, ao passo que ali aparece “um dos mais contun-
dentes opúsculos de crítica ao programa de reforma cultural de Verney, 
a Conversação familiar e Exame Crítico”, publicado supostamente 
pelo padre Severino Modesto, mas atribuído a uma junta de teólogos 
jesuítas, que se contrapunham ao “novo methodo”. O Verdadeiro Mé-
todo caiu como uma bomba em Portugal, causando indignação, adesão 
e incentivos. A obra evidenciava o contraste entre o barroco e o ilumi-
nismo, “atirando a escolástica para a decadência” e afastando também 
a “moderna” filosofia cartesiana. As referências de Verney seriam a 
física newtoniana e a lógica de Locke, aquelas que eram consideradas 
as verdadeiras novas ideias. Talvez isso explique a ausência do livro na 
biblioteca de Silva Pais, mas a presença da Conversação familiar mostra 
que ele não desconhecia a polêmica.32

Uma análise mais genérica da livraria indica algumas tendências de 
pensamento. Sobre os “livros devotos”, pouco direi, exceto que com-
punham uma parte expressiva da coleção, quarenta e oito títulos, ou 
pouco mais de 15% do total. Um contraste notável com a biblioteca do 
naturalista e inconfidente José Vieira Couto, onde somente uma obra 
religiosa constava, coincidentemente a mesma História dos Judeus de 
Flavius Josephus.33 

Quanto aos livros de filosofia eram somente 13 títulos, ou 4% do 
total. Primeiramente, cabe destacar a presença de obras de base raciona-
lista, com nítida vinculação cartesiana e newtoniana. Descartes aparecia 
no original com As Paixões da Alma (1ª edição francesa: 1649) e também 
na versão compendiaria de Manuel de Azevedo Fortes, autor da Lógica 
Racional, Geométrica e Analítica (Lisboa: José Antônio Plates, 1744). 
Por sua vez, o conhecimento da física newtoniana era mais indireto, apa-
recendo refletido na obra de Jacob de Castro Sarmento Theorica ver-
dadeira das Marés, conforme a philosophia do incomparavel cavalheiro 

31 RIBEIRO, Mônica. op. cit., p. 145.
32 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 167; POMBO, Nívia. op. cit., p. 123.
33 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p.168-170; FURTADO, Júnia. op. cit., p. 132.
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Isaac Newton (1ª edição: Londres, 1737). Porém, cabe destacar, como 
já havia notado Araújo, que a livraria de Silva Pais é um belo exemplo 
de “compromisso entre antigos e modernos”, daí a presença, ao lado 
dos racionalistas, de obras como a Filosofia Methodica (Lisboa: Offic. 
Ferreiriana, 1731) de autoria do beneditino Bento da Vitória, que àquela 
altura, sequer fazia referência às regras do método de Descartes.34

Uma parte expressiva da sua biblioteca seria composta por livros 
técnicos, sob a rubrica de “Geometria e Trigonometria”,  43 títulos ou 
14% do acervo. Nessa seção, contudo, não se encontram apenas obras 
do campo da matemática, mas também aquelas ligadas às artes militares, 
como a tradução portuguesa do Governador de Praças de Antonio To-
lozano (Lisboa, 1708) ou  O Engenheiro Portuguez de Manuel de Aze-
vedo Fortes (Lisboa, 1728-1729). Demonstrando que a livraria mante-
ve-se atualizada nesse campo de estudos; aparecem ainda as obras de 
militares com os quais conviveu no Brasil, como José Fernandes Pinto 
Alpoim, Exame de Artilheiros (Lisboa, 1744) e André Ribeiro Couti-
nho, O Capitão de Infantaria Portuguez, com a teoria e prática de suas 
funções (Lisboa, 1751).35 

Mas a maior parte da biblioteca do engenheiro (cerca de 200 tí-
tulos ou 63% do total) estava voltada para a história e “vida de prín-
cipes”, mostrando que suas preferências de leitura apontavam para o 
gosto pelas Humanidades. Ele estava vinculado à tradição clássica e à 
moderna prosa portuguesa, daí a presença de autores como Camões, 
Fernão Mendes Pinto (Peregrinaçam ao reino da China, Lisboa 1711), 
Antônio Vieira (Sermões & História do Futuro), Francisco Rodrigues 
Lobo (O desenganado. Lisboa, 1670), além de “reconhecidos vultos” 
da Academia Real de História. Os autores castelhanos também estavam 
presentes: Cervantes, Quevedo, Saavedra Fajardo e Benito Feijoo.36 
Deste último autor consta na livraria o famoso Theatro Critico Univer-
sal (Madrid, 1726-1733), obra avidamente lida em Portugal, com nu-
merosas edições e que era “uma verdadeira introdução crítica à ciência 
européia”. Não obstante as polêmicas que provocaram, as teses de Fei-
joo “muito contribuíram para o despontar do racionalismo iluminista 
português, de assumido pendor católico”.37

Outro aspecto que se evidencia - e diz algo sobre a “cultura polí-
tica” na qual estava imerso Silva Pais - refere-se ao apego à literatura 

34 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 163 e 170-171; DUARTE, Manuel Dias. op. cit., p. 35-36.
35 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit.,  p. 171-174.
36 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit.,  p. 165.
37 FRIEIRO, Eduardo. op. cit., p. 33; ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit., p. 166. 
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política da época da Restauração, evidenciada em autores como Lean-
dro Dorea Faria, que publicou sua Catástrofe de Portugal em 1669 ou 
ainda a História de Portugal Restaurado (Lisboa, 1679-1698) de Dom 
Luís de Menezes. Também chama a atenção o seu interesse pela história 
“brasílica”, dada a presença de autores como Francisco de Brito Freire 
(Nova Lusitania, 1675), Silvestre Ferreira da Silva (Relação do Sítio da 
Nova Colonia do Sacramento, 1748) e Bernardo Pereira de Berredo 
(Annaes Historicos do Estado do Maranhão, 1749).38

Entre as ausências notáveis contam-se as obras de Maquiavel e 
Botero, dois dos principais autores que influenciaram o pensamento 
político moderno. No caso do florentino, consta um livro chamado 
O Machavelismo Degolado, que pelo título não parece indicar uma 
abordagem auspiciosa do autor. Também é evidente a falta de obras 
dos iluministas franceses, como Montesquieu (Espírito das Leis, 1748) 
ou os autores da Enciclopédia (publicada a partir de 1751). Difícil afir-
mar que Silva Pais os desconhecia completamente, dadas as condições 
reinantes em Portugal. Mas com certeza não seria prudente listar esses 
autores no próprio testamento. A imagem que surge assim é de um ho-
mem afinado com as ideias racionalistas da primeira metade do século 
XVIII, mas longe de se constituir em um verdadeiro “ilustrado”. Foi, 
antes de mais nada, um militar e administrador, engenheiro e cartó-
grafo, que contribuiu decisivamente para a manutenção dos territórios 
lusos na América meridional. 

38 ARAÚJO, Ana Cristina. op. cit.,  passim.
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reflexões metodológIcas: lendo processos 
entre cultura e mIcro-hIstórIa

A inspiração metodológica utilizada para embasar a pesquisa da qual 
decorre este texto vem da micro-história de Carlo Ginzburg1 e da 

historiografia culturalista2. O ponto de partida é o caso particular e mi-
cro e, a partir dele pretende-se chegar a uma visão acerca do fenômeno 
que se quer investigar, neste caso, a cultura jurídica colonial.

Para se chegar a uma visão mais provável do direito que circulou 
na colônia é preciso buscar as particularidades de sua construção coti-
diana nas vilas e comarcas, afinal elas se configuravam como os nós da 
cultura jurídica colonial3. O direito acessível à maioria da população 
era criado de forma relativamente autônoma, em uma leitura sempre 
criativa das falas régias ouvidas dos personagens da alta cultura (agen-
tes régios como Ouvidores, Governadores de Capitania e Conselho 
Ultramarino) pelos da baixa (juízes ordinários e rábulas).

Outra inspiração de Ginzburg vem da eleição como figura central 
de análise um personagem fronteiriço que permita a leitura de elemen-
tos circulantes de forma privilegiada. Os juízes ordinários, eleitos pela 

1 GINZBURG, Carlo. A micro-história; e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991.
2 Particularmente os historiadores Keith Thomas, Christopher Hill, Raymond Williams, Edward 
Thompson, Carlo Ginzburg, Robert Darnton. Ver: PEREIRA, Luís Fernando Lopes. A circularidade 
da cultura jurídica: notas sobre o conceito e sobre o método. In: Ricardo Marcelo Fonseca. (Org.). 
Nova História brasileira do Direito. Curitiba: Juruá, 2012, v. 1, p. 31-44.
3 Utiliza-se aqui uma figura apropriada de Newit de cidades como os nós do Império para usar com 
os juízes ordinários como os nós da cultura jurídica. ver: PEREIRA, Luís Fernando Lopes. O Império 
Português: a centralidade do concelho e da cidade, espaço da cultura jurídica. In: FONSECA, R. M.. 
(Org.). As formas do direito, ordem, razão e decisão. Curitiba: Juruá, 2013, v. 1, p. 577-633.
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comunidade local e sem formação jurídica, são exemplos de tipos anô-
malos pois não são bacharéis, mas praticam e aplicam o direito régio 
nas distantes vilas do Império, um direito dos chamados rústicos.4

Busca-se aqui as fontes de Arquivo5 para uma visão de certa cul-
tura local, alcançando os elementos da baixa cultura jurídica, aqui en-
tendida como um conjunto de práticas (como a formalização dos atos, 
conforme a doutrina e Ordenações), saberes (circulação em Curitiba de 
uma cultura letrada com livros e Provimentos), ritos (como as marcas 
de uvaranas para delimitar a fronteira da jurisdição camarária ou o uso 
das varas pelas ruas pelos juízes ordinários) e técnicas (como se percebe 
pelos embates jurídicos, com ótimo manejo dos instrumentais disponí-
veis, principalmente processuais) do mundo jurídico colonial. 

Em relação às fontes, elas tratam de uma região também frontei-
riça do Império (Brasil Meridional, em particular Curitiba, no século 
XVIII), vista tradicionalmente como anômala ou não representativa 
da regra portuguesa (não é uma vila marítima e está desconectada das 
redes econômicas importantes). As fontes para a busca da alta cultura 
jurídica são6: doutrina (alguns doutrinadores jurídicos do século XVIII 
como os práticos sistematizados por Vaguerve Cabral7), Provimentos 
dos Ouvidores de Comarca e Gerais (personagens mais importantes 
para a circularidade da alta cultura jurídica entre os rústicos - Boletins 
do Arquivo da Câmara de Curitiba)  e as Ordenações. Para a baixa 
cultura as fontes são os documentos publicados no Boletim da Câmara 
(gastos do conselho, audiências dos juízes ordinários, cartas etc.) e os 
processos do juiz ordinário de Curitiba -alguns com continuidade na 
Comarca de Paranaguá.

A busca aqui também é pela faceta jurídica, por um recorte que 
foque no jurídico, complexificando o conceito de alta e baixa cultura, 
afinal a cultura jurídica (mesmo a baixa) não é composta por elementos 
populares. A inspiração para o recorte jurídico vem de Ricardo Mar-
celo Fonseca8, colega de pesquisas, que ressalta a necessidade e as van-

4 HESPANHA, António Manuel. Une ‘nouvelle histoire’ du Droit? In: GROSSI, Paolo. (Org.) Storia 
sociale e dimensione giuridica; strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro. Milano: Giuffré, 1986. p. 326.
5 O fundo de processos pesquisados é composto por certa de 4.000 relativos ao século XVIII. Cada 
processo será descrito conforme utilizado no texto.
6 Os Bandos dos Governadores como elemento de circulação da alta cultura jurídica daria um estudo 
à parte, assim o foco aqui está na relação juiz ordinário - ouvidor.
7 CABRAL, Antonio Vaguerve. Pratica judicial muyto útil, e necessária para os que principião os of-
ficios de julgar, & advogar, & para todos os que solicitão causas nos Auditórios de um, & outro foro, 
Tirada de vários autores práticos, & dos estylos mais praticados nos Auditorios. Coimbra: Officina 
de Antonio Simoes Ferreira, 1730.
8 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à História do Direito. Curitiba: Juruá. 2011.
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tagens em se focar neste fenômeno, também anômalo na historiografia 
geral que pouca atenção tem dado ao tema e que pode, por conta disso, 
lançar novas luzes sobre debates esquecidos ou vistos sob os prismas da 
história política ou social.

Juízo ordInárIo: rústIcos nós da cultura JurídIca

O personagem fronteiriço aqui em foco é um provinciano e perifé-
rico juiz curitibano, nascido na acanhada vila em 1682, filho de Luiz de 
Góes (da bandeira de D Rodrigo del Castel Blanco) e Maria de Siqueira 
Cortes. Seu pai foi um dos homens bons a assinar a petição feita ao 
capitão-mor9 para o estabelecimento das justiças10 em Curitiba, instru-
mento jurídico que dava origem às povoações do Império português, o 
que aconteceu a 4 de novembro de 166811, com a ereção do pelourinho 
por Gabriel de Lara; entretanto a eleição do conselho da Câmara (da 
Justiça, Vereadores, Procurador e Almotacés) só se deu em 1693, no 

9 Os Capitães povoadores tinham grandes poderes no começo do século XVII. Não se limitavam 
ao commando e governo militares, suas attribuições eram tanto de ordem militar como civil. Admi-
nistravam os povos de sua jurisdicção de forma quase absoluta. Tanto Gabriel de Lara, no littoral, 
como o Capitão Matheus Leme, em Curityba, exerceram funcções político-administrativa e militar, 
cumulativamente. NEGRÃO, Francisco. Genealogia Paranaense. Curityba: Impressora Paranaense, 
1926. v. 1. p. 58.
10 Nas eleições das primeiras autoridades havia seis eleitores – Capitão Mor Agostinho de Figueiredo 
(ex-governador militar da Vila de Santos e Capitão Mor de São Vicente – enviado para Paranaguá 
em meados do XVII para administrar as minas do sul; ficou 40 anos na Vila), Luiz de Goiz (natural 
de São Paulo, onde se casou com Maria de Siqueira Cortes; sua filha, Catharina casou em Curitiba 
com Antonio Fernandes de Siqueira, mãe de Francisco de Siqueira Cortes), Garcia Rodrigues Velho 
(principais famílias de São Paulo), Joam Leme da Sylva, Gaspar Carrasco dos Reis (filho de Baltazar 
Carrasco dos Reis, protetor e instituidor do altar de N.S. de Guadaloupe na matriz de Curitiba) Paulo 
da Costa Leme. O juramento foi dado pelo padre Antonio de Alvarenga (nomeado pelo bispado do 
Rio para Paranaguá e depois de Curitiba) In: BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. 
Documentos para a História do Paraná. Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume VI. Fundação 
da Villa de Curytiba (1693-1735). Curitiba: Impressora Paranaense, 1908.
11 Petição: “Saibão quantos este publico instrumento de poce e levantamento de Pelourinho virem em 
como aos quatro dias do mez de novembro de mil seissentos e sessenta e oyto annos, nesta vila de 
Nossa Senhora da Lux dos Pinhaes estando o Capp. tam  mor Gabriel de Lara nesta vila em presença 
de mim Tabeleão fizerão os moradores desta dita vila requerimento perante elle, disendo todos a 
húa voz que estavão povoando estes Campos de Coritiba em terras e limites da demarcação do Snr. 
Marquez de Cascais, e assim lhe requeirão como Capp. m mór e Procurador bastante do dito Sn.r 
mandasse levantar Pelourinho em seu nome por convir assim ao serviço de S. Magestade digo del-
-Rey e acressentamento ao donatário e visto orrequerimento dos moradores ser justo mandou logo 
levantar Pelourinho com todas as solemnidades necessárias em paragê e lugar desente nesta praça de 
que mandou paçar este termo por mim Tabeleão onde todos se asignarão com migo Antonio Martins 
Leme que o escrevy.”In: BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a 
História do Paraná. Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume VI. Fundação da Villa de Curytiba 
(1693-1735). Curitiba: Impressora Paranaense, 1927.
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Planalto Curitibano12, ligado ao litoral por três caminhos precários: 
Graciosa, Itupava e do Arraial.13

Francisco casou-se com Catharina Mendes Barbuda, filha do vi-
gário Padre Gregório Mendes Barbudo, natural do Algarve, e como 
homem bom participava das estruturas locais de poder em um período 
em que a região de Curitiba14  ainda era vinculada ao espólio do ca-
pitão donatário do sul, Pero Lopes de Souza. Apenas em 1711 a faixa 
de terras seria comprada (a Capitania de Paranaguá-40 léguas sul de 
Superagui e Laguna e demais terras) pela Coroa. 

A primeira vez que Francisco Cortes aparece nas fontes (do Con-
celho Camarário) é na leitura e registro da Correição e Provimentos 
do Capitão Manuel de Sampayo em 1726, o juiz da Comarca.15 Assina 
pela primeira vez, juntamente com o conselho camarário, como povo, 
o que demonstra certa disponibilidade para estar na cidade em dia de 
audiência da Câmara, fruto sem dúvida de certa tranquilidade econô-
mica e de interesse pelos debates do foro.16

Logo em seguida aparece como oficial do Conselho, em 1730, ini-
cialmente como juiz de órfãos17, mas em verdade atuando já como juiz 
ordinário, concedendo audiências, conduzindo processos e decidindo 

12 Geograficamente a cidade de Curitiba se localiza em um planalto, chamado Primeiro Planalto. Sua 
posição geográfica, há mais de 900 metros acima do nível do mar e cercada de serras por todos os 
lados, dificultou seu contato com as outras localidades coloniais. 
13 Esse isolamento dificultou o desenvolvimento da cidade em todo o período colonial . ver: POMBO, 
José I. da Rocha. O Paraná no Centenário. 1500-1900. Rio de Janeiro: Typographia Leuzinger, 1900, 
p. 64; 67-68; 71.
14 A necessidade de abastecer de gado a região mineradora fez com que a vila de Curitiba, “apa-
rentemente destinada a situação preponderante, atraiu pouca população, e medrou, precariamente, 
enquanto não lhe deu vida o comércio de trânsito, principalmente de muares procedentes do sul”. 
Entretanto a questão da produção agrícola não se alterou e os problemas de abastecimento eram 
frequentes. A sociedade que se forma nesse período inicial era escravocrata e mesclada. ver: ABREU, 
Capistrano de. Capítulos de História Colonial. Brasília: Editora da Universidade, 1963. p. 130. BUR-
MESTER, Ana Maria de Oliveira. A população de Curitiba no século XVIII (1751-1800) segundo os 
registros paroquiais. Curitiba, Dissertação, Mestrado, UFPR, 1974. Em 1800 os gêneros produzidos 
e utilizados incluíam o milho, feijão, farinha de trigo, toucinho, congonha, bestas, bois, poldros. Em 
1772 haviam na vila 907 homens, 928 mulheres e 104 escravos (total de 1939).
15 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume VIII. Provimentos de Correições. (1721-1812). Curiti-
ba: Impressora Paranaense, 1924. p. 55.
16 Era qualificado como homem casado que vive de sua agência, termo um tanto ambíguo pois designa 
em termos genéricos quem vive de negócios, quem tem meios para ganhar a vida. BLUTEAU, Rafael. 
Diccionario da lingua portugueza; composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado e acrescentado 
por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Tomo Primeiro. A-K. Lisboa: Officina de 
Simão Thaddeo Ferreira, Anno 1789. p. 64.
17 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XI. Resoluções, ordens e provisões; termos de eleições 
e vereança. (1728-1755). Curitiba: Impressora Paranaense, 1924. p. 7.
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causas que lhes eram encaminhadas.18 Não há registros de incidentes 
desta primeira passagem dele pelo ofício de juiz ordinário. Sua letra, 
ainda tímida apenas escrevia seu nome, sem grandes requintes com a 
pena, demonstrando certa insegurança, e apenas assinava as sentenças, 
deixando ao escrivão a elaboração de todo o texto. Houve, inclusive, 
como de costume desde os Provimentos do Ouvidor Pardinho, a con-
firmação de seu nome pelo Ouvidor de Paranaguá, o que exigia a ve-
rificação de certos requisitos, não confirmados por exemplo em 1738, 
quando o Ouvidor vetou os dois juízes ordinários.19 

Sua aparente falta de habilidade, ao menos com os números, pode 
ser deduzida da reclamação feita pelo juiz que pediu que ele fosse 
afastado do exercício do cargo de avaliador e que fosse nomeado um 
“homem contador, pois o avaliador, o ajudante Francisco de Siqueira 
Cortes era homem pouco contador, e nam sabia distribuir bens...”20 
Isso já em 1737, um ano depois dele ter aparecido como procurador 
das elites envolvidas em litígios de terras, em complexa causa civil de 
embargos de sesmarias que Antônio dos Santos Soares move contra 
Antônio Alves Martins, Francisco da Silva Xavier e Manoel dos San-
tos. Neste processo ele aparece como procurador ao lado de Paulo da 
Rocha e os dois demonstram um ótimo conhecimento técnico, particu-
larmente em relação ao direito vigente e ao processo. O mero exame 
dos temas presentes na procuração servem para mostrar a amplitude da 
cultura jurídica local e os temas que circulavam nos foros de Curitiba 
e de Paranaguá. 21

18 Para a questão das audiências ver: BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Docu-
mentos para a História do Paraná. Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XIII. Correspondên-
cias e actos. (1721-1767). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p.7 e seguintes.
19 Um por ter sido juiz no ano anterior e o outro por ter culpa, mesmo que sua apelação à Relação (já 
antiga) não tenha sido julgada. Ver: BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Docu-
mentos para a História do Paraná. Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XIII. Correspondên-
cias e actos. (1721-1767). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 15.
20 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XIII. Correspondências e Actos Diversos (1721-1767). 
Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 79.
21 Saibam quantos este publico instrumento de procuração bastante virem que no ano do nascimento de 
nosso senhor Jesus Cristo de mil setecentos e trinta e três anos aos vinte e seis dias do mês de maio do 
dito ano nesta vila de Curitiba em casas e moradas de [p] tabelião ao diante nomeado pareceu presente 
Francisco da Silva Xavier morador desta vila de Curitiba pessoa reconhecida de mim [p] pelo próprio 
aqui nomeado e por ele me foi dito em presença das testemunhas a diante nomeadas e assinadas que por 
este publico instrumento de sua procuração bastante na melhor forma e via que se possa e em direito 
mais lugar haja [p] que fazia  ordenava [p] por seus certos com tudo bastantes [p] procuradores  nesta 
vila de Curitiba Francisco de Siqueira Cortes e Paulo da Rocha (...) deste publico instrumento aos quais 
disse que dava outorgava cedia passava todo seu livre e cumprido poder mandado geral e especial quão 
bastante de direito de requer para que eles juntos e cada um de per si [p] a onde com este poder se 
acharem e for mostrado em qualquer juízo ou Tribunal que seja posto em nome dele outorgante como 
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Dois anos depois, ainda como ajudante seria novamente juiz or-
dinário, mesmo ano em que Paulo da Rocha aparece, desta vez como 
vereador retirado em pelouro.22 Cortes toma posse novamente e jura 
sobre a Bíblia exercer sua obrigação “sem hodio nem malícia nem vin-
gança e so fazer inteiramente sua obrigaçam como Deus manda com 
direito as partes, o que tudo tomando o dito juramento prometeram 
fazer... 23 Em sua primeira posse em 1730 e nas demais, Francisco re-
cebeu no ato de seu juramento a vara da Justiça, “emcarregandolhe da 
parte de Deus e de Sua Magestade que Deos goarde para fazer justisa 
as partes (...) trasendo sempre a Republica em pas como he obrigado 
por seu nobre cargo...”24 O juramento foi feito seguindo as formali-

ele o fizera se presente estivera procurar requerer alegar defender e mostrar todo o seu direito e justiçar 
em todas as suas causas e demandas movidas e por mover em que seja Autor ou Réu e poderem arre-
cadar a sua fazenda [p] ouro prata [p] escravos encomendas que lhe devam [p] de cofre dos ausentes e 
finalmente tudo o mais que se achar lhe pertencente por qualquer via titulo rezão documento que seja 
pedindo tomando contas a quem lhes deva dar ajustando as liquidando as ... e seu liquido receberem 
e de tudo quanto cobrarem arrecadarem darem quitações publicas ... que pedidas lhe forem e a seus 
devedores citar e demandar perante todas e quaisquer justiças diante quem o conhecimento das coisas 
pertencer e contra eles as ... petições libelos artigos sumários contrariedades e toda a demais sorte de 
papéis que lhe sejam necessários contestar os adversos porem todo o demais ... que o direito lhe permitir  
para melhor arrecadação e cobrança de tudo quanto se lhe dever pondo contraditos estas testemunhas 
suspeições aos julgadores e mais oficiais de justiça que suspeita lhe forem e em outra... ouvir despachos e 
sentenças e nas dadas em seu favor consentir e fazer executar e das contrarias apelar agravar embargar e 
tudo seguir ou renunciar ate maior alçada do supremo juízo com poder de substabelecer esta procuração 
... procuradores que quiserem com estes ou limitados poderes e os revogar para ... lhe ficando lhe esta 
sempre em sua força e vigor para dela usar e os substabelecidos poderão substabelecer outros na mesma 
conformidade e poderão jurar ... deles outorgante que qualquer cito juramento de calunia ou de ... que 
eles com direito for dado e o foram dar e deixar as partes a diversas sendo conveniente ... reserva para 
sito da a nova citação assistindo  compridamente a todos os mais termos e autos judiciais e extra judiciais  
e o toda a demais sorte a figura de juízo poder fazer consertos desistências quitas avenças ... amigáveis 
composições e louvamentos nomeações protestos seqüestros embargos desembargos prisões e consenti-
mento de solturas penhoras execuções lançar nos bens penhorados com autoridades da justiça e tomar 
posse deles e fazerem tudo e mais que tocar e for seu dele outorgante como ele o fizera de presentes 
tivera  com livre e geral admoestação de seus bens  que obrigou de haver por bem feito firma e valioso 
... tudo sempre tudo quanto pelos ditos seus procuradores e substabelecidos for feito e determinado e 
os releva com cargo da satisfação que o direito outorga em fé de verdade ...de que disse e outorgo  [p] 
lhe fizesse este instrumento  de sua procuração bastante nesta nota que assinou sendo presente por 
testemunha Luis Palhano de Azevedo Pedro de Gouveia Domingos Alegre pessoas reconhecidas de mim 
Tabelião Antonio Alvares Freyre escrivão que escrevi. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO 
PÚBLICO. Autos sob o número BR PRAPPR PB 045 PC 184.6, 1733. p. 21-22.
22 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XV. Termos de vereança de Curityba e actos diversos. 
(1738-1743). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 15.
23 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume XV. Termos de Vereança de Curityba e Actos Diversos. 
(1738-1743). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 30.
24 Varas estas que aparecem constantemente nas listas de despesas do procurador da Câmara, não 
apenas para comprá-las mas para mantê-las (pintura) e que Francisco Cortes portava como símbolo 
de status local, como nobre da terra, como aquele que administrava a justiça em nome d’el Rey. BO-
LETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XV. Termos de Vereança de Curityba e 
Actos Diversos. (1738-1743). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 58-59.
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dades, não apenas sobre a Sagrada Escritura, mas com a presença de 
todos os oficiais do ano anterior.  De 1730 a 1747 (1730, 1739, 174225 
e 174426) esta seria a maior proeza do rústico curitibano, que neste 
ano aparecia novamente como juiz ordinário (assim como em 175427 e 
175628), mas como capitão29.

Aparece outras vezes como testemunha, como em 1750 quando 
falou a favor de um cidadão que saiu no pelouro para juiz e fazia pedi-
do ao Ouvidor para não assumir o ofício, por ser “um homem suma-
mente pobre, casado com mulher pobre, sem ter bens, alem disso para 
sustentar sua família estava de Feitor em a fazenda de Lucas Francisco 
(...) e por não ter com que se porte com o trato lícito para servir nesta 
Câmara”. 

Este jurista rústico30 viveu sua vida toda na vila de Curitiba e con-
tribuiu de forma decisiva para a urbanidade no vilarejo. Ele e as elites 
político-jurídicas locais, coincidentes com os senhores de terras e de 
escravos (inicialmente índios, depois africanos), eram os clientes das 
poucas vendas fiscalizadas pelos almotacés e dos alfaiates que passaram 
a se instalar em Curitiba. As vilas coloniais, vistas sob vários ângulos31, 
tiveram o pouco que existe de urbanidade classicamente vinculado às 
festas e à Igreja, mas pouca atenção foi dada à faceta da administração 

25 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XV. Termos de Vereança de Curi-
tyba e Actos Diversos. (1738-1743). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 51.
26 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XVI. Cartas, patentes, provimen-
tos e ordens; Termos de Vereança. (1743-1777). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 8.
27 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XXII. Prestações de conta dos 
procuradores; Termos de Vereança. Curitiba: Impressora Paranaense, 1926. p. 92.
28 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XXV. Termos de Vereança. Curiti-
ba: Impressora Paranaense, 1926. p. 20.
29 Exerceu também o cargo de almotacé em 1740. BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURY-
TIBA. Volume XIX. Termos de Vereança; Termos de Fiança. (1747-1750). Curitiba: Impressora Pa-
ranaense, 1926. p. 6.
30 Usa-se aqui a categoria de rústico para esses personagens por assim serem denominados pelos ju-
ristas letrados do setecentos e pelos historiadores que atribuíam a esses personagens uma oralidade, 
ausência de formalismos e de conhecimento das técnicas. Mas a pretensão é questionar tal visão. 
Ainda, de acordo com Bluteau, rusticidade é “o inurbano, de vida rústica, camponez, descortez”. 
Ver: BLUTEAU, Rafael. Diccionario da lingua portugueza composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, 
reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Tomo Segundo. 
L-Z. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, Anno 1789. p. 365.
31 Já em Sérgio Buarque de Holanda percebe-se a centralidade do município para a colonização 
portuguesa, embora o mesmo destaque a fragilidade de sua organização, fato hoje contestado pela 
recente historiografia que demonstra toda a complexa rede de vilas e cidades e, mais que isso, uma 
intensa atividade urbanizadora. As cidades em Portugal e em seus domínios ultramarinos foram fruto 
de constante regulamentação que pretendi lhes constituir o traçado. Mais que isso, as regras davam 
conta mesmo de detalhes da construção, materiais a serem utilizados, etc. Ver: BICALHO, Maria 
Fernanda. A cidade e o Império; o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Bra-
sileira, 2003. 
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da justiça que as movimentou cotidianamente. Francisco Cortes que 
o diga pois semanalmente, durante 7 anos, fez audiências como juiz 
ordinário, outros tantos como vereador e alguns mais como almotacé, 
podendo acrescentar à lista sua atividade como procurador e suas de-
mais participações como “povo” e testemunha. Para tantas atividades 
deveria ter mais de uma roupa, pois a lama era abundante nas ruas 
precárias de Curitiba. Precária, mas vila, e como tal, central para a 
colonização32 e para o direito.

Francisco de Siqueira Cortes já seria visto como personagem re-
presentativo por ter sido o vereador33 mais velho de 174934, mas sua 
intensa vida como jurista rústico mostra como esses personagens peri-
féricos aprendiam com o tempo e foram os construtores de um direito 
local, central para a cultura jurídica do direito do Antigo Regime com 
suas características como particularismo e pluralismo misturadas a um 
forte formalismo, herdado das pretensões régias. 

A vila de Curitiba estava sob a jurisdição de uma das 24 comarcas35 
que existiram no Brasil setecentista e de seus Ouvidores, personagens 
centrais na circulação da alta cultura jurídica entre as rústicas vilas colo-
niais. A Ouvidoria ficava na vila de Nossa Senhora do Rosário de Parana-
guá, povoação da Ilha da Cotinga, que em 1646 já tinha seu pelourinho 
com Carta Régia de 29 de julho de 1648 e eleição36 do Conselho.

32 “O sistema de governo municipal era regido pelo regimento de 1506, texto que só foi alterado 
após a emancipação política do Brasil, em 1822. Os cargos eram preenchidos por meio de eleições, 
organizadas a cada três anos, momento em que eram escolhidos usualmente três ou quatro vereadores 
–os ‘homens bons’-, um procurador, um escrivão e um tesoureiro, além dos oficiais camarários no-
meados conforme a necessidade da administração local.” GOUVEIA, Maria de Fátima. In: VAINFAS, 
Ronaldo (Org.) Dicionário do Brasil Colonial. (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 89.
33 Em dicionário do século XVIII, o padre jesuíta Raphael Bluteau, assim define vereação e vereador: 
“Vereação he ajuntarense os Vereadores & mais Offiiciaes da Câmera em certos dias da semana, 
para tratarem de bem comum do povo, & para condenarem as coimas, que se dão (...) Vereador ou 
Vareador. He o nome de huns zeladores das conveniências do povo. Nas Câmaras das Cidades, & 
sua obrigação he accodir ao concerto dos caminhos, determinar o preço do pão.. BLUTEAU, Rafael. 
Diccionario da lingua portugueza; composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado e acrescentado 
por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. Tomo Primeiro. A-K. Lisboa: Officina de 
Simão Thaddeo Ferreira, Anno 1789. p. 13.
34 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Volume XIX. Termos de Vereança; Ter-
mos de Fiança. (1747-1750). Curitiba: Impressora Paranaense, 1926. p. 48.
35 No final do século XVIII o Brasil chegou a 24 capitanias: Porto Alegre (Capitania do Rio Grande de 
São Pedro e de Santa Catarina); Paranaguá, Itu, São Paulo (Capitania de São Paulo); Rio das Mortes, 
Sabará, Serro Frio e Vila Rica (Capitania das Minas); Belém (Capitania do Pará); São Luís (Capitania 
do Maranhão e Piauí); Ceará (Capitania do Ceará); Rio Grande (Capitania do Rio Grande do Nor-
te); Paraíba (Capitania da Paraíba); Sergipe, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Jacobina (Capitania da 
Bahia); Rio de Janeiro e Espírito Santo (Capitania do Rio de Janeiro); Cuiabá (Capitania do Mato 
Grosso); Goiás (Capitania de Goiás); Pernambuco e Alagoas (Capitania de Pernambuco).
36 Foram eleitos vereadores: Capitão João Gonçalo Peneda, Capitão João Maciel Basam, Estevam Di-
fontes, Capitão Grysostomo Alvres,  Domingos Pereira e Pedro da Vzeda. Como Juiz, João Gonçalo 
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Francisco Cortes teria contato com vários Ouvidores, responsáveis 
tanto por Correições nas vilas como pelos Provimentos, além de inten-
so contato epistolar.37 Os primeiros Provimentos foram do Ouvidor 
Rafael Pires Pardinho, os mais longos e detalhados, afinal até então não 
tinha ocorrido nenhuma correição na vila. Pardinho trata dos ritos, dos 
formalismos e das atribuições dos juízes ordinários em matéria cível e 
em crime. 

Neste último, transparece a preocupação da metrópole em absor-
ver a resolução de conflitos que antes era privada. Entretanto, os de-
mais Ouvidores não tratariam mais de questões jurídicas, mas focariam 
sua atenção em questões de poder de polícia (almotacés e controle de 
pesos e medidas, estradas, etc...), como se pode perceber pela leitura 
dos Provimentos de 1735, 1737 e 1739 (nesta também com a pre-
sença de Francisco Cortes)38 de Manuel dos Santos Lobato, primeiro 
a destacar a necessidade de cumprimento dos Provimentos de Pardi-
nho, por estarem “de acordo com o melhor direito”.39A relação com os 
Ouvidores nem sempre era tranquila, como se verá na parte seguinte e 
este teria como aliados os governadores das capitanias que, com seus 
Bandos, tentavam também homogeneizar as práticas, ritos e procedi-
mentos do mundo jurídico e administrativo da vila. Francisco de Si-
queira Cortes faleceu em Curitiba (vila na qual nasceu e viveu) com 80 
anos de idade em 1762. 

Peneda e Pedro Vzeda e como escrivão Antonio de Lara.
37 A coleção das cartas trocadas entre os Ouvidores e as vilas no período pesquisado está em dois 
documentos: DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Secretaria da Educa-
ção. Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo; Ofícios do General Martim 
Lopes Lobo de Saldanha (Governador da Capitania) e do General Francisco da Cunha Menezes (Go-
vernador da Capitania). Volumes 81-85;  São Paulo: Atena, 1956-1961. BOLETIM DO ARCHIVO 
MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. Sob a direcção de Francisco 
Negrão. Volumes I-XXV. Curitiba: Impressora Paranaense, 1906-1926.
38 BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume VIII. Provimentos de Correições. (1721-1812). Curiti-
ba: Impressora Paranaense, 1924. p. 55; 62; 68.
39 O mesmo se repete na leitura dos Provimentos de Gaspar da Rocha Pereira em 1743, com a presen-
ça de Francisco de Siqueira Cortes e novamente com Manuel Tavares de Siqueira em 1745 e 1746; 
Antonio Pires da Silva Mello Porto Carreiro de 1752; Jerônimo Ribeiro de Magalhães em 1756, 1757 
e 1758 e Antonio Barbosa de Mattos Coutinho em 1776, 1777, 1779 BOLETIM DO ARCHIVO 
MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. Sob a direcção de Francisco 
Negrão. Volume VIII. Provimentos de Correições. (1721-1812). Curitiba: Impressora Paranaense, 
1924. p. 74; 77; 79; 82;101 e seguintes.
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a cultura JurídIca dos rústIcos: técnIcas, 
formalIsmos e rItos em uma vIla perIférIca

Juízes Ordinários, portanto, como Francisco de Siqueira Cortes 
e rábulas que atuavam como procuradores no foro das pequenas vilas 
coloniais, como Paulo da Rocha, foram os responsáveis pela constru-
ção de uma cultura jurídica que não era nem oposta à metropolitana 
ou rústica, mas também não era sua mera imitação ou colagem, mas 
recepção criativa, no contato intenso com as autoridades régias como 
os Ouvidores.

Esta construção de uma cultura jurídica popular por parte dos ju-
ízes ordinários é perceptível mesmo nas decisões dadas por Francisco 
Cortes ou em sua assinatura. No início, como visto, apenas escrevia o 
nome e com o passar do tempo passou a redigir as sentenças de pró-
prio punho e a assinar de forma mais requintada, utilizando letras mais 
desenhadas e decoradas. Isso demonstra que as atividades voltadas a 
administração da justiça na vila contribuíam também para uma maior 
complexidade aos atos e uma maior fidelidade aos procedimentos de-
terminados pelas Ordenações. 

A maior parte dos processos decididos por Francisco de Siqueira 
Cortes como juiz ordinário de Curitiba dizia respeito a cobrança de 
dívidas (particularmente uma Ação denominada de Assinação de 10 
dias, na qual o réu citado como devedor tinha tal prazo para responder 
em juízo, assinando o reconhecimento da dívida, contestando, quitan-
do ou abatendo), como em um no qual Paulo da Rocha aparece como 
vendedor de tecidos (curiosa atividade para um rábula) em processo 
de cobrança contra Andrade Souto,40 ou como devedor de um cavalo, 
neste sendo absolvido por falta de provas por Cortes.41 Havia também, 
em casos de dívidas, o uso de uma ação civil entre partes, em geral para 
a execução e processos mais ágeis e rápidos existindo, inclusive, casos 
de prisão por dívida.

Na primeira metade do século XVIII, parte dos processos com 
robusta discussão jurídica trata das questões de terras. Como de praxe, 
uma das primeiras medidas do Concelho recém eleito na Vila de Curi-

40 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC173.5, 1736. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
41 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC236.7, 1738. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
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tiba foi determinar a medição do quadro do Rocio a partir do Pelouri-
nho, respeitando as questões formais, como o uso de pés de uvaranas 
para a demarcação, feita a partir de medição por vara, configurando 
assim os limites do Município e da jurisdição do concelho. Entretanto, 
concediam terras para além de sua jurisdição, mesmo fazendo de acor-
do com os requisitos formais.42

Algumas disputas demonstravam um conhecimento técnico e pro-
cessual excelente, como no caso de Maria Leme da Silva43 que embarga 
uma terra por alegar que seu marido falecido morou ali e cultivou-a 
por mais de quinze anos, destacando que tal terra habitada não poderia 
ser vendida. Mas, percebe-se aqui também a centralidade dos interesses 
locais e das redes de favores. Francisco Cortes, como juiz ordinário, 
nega o pedido da embargante e mantém a terra comprada com Pascoal 
Leite Rodrigues, mesmo sem posse das mesmas, o que parece ir contra 
a lógica da época. Maria Leme entra depois com outro pedido, desta 
vez com sentença favorável dada por Joseph Dias Cortes.44 

Outros requintados procedimentos do ponto de vista jurídico apa-
recem no embargo de terras feito por João Gonçalves Figueiras con-
tra Lourenço Castanho de Araújo, acusando este de ter invadido suas 
terras e pedindo reparação de perdas e danos. Depois da citação do 
embargado por precatória abriu-se uma ferrenha luta processual que 
demonstra o conhecimento jurídico adquirido pelas elites locais. Nela, 
há oitiva de testemunhas, contestação por parte dos procuradores (en-
tre eles, sempre Paulo da Rocha), réplica, tréplica, com direito a pedido 
de vista e declaração de prazos processuais para citação, além de jun-
tadas diversas, sendo o réu absolvido no final pelo Ouvidor Geral da 
Capitania de São Paulo, Gregório Dias Silva.45

Em outra discussão acerca de terras, esta promovida por morador 
da Comarca de São Paulo, percebe-se a utilização de variados conceitos 
jurídicos. O suplicante alega que é possuidor de uma fazenda nos Cam-

42 ver: PEREIRA, Luís Fernando Lopes. O regime das sesmarias à luz das fontes coloniais (América 
Portuguesa, século XVIII). In: FONSECA, R. M.; SIQUEIRA, G. (Org.). História do Direito Privado. 
1. ed. Belo Horizonte: Arraes, 2015, v. 1, p. 134-156.
43 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC67.3, 1730. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Não há informações de 
como terminou o processo que subiu à Ouvidoria de Paranaguá. Autos sob o número BR PRAPPRPB 
045 PC82.3, 1732. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. 
45 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC118.4, 1734. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
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pos Gerais, com 1700 cabeças de gado vacum mais 300 cavalgaduras, 
escravos e feitores que comprou há muitos anos de Manuel Chaves e 
André Dias. Estes, por sua vez, herdaram as terras de Guilherme Dias 
Cortes que as obteve por sesmaria. O suplicante afirma que o suplicado 
(Thomé Rodrigues Silva) estaria invadindo suas terras, querendo esbu-
lhá-lo de sua posse.46

A cultura jurídica popular que foi construída por Francisco Cortes 
e pelos demais juízes ordinários da vila começou quando a Câmara 
de Curitiba gastou quase todos seus parcos recursos da aquisição de 
uma cópia da Coleção das Ordenações Régias em 170447, que eram 
fartamente manuseadas pelos oficiais da Câmara o que se comprova 
também pelos constantes gastos para o restauro de sua capa. 

Mas a importância do vínculo formal ao Império português trouxe 
para estas terras a alta cultura jurídica, que foi evidentemente filtrada 
pelas elites locais, dentre elas os  Ouvidores, peças chave na circulação 
de normas e de aprimoramento técnico para os rústicos curitibanos. 
Dentre eles destaque para Rafael Pardinho, que começa seus Provi-
mentos em janeiro de 1721 reforçando que todos ali seriam súditos 
de sua majestade e como até então não havia sido feita nenhuma 
correição na vila, suas longas deliberações seriam também uma correi-
ção para emendar as más práticas feitas por malícia ou por ignorância. 
Ele deixa em suas determinações a ordem de se fazer eleição para os 
almotacés e a exigência das cartas de confirmação dos Ouvidores para 
a regularização dos juízes ordinários. Demonstrava também preocupa-
ção com a urbanidade (deixou as plantas para a construção do edifício 
da Câmara e da Cadeia) e mesmo com as decorações necessárias ao 
local de atos e com toda a ritualística do mundo político jurídico. 

Em relação especificamente à cultura jurídica, destaca-se aqui a 
criminal, primeira preocupação do Ouvidor que trata da necessidade 
de se abrir devassas ex-ofício como lhes obriga a lei (Ordenações Li-
vro Primeiro, Título LXV, parágrafos 31 a 38). Aqui estabelece seus 
procedimentos, incluindo a necessidade de se ouvir 30 testemunhas 
podendo, entretanto, pronunciar já a partir da primeira (prendendo 

46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC124.4, 1734. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
47 Entre as despesas do Conselho da Câmara estava a compra pelo valor de 9$000 das mesmas, em 
1704, mesmo ano em que a Câmara gastou 2$560 em um pelourinho novo, já que o velho apodrecera 
e caíra. Entre 1706 e 1709 a Câmara registra a continuação do pagamento das Ordenações (12$000). 
Ver: BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. 
Sob a direcção de Francisco Negrão. Volume VI. Fundação da Villa de Curityba. (1693-1735). Curi-
tiba: Impressora Paranaense, 1908.
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o réu). Estabelece também que em caso de o crime deixar vestígios, o 
tabelião deveria dar prova das feridas, embora em Curitiba isso tenha 
sido feito pelo juiz ordinário e reforça a necessidade de se abrir que-
relas, recebendo denúncias e que, nestes casos só se pergunta às partes 
quereladas e de que as partes se queixam. Já nas devassas se pergunta 
por quem cometeu tal delito e a forma como se sucedeu, tendo o juiz 
ordinário o intento de averiguar a verdade dos réus e a forma, causa e 
razão por que se fez.

Destaca também a necessidade de se enviar o treslado48 dos autos 
ao Ouvidor Geral, competente para dar livramento ou punir, conforme 
o direito, o que ainda não havia sido feito na vila. Sua advertência aos 
juízes para que não deem livramento a réu algum demonstra que as 
competências do exercício da graça régia circulavam até os represen-
tantes locais que, em uma cultura sem fronteiras jurisdicionais defini-
das, sempre buscavam extrapolar suas competências. 

Fala também das Cartas de seguro, destacando a Lei de 10 janeiro 
de 1692 para reforçar que valem apenas 1 ano e exigem renovação 
ou sentença e, por fim, exige a realização das devassas gerais anuais 
(janeirinhas). 

Além da arca das três chaves, deixa também livros, papéis e o es-
tandarte pelo qual se pagara em 1719 a quantia de 21$460. Assim, a 
Ouvidoria contribuía com um maior requinte formal às práticas orien-
tadas por trocas de favores. Tais formalizações dos atos e registros 
permitiam a construção de procedimentos jurídicos que misturavam 
uma roupagem que vinha da Metrópole com as necessidades locais, 
reforçando seu poder pelo domínio que passaram a ter desta linguagem 
própria e de novas formas de distinção. 

Existem poucas devassas e crimes no período de atuação de Cor-
tes, como a autuação de uma petição de querela, onde a autora (Messia 
da Silva Paes) acusa o réu Manuel Dias Pereira de ter invadido a sua 
casa de madrugada, obrigando-a a se defender com uma faca de ponta, 
devido a fama que o mesmo tinha de violentar mulheres casadas. O 
caso demora 3 anos para ser resolvido, com o despacho do Ouvidor 
Lobato em 1735, inocentando Pereira. 49  

48 Proveu que tanto quando acabem as devassas de mortes e de casos escandalosos que se faça o 
registro e treslado no Tabelião para a Ouvidoria para que esta possa deferir as cartas de seguro e de 
livramento dos réus, assim como fazem os Corregedores do Crime da Corte na Metrópole.
49 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC76.3, 1732-5. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
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Um dos casos mais curiosos da primeira parte do século XVIII é a 
devassa de feitiçaria contra a índia Maria (gentio da terra) por ter feito 
feitiço contra a mulher de Manoel Gonçalves Carreira, causando-lhe 
enfermidades. O pedido, lavrado pelo acusador diz: “Pede a vosmece 
lhefaca merce mandar tomar sua denunçia e se lheinquira suas teste-
munhas para q(ue) depondo ser asim como se refere ser a dita supplica 
da comdenada nas pennas que este caso meresser p(ar)a exemplo de 
mais feiticejros.” O juiz ordinário de Paranaguá faz com que Manoel 
Carreira jure sobre a Bíblia e, após, recebe a denúncia. Ouve quatro 
testemunhas e envia os autos conclusos ao Ouvidor Manoel dos Santos 
Lobato que os remete de volta para ouvir as demais testemunhas (até 
completar trinta). 

Nos processos de feitiçaria da segunda metade do século XVIII, da 
Vila de Curitiba, analisados por Danielle Wobeto de Araújo50, percebe-
-se um maior rigor no cumprimento de formalidades, inclusive resul-
tando em nulidades ou arquivamentos em casos de descumprimento. 
Ainda, aponta que para o caso de direito criminal, a competência pas-
sava a ser do Ouvidor que julgava através de sua cultura, mais letrada 
e mergulhada na lógica de Antigo Regime, voltada à reconciliação e 
em apurar os danos dos malefícios. Até porque Portugal esteve distante 
de uma lógica de uma caça às bruxas ou de forte punição. As penas 
aplicadas eram mais brandas que as previstas pelas Ordenações em seu 
livro quinto, como no caso da feiticeira condenada a degredo por dois 
anos em São Paulo, tendo seu nome lançado no “livro de culpados”.51

Outro elemento central da cultura jurídica criminal do Antigo Re-
gime foram as cartas de seguro e os livramentos, analisados por Vanes-
sa Caroline Massuchetto52, que demonstram a efetividade da ação de 
elementos de graça (ligados à ideia em Portugal de que o príncipe deve 
ser virtuoso, cultivando os valores cristãos para ser mais amado que 
temido53) que atenuam a suposta necessidade de punir. Valia mais ao 
Império e mesmo à Igreja e seu braço “punitivo”, a Inquisição, emen-
dar, religar a alma ao todo que punir o infiel, e perdê-la. Daí as formas 
de livramento estarem previstas como procedimento técnico do mundo 

50 ARAÚJO, Danielle Wobeto de. O cartório de feiticeiras: direito e feitiçaria na Vila de Curitiba. 
(1750-1775) Curitiba: PPGD/UFPR, 2016.
51 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC163.5, 1730. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
52 MASSUCHETTO, Vanessa Caroline. Autos de livramento crime e a vila de Curitiba: apontamentos 
sobre a cultura jurídica criminal (1777-1800). Curitiba: Disssertação, Mestrado em Direito, 2016.
53 Em Portugal Giovanni Bottero e Thomaso Campanella fazem mais sucesso e são melhor recepcio-
nados que Machiavel e Hobbes. 
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jurídico. O estudo das poucas devassas e querelas demonstram que no 
início tais instrumentos eram concedidos mesmo pelos juízes ordiná-
rios, assim como os perdões, o que só se modificou após os Provimen-
tos de Pardinho, reforçando o alcance daquele documento.54 

Mas a incorporação dos ritos, os registros formais e os procedi-
mentos tecnicamente corretos escondiam ainda uma discricionariedade 
por parte das elites locais que administravam a justiça, presente por 
exemplo no manejo dos prazos, elementos flexibilizados na vila, como 
no caso de pedido de livramento crime feito pelo escravo Ventura, do 
Padre Antônio Ferreira da Cruz, acusado da morte de outro escravo. 
Segundo Ventura, que apela para a Relação da Bahia, teria sido um 
acidente resultante de uma brincadeira (pensava que a arma estivesse 
descarregada). A resposta para seu pedido demorou quatro meses, em-
bora tenha sido positiva. 55

Mas nem sempre a relação era harmônica, como na decisão profe-
rida por Francisco de Siqueira Cortes em processo de 1747, uma autu-
ação de petição de Maria Buena Rocha (por cabeça de seu marido Joam 
Carvalho Assumpçam) de restituição de uma indígena “levada” por um 
mulato. Francisco manda o escrivão e o alcaide buscar os suplicados, em 
seu despacho, sendo que Antônio (o mulato) foi preso56 e enviado para 
a Ilha de Santa Catarina, sem que ela fosse encontrada. 57 Por sua atu-
ação no processo, o juiz é condenado pelo Ouvidor em uma multa de 

54 Todas as atas passam a ser preenchidas, como as dos almotacés e de audiência dos juízes ordinários. 
Assim, é possível conferir o fundo comparando as atas de audiências com os processos, procedimento 
que leva a percepção de que o fundo de processos está incompleto, em particular nas matérias de 
crime e inventários e testamentos.
55 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC90.3, 1735. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
56 Conforme os recibos da Vila e de Santa Catarina: Digo eu Manoel Luz Carvalho morador desta vila que 
é verdade que eu recebi do Alcaide desta vila de Curitiba Domingos do Prado Leme que também serve de 
carcereiro o preso conteúdo nestes autos e na sentença atrás por nome Antonio mulato o qual me obrigo 
remeter para a vila e ilha de Santa Caterina e apresentar recibo de como nela ficou entregue e por verdade 
passei o presente de minha letra e sinal. Curitiba hoje 11 de abril de 1747a. Manoel da Luz Carvalho. Ma-
noel Roiz de Araújo comissário de mostrês? nestes presídios da ilha de Santa Caterina DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ Autos sob o número BR PRAPPRPB 045 PC94.3, 
1733. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba.
57 Em sua sentença afirma que: por ditos das testemunhas uniformemente se vê que o dito Antonio 
mulato foi o que tirou a dita Pellonia de casa de sua administradora em ausência de seu marido João 
Carvalho de Assumpção e requerimentos da Autora julgo que o mulato Antonio como agressor seja 
logo debaixo de prisão remetido a vila e praça da ilha de Santa Catherina a trabalhar nas obras de sua 
Majestade que Deus Guarde por evitar semelhantes absurdos que comumente resulta de semelhantes 
sujeito outrossim pague as custas em que também o condeno. Curitiba 8 de abril de 1747. Francisco 
de Siqueira Côrtes. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos 
sob o número BR PRAPPRPB 045 PC94.3, 1733. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz 
dos Pinhais de Curitiba. 



84 

Cultura jurídica dos rústicos da América Portuguesa: juízes ordinários 
da vila de Curitiba no século XVIII

10 mil réis que deve pagar da cadeia (porque considera que a falha foi 
por ignorância)58, de onde apela, alegando desconhecimento do direito 
e de suas regras e ausência de professores de direito na terra59, pedindo 
para ser solto e redução da multa. Isto já em 1747, quatro anos depois 
da habilitação do primeiro advogado letrado, bacharel em Coimbra, no 
foro de Curitiba, em 174360, Miguel de Souza da Silva 61 e depois de 
Francisco Cortes ter sido juiz Ordinário por cinco vezes e tido várias 
outras atuações no campo jurídico. 62

Outro caso em que não se cumpria os prazos eram nos pedidos 
de liberdade dos indígenas, que, como demonstrou Liliam Brighente, 
se arrastaram em longos debates processuais que duravam entre 3 a 4 
anos.63  Parte da demora se deveu aos artifícios processuais utilizados 
pelos procuradores das elites, como Paulo da Rocha no pedido de liber-
dade de Joseph64, representado por seu irmão, Joachim Cardoso Leão, 

58 Condeno o juiz Francisco de Siqueira em 10.000 réis para as despesas da justiça que pagará da 
cadeia donde não será solto sem minha ordem pela desordem com que procedeu neste processo 
mais absoluto que curial e atendendo a sua ignorância não tenho maior demonstração o escrivão 
que notei? Que este provimento ao juiz atual para proceder à dita prisão e execução de que me dará 
parte. Tavarez. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o 
número BR PRAPPRPB 045 PC94.3, 1733. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais de Curitiba. 
59 Diz Francisco de Siqueira Côrtez preso na Cadeia desta vila a ordem de vosmecê para satisfazer a 
quantia da condenação de 10 mil réis em que foi multado por provimento de correição em uma devas-
sa? [apagado?] sentenciar sem apelo [apagado...] a razão que a vosmecê pareceria [apagado...] porque 
o suplicante no caso procedeu sem malícia e só com ignorância invencível por não haver professores 
de direito com quem os juízes possam se aconselhar e assim está o suplicante de usar? vosmecê, dê 
clemência mandando-o soltar e moderando-lhe a dita multa por ser um homem [?] e padecer graves 
detrimentos na prisão, e um pobre carregado de filhos, e está o suplicante pronto a exibir na mão do 
escrivão deste juízo a dita multa ou o que vosmecê for servido reduzi-la. Pede a vosmecê seja servido 
deferir-lhe a dita soltura, e moderação com a justiça, e moderação costumada.
60 Algum tempo depois, em 1753 haveria outra habilitação de advogado em causa do Capitão Miguel 
Ribas. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número 
BR PRAPPRPB 045 PC557.16, 1753. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 
de Curitiba. 
61 “Aos desoyto dias do mês de Manco de mil sete sentos e quarenta e três annos nesta Villa de nossa 
Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba em os pasos do Conselho della onde se ajuntarão os officiais 
da Camara e o Juiz ordinário Leam de Mello e Vasconcellos...e na mesma veriança apresentou o l.do 
Miguel de Souza da Silva sua provizão para ser advogado e tratar de defender causas de demandas que 
se offerece e se lhe deu juramento dos Santos evangelhos pera bem Reger e Governar seu officio...” 
BOLETIM DO ARCHIVO MUNICIPAL DE CURYTIBA. Documentos para a História do Paraná. Sob 
a direcção de Francisco Negrão. Volume XVI. Cartas Patentes, Provimentos e Ordens; Termos de 
Vereança. (1743-1777). Curitiba: Impressora Paranaense, 1925. p. 53-54.
62 O Ouvidor acata o pedido e reduz a pena para 6.000 réis determinando sua soltura a 15 de abril.
63 Ver: BRIGHENTE, Liliam Ferraresi. Entre a liberdade e a administração particular: a condição 
jurídica do indígena na Vila de Curitiba (1700-1750). Curitiba: Dissertação de Mestrado, Programa 
de Pós Graduação em Direito (UFPR), 2012. 
64 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC94.3, 1733. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
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em que orienta a administradora do indígena a protelar seu compare-
cimento em juízo. Embora citada para se manifestar exigiu primeiro a 
juntada aos autos de carta escrita pelo filho sobre o caso. Mais: quando 
compareceu, alegou nulidade pela ausência de assinaturas de Joseph ou 
de seu procurador, acusando ainda aquele de não possuir especial po-
der para requerer em juízo e pedindo seu “depósito”. Pedido acatado 
pelo Juiz ordinário que considerou nulo o processo, fazendo com que 
Joseph compareça novamente em juízo, abrindo nova demanda, onde 
novamente as manobras de Paulo da Rocha se fizeram sentir. Além de 
faltar às audiências, quando aparece, ao invés de contestar o pedido 
requer que “o autor deve este dar fiança as custas por ser pessoa que 
não tem bens alguns tanto móveis como de raiz satisfeito protesta por 
vista para contrariar no termo da lei”.65 

Em outro processo, percebe-se a circulação de certas obras jurí-
dicas (doutrina), provavelmente de comentadores das Ordenações. 
Joachim, representante dos indígenas demonstra conhecer as leis ré-
gias contra a escravidão dos nativos, afirmando que não especificava as 
referidas leis porque estava fora de seu domicílio e sem os seus livros. 
Essa presença de literatura jurídica na vila é confirmada por Paulo da 
Rocha que no mesmo processo, tentando rebater os argumentos de 
Joachim, afirma: “livros nesta terra não há, a não ser um ou outro”.

Em 1734, Francisco de Siqueira Cortes exerce o ofício de procu-
rador do Conselho, que decidia sobre casos que envolvem o direito de 
polícia, como obras em geral e pesos e medidas. Em um dos casos, de 
Domingos Ribeiro da Silva agrava da condenação por não ter colabo-
rado na construção de uma ponte sobre o Rio Grande alegando que 
contribuiu para a obra com um boi e que não foi ao local por estar com 
uma irmã enferma, mas que mandara um negro para auxiliar na obra. 
Nele, novamente se ressalta o formalismo, afinal pede-se nulidade sob 
alegação de que a condenação teria sido feita em dia santo, o que era 
proibido.66 

65 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Autos sob o número BR 
PRAPPRPB 045 PC94.3, 1733. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 
Curitiba. 
66 Autos sob o número BR PRAPPRPB 045 PC143.4, 1734. Juízo Ordinário da Vila de Nossa Se-
nhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO DO 
PARANÁ.
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consIderações fInaIs: a cultura dos rústIcos 
curItIbanos

Os rústicos juízes ordinários e os rábulas procuradores do foro 
da vila de Curitiba aprenderam seus ofícios, cultivaram sua cultura na 
prática, como praxistas, o que não os impediu de desenvolverem re-
quintado repertório jurídico, de construírem uma cultura formalista, 
ritualística  e cuidadosa, que os permitiu outra forma de controle e de 
distinção através do controle da Justiça. 

Mais que isso, as audiências dos juízes ordinários, do Concelho 
da Câmara e dos almotacés davam vida urbana ao rural povoado ser-
tanejo. O aumento do contencioso e do número de audiências reflete 
não apenas a maior inserção na região nos modelos de administração 
previstos pela Coroa, mas também maior representatividade das elites 
locais, vistas como legítimas para a resolução de conflitos, decididos 
com base em uma interpretação muitas vezes particular. 

A própria existência do fundo pesquisado já refuta a imagem de 
rústicos atribuída a estes personagens periféricos, construída pelos le-
trados setecentistas e por análises posteriores da historiografia, reforça 
a visão tradicional da relação entre alta e baixa culturas pois vê esta 
como um decaimento, como uma caricatura daquela. Estes atribuíram 
aos rústicos uma prática iletrada, oral, sem registros, formalidades ou 
conhecimento da regra régia. Tal visão criou um estereótipo inferior 
para estes práticos que aprenderam com a leitura de obras circulantes e 
com o intenso contato com os representantes régios.

Leva-se em consideração aqui, portanto, a circularidade entre 
as culturas, conferindo à baixa sua capacidade de fala e de criação, 
e mesmo a centralidade que tinha pelo modelo jurídico pluralista e 
particularista do Antigo Regime. O estudo de um fenômeno, como 
a cultura jurídica, a partir do local possibilitou o resgate destes no-
vos atores, como os juízes ordinários e procuradores do conselho, 
encarando o direito como um saber local, localizado em um lugar 
específico e produto de uma sensibilidade própria, uma sensibilidade 
legal.67 Sensibilidade essa perceptível em uma pequena e periférica 

67 Conforme Geertz: “Law, I ha been saying, (…) is lt knowledge; local not just as to place, time, class, 
and variety of issue, but as to accent (…) It is this complex of charaterizations and imaginings, stories 
about events casts in imagery about principles, that I have been calling a legal sensibility” GEERTZ, 
Clifford. Local Knowledge. USA: Basic Books, 1983. p. 215. 
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vila colonial portuguesa que absorveu as práticas, formalismos e ritos 
da alta cultura jurídica. 

É possível imaginar Francisco de Siqueira Cortes acompanhando o 
alcaide da vila no bater de sinos na Praça Tiradentes, para arrematação; 
ou ele concedendo audiências nas quais formalizou pedidos, proferiu 
sentenças tecnicamente corretas (embora muitas vezes buscasse extra-
polar suas competências) e elaborou despachos. Em todas essas ocasi-
ões é possível imaginá-lo, em seu melhor traje, portando sua vara de 
juiz, modelo que seria utilizado também nas missas e Procissões. 
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Como podemos verificar algo tão subjetivo, e ao mesmo tempo, tão 
associado ao fenômeno moderno do nacionalismo, como os pro-

cessos de afirmação das línguas nacionais? Embora muitas possam ser 
as respostas, este estudo focará um caso específico, da virada dos sé-
culos XVIII para o XIX, na produção editorial em língua portuguesa. 
Embora os indícios possam ser encontrados em diversas fontes, con-
centramo-nos no esforço de tradutores para verter para a língua por-
tuguesa uma enorme quantidade de trabalhos, e nas censuras desses 
trabalhos pela Real Mesa Censória e seus sucedâneos, ao longo das 
décadas entre 1770 a 1810. 

O primeiro passo é questionar a ideia contida na afirmação de 
partida – a de que houve alguma valorização da língua portuguesa no 
período em foco, que possa ser verificada naquilo que os tradutores e 
censores escreveram. 

A historiografia afirma que sim, a partir da percepção da transi-
ção do uso do Latim ou do Francês como língua editorial predomi-
nante para as línguas nacionais, em especial no tocante aos escritos 
científicos. Esta historiografia específica mostra o incremento das 
edições traduzidas ou já escritas nos idiomas “pátrios”. No caso da 
língua portuguesa, podemos citar os estudos de Antônio Gonçalves 
Rodrigues, João Luís Lisboa e Luís António de Oliveira Ramos,2 en-
tre outros. Segundo João Paulo Silvestre, os séculos XVI e XVII não 

1 Este estudo foi realizado como parte do projeto de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa 
(2015), intitulado “Homens do livro no início do século XIX: livreiros, cientistas, censores, 
revolucionários no império Português”, sob supervisão do Prof. Dr. José Damião Rodrigues, e com 
financiamento da CAPES. 
2 RODRIGUES, A. G.  A tradução em Portugal. Lisboa, INCM. 1992; LISBOA, J. L. Ciência e política; 
ler no antigo regime. Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1991; RAMOS. L. A. O. 
Sob o signo das «Luzes». Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986.
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foram particularmente fecundos em traduções para o português em 
qualquer categoria editorial, havendo sim uma forte circulação, em 
Portugal de obras em espanhol e latim (verificável nos catálogos das 
bibliotecas ou de impressores portugueses), mas “o espaço das tra-
duções do francês é lentamente conquistado à medida que o século 
XVIII avança”.3 Rodrigues indica que a primeira metade do século 
XVIII viu surgirem 442 traduções publicadas em Portugal, contra 266 
em todo o século anterior. Neste estudo, ainda incompleto e sem 
pretensão de ser exaustivo, já foram localizadas aproximadamente 
250 obras do período, das quais pouco mais de uma centena ofere-
ceu paratextos dos tradutores (ou dos editores das traduções) para 
a realização da análise.4 Também foram buscadas as censuras dessas 
traduções (e outras, mantidas inéditas, seja pela proibição de sua pu-
blicação, seja por motivos de ordem editorial) na documentação da 
Real Mesa Censória.

Os “paratextos” editoriais, (ou seja, textos adicionais à obra, 
como prefácios, posfácios, cartas ao leitor, pós-escritos, etc., mas 
também textos extrínsecos – epitextos, como as censuras, as cartas e 
catálogos que dão o livro a conhecer), possuem força ilocutória sufi-
ciente para que sua informação possa “dar a conhecer uma intenção 
ou interpretação autoral e/ou editorial”.5 Buscar estes paratextos em 
seu contexto – variável, portanto, historicamente – tem sido a abor-
dagem adotada nesta pesquisa, pois ela permite refletirmos sobre a 
historicidade da cultura escrita em foco, através de personagens nela 
envolvidos.6

No âmbito dos estudos sobre a produção, apropriação e circu-
lação da palavra escrita, que tem sido realizados por mim e outros 
pesquisadores do Grupo de Estudos Cultura e Educação na América 

3 SILVESTRE, J. P.  «A tradução do discurso enciclopédico para a língua portuguesa: barreiras 
linguísticas e culturais no início do século XVIII». In: M. A. Miguel et al. Actas do I Colóquio de 
Tradução e cultura. Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2006, p. 247-255. 
4 Foram consultados os catálogos da Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional de Portugal; 
Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil; Bibliotecas Digitais da Universidade de Coimbra; 
Bibliotheque Nationale de France – Gallica Bibliotheque Numerique; Bibliotheque Nationale de 
France; Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro; Biblioteca Nacional – Lisboa; Biblioteca Nacional de 
España; Biblioteca Virtual da Universidade do Porto; Biblioteca da Universidade de Lisboa; Biblioteca 
da Universidade de Aveiro; Brasiliana USP; British Library online Catalogue; Digital Public Library 
of America; Europeana – digital Libraries of Europe; Google Livros; Lybrary of Congress online 
Catalogue; Projeto Caminhos do Romance - UNICAMP); Real Gabinete Português de Leitura do 
Rio de Janeiro.
5 GENETTE, G. Paratextos editoriais. Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2009, p. 17. 
6 Ver: DENIPOTI, C.; PEREIRA, M. R.. «Sobre livros e dedicatórias: D. João e a Casa Literária do 
Arco do Cego (1799-1801)». História Unisinos 17(3):257-271, set./dez. 2013.
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Portuguesa (GCEAP-UFMG), e do Centro de documentação e pesqui-
sa de história dos domínios portugueses (CEDOPE – UFPR), temos 
buscado investigar o significado que certas ideias, consolidadas na 
historiografia, assumiram para os atores sociais envolvidos nos pro-
cessos que tais ideias buscam descrever. Assim, por exemplo, interessa 
menos um conceito de Iluminismo, elaborado ao longo dos debates 
historiográficos, do que as maneiras que os contemporâneos experi-
mentavam, em suas interações sociais, as ideias relacionadas a novas 
formas de pensar. 

Assim, pensar uma tal “valorização”, pressupõe investigar práticas 
discursivas do período em foco, que permitam confirmar ou negar tal 
processo e, ao mesmo tempo, tentar perceber os múltiplos significa-
dos que tais práticas assumem no tocante ao empenho intelectual e 
editorial relativo às traduções. Para tentar efetivar este objetivo, esta 
pesquisa buscou tais práticas, em um primeiro momento, em paratex-
tos escritos pelos tradutores de livros dos mais diversos campos do 
conhecimento, publicados em língua portuguesa entre 1760 e 1820, e 
é bom se  diga, sem buscar fazer um levantamento exaustivo de todas 
as traduções realizadas no período. 

Os prefácios, prólogos, prefações preliminares, discursos, disser-
tações, advertências prévias, notícias e avisos aos leitores, incluídos 
nas obras traduzidas por seus tradutores, já foram objeto de estudos 
sistemáticos – inclusive sobre um dos corpos documentais aqui analisa-
dos: aquele das traduções organizadas no âmbito do empreendimento 
da Tipografia do Arco do Cego, entre 1799 e 1801. Os estudos de 
Alessandra Ramos de Oliveira Harden sobre o Frei José Mariano da 
Conceição Veloso e Manoel Jacinto Nogueira da Gama a partir dos 
paratextos incluídos nas traduções publicadas, são exemplares de es-
tudos realizados a partir deste tipo de fonte documental. Segundo ela, 
os “paratextos [dos tradutores do Arco dos Cegos] funcionaram como 
instrumentos para a aceitação dos princípios científicos iluministas, 
pois as ideias progressistas eram apresentadas aos leitores portugueses 
por discursos comprometidos com as tradições do antigo regime por-
tuguês e com a retórica escolástica”.7 Esta autora também problematiza 
as fontes, apontando os limites que também se apresentam para o pre-
sente trabalho:

Há uma aparente contradição discursiva na relação entre para-
texto e texto principal, já que textos prefaciais com alto grau 

7 HARDEN, A. R. de O. «Os tradutores da Casa do Arco do Cego e a ciência iluminista: a conciliação 
pelas palavras». Trad. Ling. Aplic. Campinas, n (50.2) 301-320, Jul.-Dez., 2011, p. 301.
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de subjetividade são empregados para apresentar traduções de 
obras científicas fundamentadas nos princípios do Iluminismo. 
Os dois conjuntos de textos envolvidos nesse jogo, os para-
textos dos tradutores, de um lado, e as obras traduzidas, de 
outro, foram redigidos de acordo com tradições textuais que 
se opõem. Enquanto os cientistas (ou filósofos naturalistas), 
autores dos textos originais, usavam a língua em conformida-
de com um paradigma de experimentalismo, racionalidade e 
objetividade característico do Iluminismo, os tradutores brasi-
leiros escreviam seus textos seguindo um modelo de eloquência 
derivado da retórica escolástica, criticada pelos iluministas por 
sua dependência da chamada auctoritas e pelo uso de lingua-
gem pomposa e ornamentada supostamente em detrimento da 
argumentação racional.8

Outros estudos abordaram a história da cultura escrita com re-
cortes sobre o ato da tradução para o português, embora não tenham 
enfatizado exclusivamente as vozes dos tradutores. Este é o caso, por 
exemplo, do estudo de João Paulo Silvestre (2006; 2007) sobre a tra-
dução do discurso enciclopédico para a língua portuguesa, e também, 
dentre outros, do estudo de Alisson Eugênio (2003) sobre uma das tra-
duções do Arco do Cego (a Observação sobre Enfermidades dos negros 
de Jean Dazille, traduzida por Antonio José Vieira de Lisboa Carvalho 
e publicada em 1801). 

Outro corpo documental verificado foram as censuras escritas no 
mesmo período, com o foco sobre as traduções apresentadas. Estes 
textos, escritos no âmbito de um processo mais amplo de afirmação de 
políticas de controle sobre a circulação de ideias. Estudadas por diver-
sos autores, dentre os quais mencionamos Ana Cristina Araújo, Maria 
Tereza Payan Martins e Luis Carlos Villalta,9 as censuras – os textos 
justificativos escritos pelos membros da Real Mesa Censória, são uma 
excelente fonte para a compreensão das percepções das luzes dentre os 
membros de uma certa “república das letras” oficial, frequentemente 
conflituosa e sujeita às regras de sociabilidade letrada, que dava dife-
rentes “níveis” de poder relacionados diretamente com os círculos de 
clientelismo e patronato. 

Para além destes estudos, buscar-se-á compreender os motivos ale-
gados por tradutores e censores como formas de atribuir valor ao uso 

8 Ibid. p. 307.
9 ARAÚJO, A. C. A cultura das Luzes em Portugal; temas e problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 
2003; MARTINS,  M. T. E. P. A censura literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2005. VILLALTA, L. C. Reformismo ilustrado, censura e práticas 
de leitura: usos do livro na América Latina. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.
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da língua portuguesa em textos diversos. Para tanto, utilizaremos abor-
dagens – a análise dos paratextos e das censuras – aplicada a um campo 
de conhecimento (que é, neste caso, uma “cultura escrita”, vista através 
da tradução de livros). 

Sobre a ideia de campo de conhecimento, cumpre explicitar que 
ele se define aqui, ao estilo de Bourdieu, como espaço social de múl-
tiplas dimensões de relações sociais entre agentes com interesses par-
tilhados, em busca de recompensas específicas, mas sem disporem dos 
mesmos recursos.10 

É importante ressaltar a inserção deste estudo no projeto “Ho-
mens do livro no início do século XIX: livreiros, cientistas, censores, 
revolucionários no império Português”. O projeto tem por objetivo 
apreender as percepções que agentes do circuito de comunicação do 
livro tinham da influência das “luzes” e dos livros iluministas no pe-
ríodo entre 1770 e 1820, entendido como Antigo Regime, ou de cri-
se desse regime no Império Português. Escrivães, literatos, tradutores, 
livreiros, censores, cientistas e diversos outros indivíduos envolvidos 
no universo da palavra impressa, em suas diferentes facetas – escrita, 
circulação, guarda, censura, leitura, etc. – serão buscados, em uma ten-
tativa de perceber a visão “de baixo” do iluminismo e dos livros que 
o propagaram em Portugal e seus domínios. Ou seja, buscar-se-ão as 
representações produzidas sobre essas “luzes” em textos e paratextos 
de diferentes matizes (catálogos, dedicatórias, requerimentos, censu-
ras, etc.) e de suas consequências nas experiências individuais em todo 
o espectro social relacionado ao mundo do livro e da palavra impressa 
no período. De forma similar, textos e paratextos serão explorados 
quanto às representações do processo de “esclarecimento” que estes 
indivíduos experimentaram.

Este estudo sobre traduções e tradutores tem diversos aspectos e 
desdobramentos ainda por serem executados, e esta é uma tentativa 
de indicar as possibilidades de abordagens de pesquisa contidas no 
tema e nas fontes. Um primeiro esboço foi realizado focando exclusi-
vamente os paratextos dos tradutores quanto aos motivos que os im-
pulsionaram ao esforço tradutório, constatando-se que este esforço 
era realizado fundamentalmente em nome de  certa “utilidade” das 
traduções, que permeia as justificativas dos tradutores para a execu-
ção de seu trabalho.

10 BOURDIEU, P. L’économie des échanges linguistiques. In: Langue française, n. 34, 1977. 
Linguistique et sociolinguistique, sous la direction de Pierre Encrevé. p. 17-34.
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Assim, por exemplo, o tradutor anônimo do primeiro volume da 
Miscellanea curioza e proveitoza, publicada em 1782, afirmou ter leva-
do a tradução a cabo para “promover de todo modo que posso, tudo 
quanto puder concorrer para o desabuso, augmento, e perfeição desta 
Nação”, o que contribuiria, segundo ele, para a utilidade da Pátria. De 
modo semelhante, João Rosado de Villalobos e Vasconcelos (1786), 
professor de Retórica em Évora e profícuo tradutor e autor ao longo 
da década de 1780, traduziu os Elementos da Polícia Geral de hum Es-
tado (que dedicou, convenientemente, ao poderoso Intendente Geral 
de Polícia, Diogo Ignacio de Pina Manique), afirmando fazer a tradu-
ção “em beneficio da utilidade, e honra da Patria, e propagando-se as 
luzes por todas as partes” com o intuito de deixar tais conhecimentos 
fermentarem e produzirem, “por muitos modos, e meios a felicidade 
pública de hum Estado”. 

Uma segunda ordem de motivações e justificativas está no cerne 
da história do livro e da palavra impressa: a notoriedade de determi-
nadas obras, tanto em suas versões originais, quanto em traduções 
em outras línguas. Esta notoriedade tem demandas típicas das inter-
conexões complexas que se estabelecem entre os diversos agentes do 
processo de criação, publicação e circulação de livros e, consequente-
mente, ideias e ficam expressas nos textos dos tradutores - eles mes-
mos agentes no circuito de comunicação que se persegue ao estudar o 
livro e a palavra impressa no passado.11 Foi por causa desta notorie-
dade que Gaspar Pinheiro da Câmara Manuel, brasileiro que assinou 
sua tradução como “Hum homem do mar”, decidiu-se por traduzir 
o Elogio de Renato Duguay Trouin de M. Thomaz (1774). Na sua 
“Advertência Proemial” ele disse que “[a] estimação, que na Europa 
tem logrado os Elogios do célebre Thomaz, me excitou a traduzir 
hum delles no idioma da minha Patria, parecendo-me que na língua 
Portugueza não ficaria menos pomposo”. A mesma lógica, em conjun-
ção com os tópicos trabalhados no item anterior, aparece no prefácio 
que José Amaro da Silva fez para sua tradução de A morte de Abel de 
Salomão Gessner (1785): 

E vendo eu a boa opinião que estas duas Nações [Alemanha e 
França] tão eruditas tinham feito delle, encantado não só do 
estilo, mas também da materia, me resolvi a traduzillo tambem 
na nossa Lingua Portugueza pela utilidade que julgo de sua lei-
tura a todas as pessoas curiosas de similhantes obras; e suposto 
que a lingua, ou o idioma Frances se veja hoje tão estendido e 

11 DARNTON, R.  «What is the history of books?», revisited. Modern Intellectual History 4, 3. 495-
508. 2007, p. 502.
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conhecido em quasi todas as partes do mundo, não é contudo 
bastante commum, para que todos se possão facilmente apro-
veitar delle, principalmente aquelles, que se não tem versado 
em Letras, para os quaes se encaminha mais a minha intenção.

A terceira série de justificativas, escolhidas para este trabalho, 
dentre as muitas possíveis, é relativa aos princípios clientelistas de or-
ganização do Antigo Regime português. Convém relembrarmos que 
a sociedade portuguesa do período em foco sofria influências do Ilu-
minismo – ou da Ilustração – de formas diversas, em especial nas ca-
madas que circulavam em espaços de sociabilidade científica, criados 
a partir dessas influências – a Academia Real de Ciências, a Academia 
dos Guardas-Marinha, a Universidade de Coimbra depois de sua re-
forma, etc.12 Ao mesmo tempo, essa sociedade mantinha estruturas 
sociais, políticas e culturais, típicas do Antigo Regime. Isto criava um 
território particular no qual, por um lado, “clientes” se esforçavam 
por oferecer dádivas, na forma de palavra impressa, recompensadas 
por mercês dos “patronos” na forma de funções políticas, acadêmicas 
ou militares. Isto fazia, por outro lado, que a ciência, a literatura, 
as artes, não fossem “apenas impulsionadas pela voga europeia, pela 
difusão francesa das academias e pelo costume aristocrático de cul-
tivar as letras e a história natural.13 A ciência tornou-se instrumento 
estatal para consolidar suas possessões, dinamizar o comércio entre 
o reino e o ultramar”.14 Estas afirmações podem, com facilidade, se-
rem expandidas para o ato de traduzir e de oferecer uma tradução 
ao rei ou rainha, ou a algum outro nobre influente (como o Marquês 
de Pombal, ou D. Rodrigo de Souza Coutinho, em tempos distintos 
abrangidos nesta pesquisa).

O já citado João Rosado de Villalobos e Vasconcelos demostrou 
estas relações nas dedicatórias das obras de Fleury  que traduziu. Ao 
dedicar a tradução de Os costumes dos israelitas de 1778, ao frei José 
de Jesus Maria Mayne, [deputado da Real Mesa Censória], sócio da 
Academia Real de Ciências e confessor do rei consorte D. Pedro III, 
Vasconcelos afirmou que:

12 PEREIRA, M. R.; CRUZ, A. L. B. da. Ciência e memória: aspectos da reforma da universidade de 
Coimbra de 1772. Revista de História Regional 14(1):7-48, Verão. 2009. 
13 MAZLISH, B. Invisible Ties: From Patronage to Networks. Theory, Culture, Society; 17; 2, 2000,1-
19. 
14 RAMINELLI, R. Viagens ultramarinas: monarcas, vassalos e governo à distância. São Paulo, 
Alameda, 2008, p. 94. 
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Vossa Senhoria mo entregou, & logo protestei fazer a traducção 
para gloria, honra & utilidade da minha Patria, muito particu-
larmente para oferecer a Vossa Senhoria. Com effeito, tendo a 
honra de servir a minha Nação a tenho tambem de offerecer 
a Vossa Senhoria a Traducção do Illustre Fleury para servir de 
hum documento publico da minha obediencia & fidelidade ás 
insinuaçõens de V. Senhoria. 

Uma última observação diz respeito aos assuntos dos livros tradu-
zidos. A pesquisa não estabeleceu – ao menos nesta fase – distinções 
sobre o tipo de livro, tendo se debruçado sobre quaisquer traduções 
realizadas no período, de obras literárias, de filosofia e teologia, artes 
e ofícios, tratados jurídicos, históricos e obras clássicas de forma geral, 
mesmo que a possibilidade de recortes temáticos das obras traduzidas 
esteja no horizonte de análise.

Isto posto, chegamos no cerne deste texto, que é buscar lançar 
alguma luz sobre o entendimento que estes diversos agentes tinham 
sobre a tradução em si, ou, dito de outra forma, o que eles percebiam 
como uma tradução bem executada, boa ou “perfeita”. Embora a abor-
dagem ideal seja a de trabalhar simultânea e comparativamente as duas 
séries documentais, por motivos de tempo e do atual estágio (inicial) 
da análise da documentação, falaremos primeiro sobre os tradutores, e 
ao fim, sobre os censores. 

Inicialmente, limitando a análise para adequação do tempo, pode-
mos ver como alguns tradutores do corpus descrito pensavam qual de-
via ser sua atuação, buscando definir as características ideais de um tra-
dutor. João Rosado de Villalobos e Vasconcelos em sua “prefação” de 
tradutor aos Costumes dos cristãos, do mesmo Abade Fleury, publicado 
em Lisboa pela Tipografia Rollandiana em 1782, dizia que o tradutor 
deveria ter “hum conhecimento exacto das duas linguas o que naõ he 
vulgar em muitos traductores: muita critica, e hum espirito filosofico 
para conhecer o genio do Author, ainda mesmo depois de inventar os 
pensamentos do Livro.” Além disso, ele dizia ser necessária uma “gran-
de affeição ao Author, que se traduz, huma grande paciencia; e em fim, 
huma necessaria humildade de coração, e total esquecimento do amor 
proprio” para não modificar o “o methodo, os pensamentos e a frase 
do Livro” com imposições, acréscimos ou diminuições. Adicionalmen-
te, era “preciso hum grande conhecimento da materia que se traduz, o 
que certamente não he facil de unir em um só sujeito”. 

Relativizando a definição de Villalobos e Vasconcelos, Miguel Ti-
berio Pedegache Brandão Ivo, coronel do segundo regimento de cava-
laria da praça de Elvas, no prefácio à sua tradução da Arte da Guerra 
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de Frederico II impresso em Lisboa, na Regia Officina Typografica, em 
1792, escreveu:

Que importa que o Traductor possua a fundo o conhecimento 
dos dous idiomas, que conheça a energia das suas frases, a gra-
ça, e a variedade da sua locução, senão possuir o raro talento 
de combinar o genio, e caracter de duas linguas, em as quaes 
se annuncião de differente modo as idéas, e os conceitos, por-
que são differentes os termos, differentes as metaforas, e muitas 
vezes o que em huma he trivial, na outra he sublime? a maior 
difficuldade, quanto a mim, consiste em certos termos techni-
cos das Artes e das Sciencias, que muitas vezes huma das linguas 
não tem, dos quaes porém nasce a elegancia em hum idioma, e 
na traducção huma tibieza, que mata o original.

Há aqui, em uma visão retrospectiva, a ideia do tradutor como 
antropólogo, que interpreta o texto em suas múltiplas facetas para uma 
cultura distinta, ao mesmo tempo que um literato.  Antonio Martins 
Vidigal, ao traduzir a Descripção das infermidades dos exercitos de Van 
Switen, impresso em 1786, reafirmou esta ideia no seu “Prologo do 
Traductor”, ao afirmar que “se hum traductor se revestir de fidelidade, 
e simplicidade; se na sua traducção se deixarem ver todas aquellas pre-
cisas circunstancias, que a podem inculcar por clara, e correcta, se elle 
exprimir fielmente todos os pensamentos, e ainda as mesmas palavras 
do Original [...]”, ele terá satisfeito suas obrigações. 

Oferecendo uma visão com menor concessão às diferenças cultu-
rais (ainda que provavelmente elaborada em período anterior, mas re-
produzida nas diversas reedições da obra), o tradutor anônimo da obra 
de Jean Croiset, Retiro espiritual para hum dia de cada mês, impresso 
em Coimbra em 1783, afirmava ter “[a]ssim assentando commigo, que 
quem traduz, he […] como hum pintor, que se sugeita a copiar, o que 
tem feito tudo, quando chega a assemelhar a sua copia ao objecto, que 
se propoem, e que não faz nada, quando faz tudo ao seu gosto”.

Também há uma visão consensual sobre que tipo de benefícios 
poderiam ser obtidos através das traduções para a língua portuguesa. 
Custodio José de Oliveira, Professor Régio da Língua Grega, prefacia 
sua tradução do Tratado do sublime de Dionísio Longino, publicado em 
1771, afirmando que a tradução faz excitar “em nós huma louvavel emu-
lação de iguallado na nossa lingua, e nos obriga a forçar a nosso espirito, 
para achar frases próprias com que expressemos quanto pensa o mesmo 
original”. De forma semelhante, o prólogo escrito pelo editor Francisco 
Rolland para a tradução do Paraíso Perdido, de Milton, de 1789, pelo 
presbítero José Amaro da Silva, enunciava os benefícios das traduções: 
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Todos sabem quão proveitosas tem sido as Traducções; por ellas 
se alcançam conhecimentos uteis, que se fariaõ difficultosos a 
quem lhe faltasse a instrucção das Linguas, em que são tratadas 
as Artes, ou Sciencias. Os Francezes dotados de hum desejo de 
immortalizar o seu nome se tem affadigado em trasladar para a 
sua Lingua Obras utilissimas, os melhores Poetas, e tudo quan-
to lhes parece poderá reformar os costumes, educar os outros 
homens, e instruillos em todas as Sciencias.

Antonio Vidigal, no prefácio já citado, critica o pouco empenho 
pelos portugueses em traduções, o que os levou a “não só deixaram 
de adoptar para a lingua materna muitas obras de conhecido e prova-
do merecimento, mas ainda tem estimado em pouco as raras traduc-
ções, que de algumas se tem publicado”. Segundo ele, esta ausência 
era sentida por “todos os que sabem distinguir as vantagens, e doçura 
da sociedade, dos incomodos e desabrimentos da solidão”. Estes tra-
dutores também expressam o que consideram ser as principais virtu-
des das traduções. Custódio José de Oliveira as enaltece porque “Ahi 
apreendemos a conhecer melhor as bellezas do original, e a força 
dos pensamentos: ahi se excita em nós huma louvavel emulação de 
iguallado na nossa lingua”, enquanto o mesmo Antonio Vidigal dizia 
que:

As traducções dos bons livros forão em todos os tempos taõ 
favoralvemente admittidas na Republica das letras, quanto se 
julgavam estimaveis, e uteis. Igualmente, depois de averiguadas 
as suas grandes vantagens, se estabeleceo o seu distincto mere-
cimento; e não era muito lhe conferirem a estimação, que he 
naturalmente inseparavel de tudo, o que instrue com suavidade 
e gosto.

O que era, para estes tradutores, uma tradução perfeita? A res-
posta, naturalmente parcial nesta fase, dada a seleção de alguns poucos 
paratextos para esta análise até o momento, é contraditória, à medida 
que cada tradutor se filiava a tradições próprias, a mais comum das 
quais – mas não a única – seguindo as Observations sur l’art de traduire 
de D’Alembert15 conforme se pretenderá verificar em um estágio pos-
terior deste trabalho.

Custódio José de Oliveira acreditava em uma pedagogia da imita-
ção que deveria permear a tradução dos “[e]scritores que nos podem 
servir de seguros Mestres, em cujas Obras hum sólido engenho pode 

15 [D’ALEMBERT, Jean le Rond], Mélanges de littérature, d’histoire, et de philosophie. Nouvelle 
édition, augmentée de plusieurs Notes sur la Traduction de quelques morceaux. de Tacite. Tome 
troisième. A Amsterdam, chez Zacharie Chatelain & fils, MDCCLXIII
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encher a sua alma das virtudes” a serem imitadas pelo tradutor, “trans-
portando-se a fazer própria na sua língua a producção dos pensamentos, 
expressões, frase, e teor da obra estranha” que devem conter as mes-
mas qualidades de “naturalidade, força, viveza, graça, majestade, que 
se encontra na língua, que traduz” equilibrando uma fidelidade ao es-
tilo original do autor traduzido, e uma independência relativa à língua 
pátria, uma vez que o tradutor deve evitar a ordem original do texto “o 
que todavia mostra servidão, e esterilidade de genio”.

João Rosado de Villalobos e Vasconcellos refuta um “methodo do 
tempo”, baseado em paráfrases e utilizando um estilo “alheio do Au-
thor, da Obra, e do caracter da nossa Lingua”, afirmando ter se esforça-
do para seguir o autor original “sem nunca alterar a frase, a figura, nem 
ainda a pontuação; e por conservar em tudo o seu mesmo estilo, o seu 
mesmo genio, e o seu proprio caracter” sem galicismos, palavras “ses-
quipedalias16 ou estrepitosas”. Segundo ele, “Quanto seja custoso este 
methodo de traduzir, que entendo ser o melhor, só o podem conhecer 
aquelles , que tem tomado este exercicio”.

Joseph Manoel Ribeiro Pereira, em seu discurso preliminar para 
a tradução das Noites selectas de [Edward] Young, publicada em 1783, 
na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, afirmava ter feito mais 
uma paráfrase do que uma tradução propriamente dita, cotejando a 
edição original em inglês com a tradução francesa para conseguir um 
“Young português que pudesse agradar á minha Nação”, estabelecendo 
assim sua ideia de tradução:

[este] método que sigo nesta versão, e nas quais eu tenho feito, 
é nascido da persuasão, em que estou, de que assim se devem 
traduzir autores de línguas estrangeiras, e muito principalmente 
aqueles, que sendo sede [de] superior merecimento pela matéria 
que trataraõ, não o lograõ igual pelo gosto, e digestaõ com que 
a escrevem. 

Para o anônimo tradutor da obra de Jean Croiset, as boas quali-
dades da tradução, considerada por ele um trabalho mais “dificultoso” 
do que normalmente pudessem imaginar os leitores, são dadas pelas 
negativas: uma tradução “nada póde ter melhor, do que ser simplez, 
clara, e correcta;” expondo de forma exata todos os pensamentos do 
autor, ao mesmo tempo que utilizava “as mesmas expressoens quanto 
póde ser, e quanto se conformaõ com as da lingoa, em que se traduz;” 
pois quando tais expressões “violentarem” a frase, o tradutor poderia 

16 Palavra contendo muitas sílabas. Literalmente, significa ter um pé e meio de comprimento.
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tomar a liberdade de adaptar as ideias ao idioma traduzido. Um último 
cuidado, segundo ele, é que o tradutor deve “cuidar menos no numero 
das palavras, que do seu valor: esta mesma regra nos ensina o mais elo-
quente dos antigos Romanos, em huma versão, que fez do Grego para 
o Latim, cujas palavras julgo escusado aqui referir”.

Um último exemplo, antes de vermos o que os censores definiam 
como “boa tradução”, vem (provavelmente) de Antonio Ribeiro dos 
Santos [Elpino Duriense] em 1805, editor das obras póstumas de José 
do Coração de Jesus, vulgo Almeno, que traduziu Os quatro primeiros 
livros da Metamorphose de Ovídio. 

Na “Noticia sobre Almeno e sua Traducção da Metamorphose de 
Ovidio” que antecede a obra, afirmava-se que a tradução, fiel ao ori-
ginal, era “mui pura e limpa nas palavras; mui própria e escolhida nos 
termos; facil e natural nas expressões; correcta na grammatica; elegan-
te na dicção; luzida e airoza na fraze poetica, e trica de todos os primo-
res e atticismos17 da Lingua”. O autor do paratexto (supostamente Ri-
beiro dos Santos) sentiu “garbo e ufania” ao ler traduzidas “as maneiras 
de dizer polidas, finas e engraçadas de Ovidio por outras equivalentes 
em nossa língua”, mantendo todas as “galhardias e donaires a locução, 
todas as variações e floreios do estylo do Original”.

Embora forneçam ideias vagas sobre as exigências impostas aos 
tradutores, os paratextos deixam entrever embates que acompanham 
a história da tradução – fidelidade ao original ou adequação ao “es-
pírito” da língua; adoção de termos estrangeiros (galicismos, angli-
cismos, tecnicismos) ou adaptação de termos conhecidos na língua 
traduzida; paráfrase, versão ou tradução literal. Para contrabalançar 
essa variedade de ideias, vejamos o que os censores tinham a dizer 
sobre o tema.

O trabalho futuro neste tema prevê o cruzamento das obras censu-
radas com os paratextos dos tradutores e editores. Contudo, no atual 
andamento da pesquisa isto ainda não foi feito. Optamos, neste mo-
mento, por tentar visualizar uma amostra dos textos das censuras (de 
modo algum todos os textos coletados sobre o tema, pois, ao contrário 
dos paratextos editoriais, a coleta dos textos das censuras apenas foi 
executada, e sua sistematização ainda está por ser feita). De todos os 
modos, há a recuperação de discursos comuns nas censuras, que para 

17 Aticismo é uma designação dada ao movimento literário ou retórico que procurava imitar o estilo e 
a maneira da prosa ática (ateniense). Começou por volta do primeiro quartel do século I a.C., como 
uma reação ao asianismo.[carece de fontes] Em português, o termo é sinônimo de uma determinada 
elegância no comportamento, característica dos áticos, ou um estilo elegante, conciso e delicado, 
evocativo dos autores clássicos da Ática. [Caudas Aulete]
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efeitos de exercício, restringirei aqui àquilo que os censores considera-
vam uma boa tradução.

Frei Mathias da Conceição,18 por exemplo, na censura que fez da 
tradução do Capitão Manoel de Sousa de A história de Theodozio o 
Grande de Flechier, lida por ele em 1776 e publicada dez anos de-
pois pela Tipografia Rollandiana, escreve que nesta tradução, embora 
completa, ao tradutor faltou “aquella força, aquele espirito, ou aquella 
elegancia, que no proprio original lhe deu o seu Autor”. Segundo este 
censor, faltava também ao tradutor um conhecimento da “elegancia 
propria e natural da lingua Portugueza”. Este censor, no mesmo dia de 
1776, censurou também uma tradução dos “sermões, que em Frances 
pregou e imprimio o Abade Comnedatario de la Fourdupin” nos mes-
mos termos:

não porque lhe falte alguma parte substancial; mas sim porque 
lhe falta aquelle espirito, aquella força e aquella unção que no 
original lhe deo o sue Autor, e que o traductor poderia m.to 
bem verter no nosso idioma, se fora perfeitamente instruido 
nas eloquencias do pulpito, e na elucução propria e natural da 
Lingoa Portugueza, que de tudo he capaz.19

Antonio Lobo da Cunha,20 na censura de “seis orações de ouro” 
que fez em 1777, descreveu a tradução como sendo fiel e bem traba-
lhada “p. exprimir os pensamentos figuras e mais bellezas do Author” 
ao passo que Fr. Luis do Monte Carmelo,21 ao censurar (em 1779) a 
tradução que José da Silveira Lara fizera do livro de Dupuy Instruções 
de hum pai a sua filha seguiu os mesmos preceitos ao afirmar que o 
tradutor foi fiel “no que pertence aos conceitos, ainda que não seguio 
em tudo o sentido Literal; porque muitos Gallicismos não se podem 
reduzir Literalmente ás nossas Frazes”. Em 1780, Frei Francisco Xa-
vier de Santa Anna e Fonseca,22 censurando a Introdução ao símbolo 
da fé, de Luis de Granada (publicada no mesmo ano, em Coimbra, 
pela Régia Oficina Tipográfica) usa de substantivos semelhantes para 
aprovar a tradução, afirmando que “O mericimento da Obra he in-
contestavel e o da Traducção não pode admitir duvida” pois fora feita 
com clareza, elegância e energia, além de correção ortográfica. Na 
censura da tradução que Joaquim Granco de Araujo Freire Barbosa 

18 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1776, n. 48.
19 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1776, n. 48.
20 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1777, n, 99.
21 REAL MESA CENSORIA, cx 11, n. 21.
22 REAL MESA CENSORIA, cx 12, 1780, n. 46.
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fez de Idylios e Poesias pastoris, de Salomão Gesner, censurado em 
1783 e publicado no ano seguinte (Lisboa: Na Of. de Simão Thaddeo 
Ferreira), este mesmo censor diz que “[e]sta Traducção esta poetica 
e natural: e a obra tem em si todo o merecim.to q neste genero pode 
alcançar huma idea pastoril singela atractiva e virtuoza”.23 Um último 
exemplo do que este censor considerava uma boa tradução pode ser 
visto na censura da tradução do Paraíso Perdido de Milton, feita em 
1784,24 na qual afirmava que

Esta he a obra q aqui se apresenta traduzida em Portuguez, com 
bastante fidelid.e e exação, que nao deixará de ser bem aceita, 
util e agradavel a que nao tiver intelig.a da lingoa Franceza em 
q se acha traduzida, ou da Tradução em verso Latino, de Gui-
lherme Hog, escocez. Os Leitores de bom gosto terão certam.te 
a vantagem de entender hum Poema que enserra nno seu Plano 
as mais vivas imagens e belezas da Poezia.

Frei José da Rocha25 em censura da tradução de seu colega censor, 
Antonio Pereira de Figueiredo, dos livros sagrados de “Tobias, de Judi-
th, de Esther, e de Job” em 1781, afirmou que o tradutor soube usar as 
expressões com naturalidade e as palavras com propriedade, demons-
trando que ele conhecia não somente a energia do “Sagrado texto, mas 
a riqueza e abundancia de termos com que nos podemos explicar em 
a nossa Lingua sem os mendigarmos das extranhas”. Outros censores, 
como o acima mencionado Frei José Mayne,26 também afirmam suas 
visões de uma boa tradução nas censuras que fazem. Sobre a tradução 
do Ano Cristão de Jean Croiset, ele disse que “he hu`a obra bastante-
mente ajustada às principais regras da boa Traducção; porque nella se 
faz ver destintam.te as ideias do Autor da mes- [sic.] Obra”.

Porém, mais do que idealizar uma tradução perfeita, os censores 
criticavam as imperfeições que encontravam, definindo assim pela ex-
clusão aquilo que gostariam de encontrar, como as duas primeiras cen-
suras citadas acima, do frei Mathias da Conceição. Ele também escre-
veu, a respeito da tradução dos sermões de la Fourdupin que: 

A sua ortografia he bastantem.te defeituosa, a sua gramatica 
he hum mixto de gramatica Portugueza e Franceza, uzando 
m.to frequentemente de verbos impessoaies, e fora dos tempos, 
que naturalmente lhes corresponde no nosso idioma, sendo a 

23 REAL MESA CENSORIA, cx 12, 1783, n. 10.
24 REAL MESA CENSORIA, cx 14, 1784, n. 12.
25 REAL MESA CENSORIA, cx 12, 1781, n. 4.
26 REAL MESA CENSORIA, cx 13, 1786, n. 20.
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oração bem unida e ligada com as antecedentes; assim como 
taobem de vocabulos antiquados, pouco, ou nada uzados nos 
escritos policos e correctos do prezente seculo, impresso na 
nossa Lingoa27

Frei Francisco de São Bento, em 1778, censura a tradução de Di-
reção das Almas, afirmando que “[a] tradução he indigna de aparecer. 
o Traductor necessita de aprender a lingua Portugueza.[...]

Os erros da Lingua na tradução da obra são frequentes”.28 No 
mesmo ano, ele censura a tradução do “o Sermão de Sta Genoveva: 
com elle vem tambem o Sermão de S. Luis Rey de França, e hum ca-
derno com quatro discursos Academicos e hum sermão de S. Francisco 
de Assis, tudo traduzido da lingua Francesa”.29 Segundo o censor, a tra-
dução era “indigna” de ser publicada, por ter “defeitos insoportaveis e 
frequentes”, a saber: ser errada em termos gramaticais, utilizar palavras 
“novas e exóticas”, cometer “impropriedades da língua” e contrariar, 
na tradução, o que diziam os textos originais.

Manoel Joaquim Henriques de Paiva censurou diversas traduções 
de textos médicos em termos semelhantes. A tradução do latim que 
Antonio Rodrigues Portugal fez do Novo sistema de tumores de José 
Jacob Plenk, censurada em 1784 e publicada no Porto em 1776, foi 
censurada em termos da adulteração e depravação que o tradutor fi-
zera do original, faltando “á clareza, e discrepta  adopção de termos 
novos, que em obras taes se requer”.30 Sobre a tradução dos Elementos 
de medicina prática, de Cullen, (obra publicada somente em 1792) o 
mesmo censor escreveu, em 1788:

Assim que, para sujeitar-se qualquer idioma estrangeiro ao seu 
estilo laconico, cumpriria ter-se  alem do perfeito conhecimen-
to da linguagem deste escritor, o dos vocabulos equivalentes da 
[ileg.] e da discreta adopção dos termos facultativos e didati-
cos, e sobretudo possuir-se, e entender-se completamente a sua 
doutrina, afim de exprimi-la com igual clareza, e representar o 
referido estilo com a mesma concisão. [...]
Porem este traductor em vez de satisfazer aos ponderosos requi-
sitos acima lembrados, falta ás condições que se requerem em 
traducções de Obras elementares [ileg.] ora adoptando muitos 
termos escusados, havendo aliás outros, que bem lhes corres-
pondem, ora Legitimando alguns Latinos e Francezes sem nelles 
observar a desinencia, nem o caracter geral das alterações ou 

27 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1777, n. 38.
28 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1778, n. 53.
29 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1778, n. 54.
30 REAL MESA CENSORIA, cx 13, 1784, n. 22.
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modificações analogicas, com que os nossos bons autores apor-
tuguezaram outas expressões de que elle podéra usar: por isso, 
e pela falta de observancia da collocação Portuguez [sic.] em 
que as vezes pna a sua traducção, não he absolutamente leviano 
nem livre daquelle ar barbaro e horridamente pedantesco, que 
afeia os livros didaticos da faculdade, e da que justamente são 
enredados os Medicos em geral. [...]31

Finalmente, já ao final do período estudado, na censura sobre Victor 
ou o menino da selva, dois censores se manifestaram. José da Silveira Du-
arte e Manuel Correa da Fonseca consideraram a tradução fraquíssima, e 
afirmaram que o tradutor desconhecia a língua Portuguesa “a qual se vê 
aqui toda estragada”. Somada à heterodoxia religiosa do texto original, 
ambos foram contra sua publicação em qualquer idioma.32

Para encerrar, uma última consideração sobre a diferente natureza 
das fontes é necessária, pois os paratextos editoriais, submetidos jun-
to às traduções à análise dos censores, são acessíveis principalmente 
em obras que foram devidamente revisadas para serem publicadas, ao 
passo que muitas das censuras em que as traduções são consideradas 
ruins jamais ganharam o aval oficial para serem impressas. Nota-se, 
contudo, que enquanto os tradutores imaginavam oferecer trabalhos 
bem-acabados, nos seus limites intelectuais, que poderiam – ou deve-
riam – colaborar para uma melhoria geral do estado da arte nos cam-
pos ou disciplinas em que as obras se inseriam, os censores focavam 
uma norma gramatical culta, além de suas preocupações tradicionais 
com a lei, a fé e o rei. Isto fica patente no caso específico do professor 
Rosado de Vasconcelos e Vilalobos, cujos paratextos foram analisados 
na primeira parte do texto, mas que despertava reações distintas entre 
os censores. A censura de Lobo da Cunha das Seis orações de ouro, 
feita for Vilalobos, é quase cartorial, ao dizer que “[d]ezempenha o 
Traductor nesta obra as obrigações da sua Profissão, propondo o ca-
racter do milhor orador, e os argum.tos q formaram as orações mais 
eminentes da eloquencia Romana”33. Já o censor Francisco Xavier de 
Santana e Fonseca, censurando o Plano de huma obra Pia, geralmente 
util no Reyno de Portugal, escrito em espanhol por Bernando Ward, 
dizia de Vilalobos que “não se esquece do louvor proprio lembrando-se 
frequetem,te do grande trabalho das suas composições, e inculcando 
o seu prestimo para esta e outras semilhantes materias”. Mas, mesmo 

31 REAL MESA CENSORIA, cx 14, 1788, n. 8.
32 REAL MESA CENSÓRIA, cx 109.
33 REAL MESA CENSORIA, cx 9, 1777, n. 99.
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assim, decidiu-se por conceder a licença solicitada, “não se fazendo 
caso desta jactancia”.34

Resta reiterar que é um trabalho ainda imaturo, mas que deverá 
beneficiar-se do cruzamento de múltiplas fontes – cito, além dessas, os 
manuais de tradução publicados no período, como A arte de traduzir 
do Latim para o Português, que Sebastião José Guedes e Albuquerque 
publicou em 1818 - para tentar apreender os valores atribuídos por 
esses diversos personagens ao ato da tradução e as implicações destas 
traduções no mercado editorial e nas comunidades de leitores no Impé-
rio Português do fim do século XVIII e início do século XIX.

34 REAL MESA CENSORIA, cx 12, 1782, n. 9.
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Os estudos e pesquisas voltados à cultura escrita vêm ganhando 
fôlego e crescente espaço acadêmico nas últimas décadas. Con-

ceito abrangente, relacionado a práticas sociais, educacionais e edi-
toriais, a cultura escrita está ligada à cultura da tradução, uma vez 
que o contato entre povos que falam línguas diferentes e a troca de 
conhecimento registrado por esses povos em seus respectivos idio-
mas, que são aspectos inseparáveis da história da cultura escrita, estão 
indelevelmente marcados pela tarefa dos tradutores, que permitem a 
permanência do texto escrito no mundo ao lhe garantir o que Walter 
Benjamin chama de sobrevida (Überleben). Pela tradução, a vida do 
texto original alcançaria “seu desenvolvimento último, mais amplo e 
sempre renovado”1. 

Com este artigo, o objetivo é relacionar os Estudos da Tradução e 
a História da Tradução com a História e a História da Cultura Escrita. 
Embora cada uma dessas disciplinas tenha caráter individual que justi-
ficam sua categorizaçao como disciplinas autônomas, os vínculos que 
as unem são tantos que quase não se pode estudar uma sem tocar em 
conceitos e objetos de pesquisa frequentemente encontrados nas demais. 
Falar de cultura escrita é falar também de tradução, de obras e autores 
estrangeiros que entraram na cultura nacional e ajudaram a criar estru-
turas de ensino, de letramento, de pesquisa científica e de sistemas li-
terários. Em uma realidade como a brasileira, de influências múltiplas 
vindas de diversas partes do mundo em pontos diferentes da história, 
foram o contato entre povos de línguas diferentes e a recepção de textos 
e saberes de idomas que nos trouxeram até aqui, com os dissabores e 

1 BENJAMIN, Walter. A Tarefa do Tradutor. In: BRANCO, Lucia Castello (Org.). A Tarefa do tra-
dutor, de Walter Benjamin: quatro traduções para o português. Belo Horizonte: Fale/UFMG, 2008. 
p. 85.
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golpes, mas também com a riqueza e diversidade que são consequência 
desse contato.  

Para demonstrar essa proximidade entre essas áreas, é feito um 
estudo de determinados aspectos de um acontecimento de inegável 
relevância para todas elas por marcar um momento fulcral para o le-
tramento científico na cultura de língua portuguesa: a publicação de 
obras científicas no Iluminismo Luso-brasileiro pela Tipografia Casa do 
Arco do Cego. Já conhecida por pesquisadores que se voltam à história 
social e cultural do Reino Português nos setecentos e oitocentos, essa 
Casa pode ser considerada a concretização da visão iluminista do poder 
da leitura e dos livros como fonte de instrução transformadora e, por-
tanto, de progresso científico que resultaria na felicidade dos povos. O 
homem à frente da editora era o frei mineiro José Mariano da Concei-
ção Veloso2, a quem foi atribuída a tarefa hercúlea, a gosto da mega-
lomania iluminista e do tradutor maníaco3, de “ajuntar e trasladar em 
Portuguez todas as Memórias Estrangeiras, que fossem convenientes 
aos Estabelecimentos do Brasil, para melhoramento da sua economia 
rural e das Fabricas, que della dependem”4. Nessa empreitada, Veloso 
foi responsável pela publicação de textos estrangeiros representativos 
do que de mais moderno havia na ciência europeia. 

Para dar conta de assunto tão rico, o artigo foi organizado da 
seguinte maneira: primeiramente, é feita uma exposição breve da 
História da Tradução, com o objetivo de familiarizar o leitor com os 
pressupostos que norteiam a escrita deste texto. Em seguida, são fei-

2 Há registro de diferentes versões para o sobrenome do Frei: ‘Veloso’, ‘Velozo’, ‘Velloso’ e ‘Vellozo’. 
Adota-se no corpo deste artigo a forma ‘Veloso’, usada nos textos que compõem A Casa Literária 
do Arco do Cego: bicentenário, volume comemorativo publicado na ocasião do 200º aniversário da 
fundação da Arco do Cego. No entanto, nas citações e nas referências, a grafia seguirá o estabelecido 
na obra citada ou referenciada. Ver CAMPOS, M. F. (Org.). A Casa Literária do Arco do Cego: Bicen-
tenário. Lisboa: Biblioteca Nacional e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999.
3 Susana Kampf Lages (2002) dicutiu a construção das expectativas referentes ao trabalho do tradutor 
e as associou ao transtorno bipolar: em uma fase, o tradutor tudo conseguiria, é quase um super-
-herói capaz de desfazer a diferença entre línguas e culturas, como parece pensar o frei Veloso na 
passagem citada; em outro momento, o tradutor se dá conta da impossibilidade dessa tarefa e entra 
num estado melancólico em que reconhece a grandeza do texto, do autor ou das diferenças. Outros 
prefácios de Veloso parecem comprovar suas fases melancólicas (OLIVEIRA HARDEN, 2010). Ver 
LAGES, Susana K. Walter Benjamin: Tradução e Melancolia. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2002; OLIVEIRA HARDEN, Alessandra R. Brazilian Translators in Portugal 1785-1808: 
Ambivalent Men of Science. 2010. Tese (Doutorado em Estudos Lusófonos) – School of Languages 
and Literatures, University College Dublin, Dublin. 2010.
4 VELLOSO, José Mariano da C. Dedicatória-Prefácio. In: J. M. da C. Velloso (ed. e trad.) O Fazen-
deiro do Brazil: Cultivador, Melhorado na Economia Rural dos Generos já Cultivados, e de Outros 
que se Podem Introduzir; e nas Fábricas, que lhe são Proprias, Segundo o Melhor, que se tem Escrito 
a este Assumpto. Tomo I, Parte I (Da Cultura das Canas e da Factura do Assucar). Trad. J. M. da C. 
Velloso Lisboa: Régia Officina Typographica, 1798. p. i.
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tas  considerações acerca do Frei José Mariano Conceição Veloso e da 
Casa do Arco do Cego, apenas as necessárias para a leitura deste texto. 
Finalmente, são apresentadas algumas conclusões a que se chegou com 
base em análise das informações disponíveis ao leitor nas páginas de 
rosto das traduções publicadas pela Typographia Chalcographica, Typo-
plastica, e Litteraria da Casa do Arco do Cego.

estudos da tradução e hIstórIa da tradução

O surgimento da História da Tradução como área de pesquisa e/ou 
acadêmica pode ser  datado da década de 1980, e é resultado das dis-
cussões acerca da legimidade dos Estudos da Tradução como disciplina 
independente e autônoma. Embora muitos textos de natureza historio-
gráfica sejam de período bem anterior, em geral se trata de avaliações 
prescritivas e subjetivas acerca de erros ou acertos de um tradutor ou 
de defesas de um estilo ou outro5. Nesse sentido, merece destaque, por 
exemplo, Marco Túlio Cícero, considerado o primeiro a escrever sobre 
tradução com uma preocupação metalinguística6 e, talvez, o primeiro 
téorico da tradução. Como explica Furlan, é de Cícero a pioneira “re-
flexão sobre a arte e a tarefa do traduzir, principalmente em De optimo 
genere oratorum”7.

Em meados do século XX, aumenta o volume de estudos e pes-
quisas que envolviam a atividade tradutória, e, apesar de faltar naquele 
momento consenso acerca do nome a ser dado à disciplina (as opções, 
entre outras, envolviam Translatologia, Ciência da Tradução, Ciência e 
Tradução, e Estudos da Tradução, que acabou se tornando o mais aceito 
no Brasil)8, não havia dúvida de que o olhar histórico sobre a tradução 
era condição para o reconhecimento da área. É isso o que defendia o 
russo Andrei Fedorov9 em texto raro de meados do século XX:

5 WOODSWORTH, Judith. History of Translation. In: BAKER, Mona (Ed.). Routledge Encyclopedia 
of Translation Studies. London – New York: Routledge, 1998. p. 100.
6 PIETRO, Matheus C. de. Considerações sobre a presença e a prática da tradução em excertos sele-
cionados de Cícero e Sêneca. Tradução e Comunicação: Revista Brasileira de tradutores, Campinas, 
n. 19, p.7-27, 2009. p. 9.
7 FURLAN, Mauri. Brevíssima história da teoria da tradução no Ocidente – Os Romanos. Cadernos 
de Tradução, Florianópolis, v. 2, n. 8, p. 11-28, jan. 2001. p. 16.
8 HOLMES, James S. The name and nature of translation studies. In: VENUTI, Lawrence (Ed.). The 
Translation Studies Reader. Abingdon (UK) – New York Routledge, 2004. p. 180-192.
9 FEDOROV, Andrej V. Vvedenie v teoriju perevoda: lingvističeskie problemy. Moskva: Izd. literatury 
na inostrannyh jazykah, 1958.
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Nenhuma ciência pode existir sem considerar e utilizar as ex-
periências passadas, o trabalho dos que se ocupavam antes na 
área. Assim, o que é necessário, acima de tudo, é usar o material 
da história da tradução, fazendo abstrações e chegando a con-
clusões com base no choque entre opiniões e entre princípios 
referentes à teoria da tradução. (tradução minha)10

Assim, pode-se vincular o desenvolvimento da pesquisa em His-
tória da Tradução a motivações e objetivos diferentes que, no entan-
to, estão intimamente interligados. Além de ser condição para que os 
Estudos da Tradução obtivessem o respeito e a autonomia desejados, 
pois comprovaria o seu percorrer no tempo, o trabalho histórico e his-
toriográfico concernente à tradução  tem a ver com o reconhecimento 
da atividade tradutória como um fator de relevância histórica: mais 
que mera cópia ou tentativa de imitação da genialidade do autor, o 
texto traduzido passa a ser visto como indicador de alianças culturais, 
científicas e ideológicas.

Esse posicionamento é obviamente influenciado pelas ideias de 
Michel Foucault, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Sig-
mund Freud e outros pensadores que questionaram a noção moderna 
de autoria, de objetividade e de sujeito consciente e racional. Esses 
autores representam perspectivas que tiveram efeitos consideráveis 
para os Estudos da Tradução por levarem, em última análise, à im-
possibilidade de resgate de um significado estável por meio da leitura. 
Resultaram também em mudanças da expectativa sobre o que o tex-
to traduzido deixa entrever: ao invés de mostrar as semelhanças (ou 
equivalências linguísticas e culturais), o traduzir revela as diferenças (a 
différence derridiana), o inconciliável e inatingível, lançando ao chão a 
esperança iluminista de universalidade ou essência. As visões chamadas 
pós-modernas, de natureza mais iconoclasta que prática11, fortalece-
ram o papel do tradutor enquanto receptor do texto, uma vez que os 
significados, fugidios e temporários, seriam construídos por um leitor 
(e, claro, um tradutor) que deixa de ser receptor para ser produtor de 
significados do texto.12

10 Em inglês no texto de Radó: “No science can exist without considering and utilizing past expe-
riences, the work of those who were formely active in the same field. Hence what is needed above 
all is to make use of the materials of the history of translation, abstracting them and drawing con-
clusions from the clash of opinions and principles regarding the theory of translation”. Em RADÓ, 
Györgz. Approaching the History of Translation. Babel, 13/3, p. 169-173, 1967. In: DELISLE, Jean; 
LAFOND, G. Histoire de la Traduction. Ècole de Traduction et Interprétation, 2000. (CD ROM). 
11 MALERBA, Jurandir. Teoria e história da historiografia. In: MALERBA, Jurandir (Org.). A história 
escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto, 2006. p. 11-26.
12 ARROJO, Rosemary. A desconstrução do logocentrismo e a origem do significado. In: ARROJO, 
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Apesar das críticas que recebeu13, o questionamento pós-moderno 
gerou mudanças paradigmáticas relativas a conceitos como texto, signi-
ficado, leitura, autoria e interpretação. Nesse contexto, foram diversas 
as chamadas “viradas” nos Estudos da Tradução (virada linguística, vi-
rada discursiva, virada cultural, virada sociológica)14, e ultrapassou-se 
o ponto em que as discussões acerca do traduzir estavam limitadas a 
conhecidas dicotomias (autor/tradutor; tradução literal/tradução livre; 
sentido/forma; espírito/corpo) e ao julgamento de possíveis equivalen-
tes linguísticos15.

É nesse ambiente que cresce o interesse em resgatar do 
esquecimento as conexões culturais que foram feitas ou fortalecidas 
por meio da tradução. Nesse sentido, o papel do historiador da 
tradução é o do recordador de dívidas mencionado por Burke16, ou, 
como afirma Michael Cronin, o de revelador do desenvolvimento 
da identidade cultural e da “dimensão transnacional inevitável” das 
sociedades, que “sempre foram dependentes de seus contatos com 
outras culturas e locais”17. Essa historicidade fica clara nas palavras de 
Gonçalves Rodrigues, autor de magnífico levantamento das traduções 
publicadas em Portugal entre 1500 e 1950 e para quem a análise das 
traduções publicadas em uma sociedade permite

acompanhar na tradução o processo evolutivo das formas, dos 
gêneros e do gosto, verificar a penetração rápida ou tardia das 
idéias, dos estilos, das atitudes críticas; a introdução, perma-
nência ou sobrevivência de doutrinas, as preferências de ordem 
espiritual ou prática numa sociedade [...], a popularidade deste 
ou daquele autor estrangeiro; avaliar com a ajuda de dados con-
cretos o peso de influências, a ressonância das controvérsias – 
tudo isto [é] de enorme interesse para a história cultural, para a 
literatura comparada, para a sociologia, e particularmente para 
a sociologia da literatura.18

Rosemary (Org.). O signo desconstruído: implicações para a tradução, a leitura e o ensino. 2. ed. São 
Paulo: Pontes, 2003. p. 39.
13 BRITTO, Paulo H. Desconstruir para quê?. Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 2, n. 8, p. 41-
50, jan. 2001.
14 SNELL-HORNBY, Mary. The Turns of Translation Studies: new paradigms or shifting viewpoints? 
Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2006.
15 OLIVEIRA, Alessandra R. Equivalência: sinônimo de divergência. Cadernos de Tradução. n. 19. 
Florianópolis, v. 1, n. 19, p. 97-114, set. 2008.
16 BURKE, Peter. O mundo como teatro: estudos de antropologia histórica. Lisboa: Difel, 1992.
17 OLIVEIRA HARDEN, Alessandra R. Entrevista com Michael Cronin. Cadernos de Tradução, Flo-
rianópolis, v. 1, n. 23, p. 201-214, dez. 2009.
18 GONÇALVES RODRIGUES, Antônio A. A Tradução em Portugal: tentativa de resenha cronológica 
das traduções impressas em língua portuguesa excluindo o Brasil de 1495 a 1950. Lisboa: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, 1992. p. 15.
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Uma vez ultrapassada a necessidade de argumentação em defesa 
dos Estudos da Tradução e, por conseguinte, da História da Tradução, 
outras preocupações se impõem aos pesquisadores. Se a tradução não 
aceita mais ser definida meramente como “a substituição de material 
textual equivalente numa língua (LF [língua fonte]) por material textual 
equivalente noutra língua (LM [língua meta])”19, como defini-la? Sem 
que seja necessário discorrer aqui sobre a tradução como metáfora do 
homem pós-moderno (ou líquido) e todas as expressões relacionadas 
a essa noção, como ‘terceiro espaço’, ‘entrelugar’, ‘homem traduzido’, 
frutos das reflexões dos estudos culturais e dos estudos pós-coloniais, é 
suficiente lembrar que, a partir do final do século XX, por se relacionar

tanto com “nação” e com “linguagem”, com “estudos culturais” 
e com“teoria”, quanto com a história da literatura mais tradi-
cional, com a leitura minuciosa e, não menos importante, com 
a experiência cotidiana em um contexto global, a tradução se 
tornou um conceito fronteiriço de relevância nas humanidades, 
com impacto sobre algumas das principais questões intelectuais 
e éticas de nossa era. [Como atividade e como ponto de refle-
xão, r]equer que se levem em consideração os valores culturais, 
as desigualdades econômicas e políticas, as escolhas individuais 
e, obviamente, a outridade em suas formas linguísticas e cultu-
rais. (tradução minha, grifo do original) 20

As possibilidades de definição do objeto do pesquisador em tra-
dução aumentam à medida  que crescem as formas de comunicação, 
inclusive as virtuais. As discussões refletem, por exemplo, questões so-
bre a natureza da linguagem, a proximidade entre línguas e a passagem 
de um meio expressivo a outro, como ocorre na transformação de uma 
obra literária em roteiro para o cinema ou para um blog. Tudo isso é 
tradução? A tendência atual é responder a essa pergunta com um sim 
(ou pelo menos com um ‘pode ser’). 

A multiplicação dos objetos chega, claro, à História da Tradução. 
Os muitos e variados tópicos ligados ao fenômeno tradutório, estão 

19 CATFORD, John C. Uma teoria lingüística da tradução: um ensaio em lingüística aplicada. Trad. 
Centro de Especialização de Tradutores de inglês do Instituto de Letras da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas São Paulo: Cultrix; Campinas: Pontíficia Universidade Católica de Campinas, 
1980. p. 22.
20 Em inglês: “Engaging both with ‘nation’ and with ‘language,’ with ‘cultural studies and with ‘the-
ory,’ as well as with more traditional literary history, with close reading and, not the least, with 
everyday experience in a global context, translation has itself become an important border concept 
in the humanities, affecting some of the most salient intellectual and ethical issues ou our time. It 
requires attention to cultural values, to economic and political inequalities, to individual choices and, 
perhaps most obviously, to otherness in its linguistic and cultural forms”. Em BERMANN, Sandra. 
Introduction. In: BERMANN, Sandra; WOOD, Michael (Eds.). Nation, Language, and the Ethics of 
Translation. Princeton – Oxford: Princeton University Press. p. 4-5. 
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também vinculados à história desse fenômeno. No entanto, o histo-
riador hoje se depara não apenas com campos de ação diversificados, 
mas também com mudanças na própria natureza das investigações his-
toriográficas, que acompanhou as reviravoltas sentidas em outras áreas 
das ciências humanas, especialmente na História. De forma resumida, 
pode-se afirmar que,

 
[e]mbora grande parte da pesquisa [em História da Tradução] 
tenha tido caráter descritivo, com o recontar de eventos e fa-
tos históricos, houve, nos últimos anos, um redirecionamento 
para a pesquisa baseada na interpretação desses eventos e fatos, 
que foi acompanhado do desenvolvimento de uma metodolo-
gia fundada na historiografia. A tradução na história hoje está 
sendo relacionada a temas como outridade, ideologia, manipu-
lação e poder. (tradução minha) 21

Mesmo que a citação acima pareça indicar certo consenso, há mui-
tas questões sobre as quais o debate ainda se alonga, e já houve quem 
descrevesse a situação como caótica e de crise conceitual22. De forma 
mais concreta, as divergências parecem se concentrar na definição do 
objeto da História da Tradução (textos, tradutores, teoria ou prática?) 
e na determinação dos métodos válidos na pesquisa histórica e histo-
riográfica (métodos próprios, os da filologia histórica, os da história da 
literatura ou os da disciplina da História?). 

No entanto, as muitas (in)certezas não interrompem o trabalho 
dos historiadores da tradução e parece mais certo considerá-las uma 
característica das ciências humanas em geral e das áreas ligadas à His-
tória em particular. Afinal, se a escrita da História e a tradução se fazem 
pela linguagem, se História e Tradução constituem manifestações do 
humano, com os mistérios que isso implica, não seria sensato esperar 
que, quando irmanadas – História e Tradução – em um campo de estu-
do, houvesse certezas inquestionáveis diante da complexidade inerente 
a cada uma. 

Sempre oportuno lembrar que nenhum domínio do conhecimento 
nasce pronto, pois é fruto de um conjunto de fatores que definem sua 
própria historicidade dentro de um processo dinâmico e enriquecedor. 

21 Em inglês: “While much of the earlier work was descriptive, recounting events and historical facts, 
there has been a shift in recent years to research based on the interpretation of these events and facts, 
with the development of a methodology grounded in historiography. Translation in history is now 
being linked to themes such as otherness, ideology, manipulation, and power”. Em BASTIN, Georges 
L.; BANDIA, Paul. F. (Eds.). Charting the Future of Translation History. Ottawa: University of Ottawa 
Press, 2006. p. 2.
22 ZARROUK, Mourad. Microhistoria e Historia de la Traducción. SENDEBAR, 17. p. 6, 2006.
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A História da Tradução, como campo disciplinar novo e histórico que 
é,  “não cessa de se atualizar, de se transformar, de se redefinir, de ser 
percebido de novas maneiras, de se afirmar com novas intensidades, de 
se reinserir no âmbito dos diversos campos de produção de conheci-
mento ou de práticas específicas”23. Quem sabe esteja certo Paul Veyne, 
para quem a História não tem método24. 

Decerto, é impossível voltar ao passado para comprovar hipóteses, 
e qualquer perspectiva que o investigador assuma exclui outros olhares 
e versões do mesmo fato histórico. Ainda que fundamente sua pesquisa 
em fontes e documentos de valor histórico, esse material dá conta ape-
nas de parte de todos os fatores envolvidos. O que se sabe do passado 
é pouquíssimo perto do que é desconhecido, fato que aparentemente 
desafia nossa capacidade de lidar com a incerteza e instiga em alguns 
o sonho impossível de completar as lacunas até chegar a um quadro 
completo ou a preencher o desenho de um mosaico cujas tesselas estão 
perdidas25.  

Ainda que não se possa dar uma única resposta às inquietações dos 
historiadores da tradução acerca do objeto e dos métodos de seu métier, 
algumas tendências recentes podem ser identificadas: i) fortalecimento 
no enfoque no fator humano; ii) reconhecimento da subjetividade do 
pesquisador; iii) aproximação aos métodos e debates da História; iv) 
adoção de uma perspectiva interpretativa e contextualizada dos da-
dos. Isso significa que hoje os tradutores e outros agentes textuais são 
também um objeto válido de pesquisa e não somente textos, sistemas 
literários ou ideologias. Significa também que o desejado do historia-
dor não é a objetividade ou neutralidade, mas sim rigor com relação 
à confiabilidade de suas fontes ou textos primários, à verificação de 
pesquisas anteriores ou material histórico que se refiram a essas fontes 
(para a História da Tradução, pode ajudar o pesquisador checar a exis-
tência de resenhas ou artigos de jornal acerca de uma obra traduzida, 
além da existência de correspondência trocada entre o tradutor e o 
autor, por exemplo), e o reconhecimento da sua própria subjetividade. 
Como afirma Bastin, 

23 BARROS, José D’A. Teoria da história: princípios e conceitos fundamentais. v. II. Petrópolis: Vozes, 
2013. p. 18.
24 VEYNE, Paul M. Como se escreve a história; Foucault revoluciona a história. Trad. de Alda Baltar e 
Maria Auxiadora Kneipp. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
25 SANTOYO, Julio-César. Blank Spaces in the History of Translation. In: BASTIN, Georges L.; 
BANDIA, Paul. F. (Ed.). Charting the Future of Translation History. Ottawa: University of Ottawa 
Press, 2006. p. 13.
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a escolha do objeto de estudo já é uma questão de subjetivida-
de. Mesmo as decisões quanto à organização do produto da 
pesquisa, incluindo o índice, as notas e até a editora, são fruto 
das visões pessoais e subjetivas do pesquisador. Acreditamos, 
portanto, que o rigor historiográfico indispensável à pesquisa 
histórica deve se fazer acompanhar por uma subjetividade que 
reflita a natureza do objeto de estudo e é, assim, parte do méto-
do. (tradução minha) 26

Em 2001, Lieven D’Hulst, publicou texto com o título “Why and 
how to write translation histories? (Como e por que escrever histórias 
da tradução?)27, em que propunha perguntas básicas a serem respondi-
das pelos historiadores da tradução. Suas colocações foram resumidas 
por George Bastin da seguinte forma:

Por quê? Qual é a biografia intelectual dos tradutores? O quê? O 
que foi e o que não foi traduzido? (...) Onde? Onde as traduções 
foram feitas, impressas, publicadas e distribuídas? Quem foi res-
ponsável por levar a cabo essas tarefas e por quê? (...) Com o quê? 
Que tipo de apoio foi dado para a produção das traduções? Ha-
via auxílio financeiro ou censura? Em que relações de poder os 
tradutores estavam envolvidos? Por quê? Para quem as traduções 
eram feitas? Por que os textos foram traduzidos da forma que fo-
ram? (...) Como? Como as traduções foram produzidas (supondo 
que seja possível reconstruir esse processo)? De acordo com os 
padrões de uma época específica ou de acordo com novos pa-
drões históricos ou geográficos? Quando? Em que momento da 
história a pesquisa está focada? Com que fim? Qual foi o impacto 
da tradução? Qual foi seu objetivo? Que uso lhe foi atribuído 
pela cultura de chegada? (tradução e parênteses meus) 28.

Foi o caminho indicado por essas indagações (“O quê?”, “Quem?”, 
“Quando?”, “Onde?”, “Como?” e “Por quê?”) que guiou a minha pes-
quisa a respeito da Casa do Arco do Cego. Uma vez que não se pode 
abarcar todos os aspectos analisáveis em um empreendimento como 

26 No original em inglês: “The very choice of an object of study is a question of subjectivity. Even 
the organizational decisions related to the research product, including the table of contents, notes, 
and even the publisher, are unquestionably the fruit of researchers’ personal and subjective visions. 
It is our claim, therefore, that the essential and indispensable historiographical rigour of historical 
research must be accompanied by a subjectivity that reflects the nature of the object of study and that 
is, thus, itself a part of the method”. Em BASTIN, Georges L. Subjectivity and Rigour in Translation 
History. In: BASTIN, Georges L; BANDIA, Paul. F. (Eds.). Charting the Future of Translation History. 
Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. p. 123.
27 D’HULST, Lieven. Why and How to Write Translation Histories? Crop. São Paulo: Humanitas/
FFLCH/USP, 6, 21-32, 2001.
28 BASTIN, Georges L. Subjectivity and Rigour in Translation History. In: BASTIN, Georges L; BAN-
DIA, Paul. F. (Eds.). Charting the Future of Translation History. Ottawa: University of Ottawa Press, 
2006. p. 112-113.
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a Arco do Cego neste artigo, serão objeto de consideração mais apro-
fundada, e dentro de um contexto sociocultural mais abrangente, as 
línguas com que trabalhavam os envolvidos na produção literária da 
editora administrada por Veloso. Essas considerações são precedidas 
por breve introdução ao mundo dos livros criado por José Mariano 
da Conceição Veloso com a ajuda de outros tradutores nascidos no 
Brasil29.

José marIano da conceIção veloso 
e a casa do arco do cego

Nascido José Veloso Xavier na província de Minas Gerais em 
1741 (ou 1742, não se sabe ao certo) e falecido no Rio de Janeiro em 
1811, o frei franciscano José Mariano de Conceição Veloso teve uma 
vida muito rica em realizações e atividades. Foi, além de religioso e 
professor, botânico autodidata, pesquisador e coletor de espécies da 
flora brasileira, editor de periódicos e obras (proto-)científicas30 e lite-
rárias, administrador de editora e, o que é mais relevante aqui, tradutor 
prolífico31. Seu entusiasmo pela ciência lhe rendeu o esplêndido Flora 
Fluminensis32, levantamento publicado postumamente das espécies bo-
tânicas do Rio de Janeiro, e  uma posição em Lisboa, para onde foi em 
1790 acompanhando o Vice-Rei Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, que 
retornava a Portugal. Na Europa, o Frei fez contatos com os cientistas 
portugueses e construiu para si uma reputação considerável como ho-
mem de ciências amante dos livros, a ponto de a Rainha, em decreto 
real, descrevê-lo como alguém que “sem socorro algum pode elevar-se 

29 Neste artigo não será apresentada uma lista com os nomes dos tradutores envolvidos com a Arco 
do Cego, o que pode ser encontrado nos seguintes trabalhos:
CAMPOS, Fernanda M. G. (Org.). A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: Biblioteca 
Nacional e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999.
WYLER, Lia.  Línguas, poetas e bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
OLIVEIRA HARDEN, Alessandra R. Brazilian Translators in Portugal 1785-1808: Ambivalent Men 
of Science. v. II. 2010. Tese (Doutorado em Estudos Lusófonos) – School of Languages and Literatu-
res, University College Dublin, Dublin. 2010.
30 Deve-se atentar para o fato de que o tipo de escrita e os gêneros textuais considerados de valor 
científico nos séculos XVIII e XVI em Portugal guardam pouca semelhança com o que é hoje um texto 
admissível em qualquer área da ciência ou da academia. Por isso, a inserção do elemento ‘proto-‘ aqui.
31 OLIVEIRA HARDEN, Alessandra Ramos. ‘Brasileiro tradutor e/ou traidor: Frei José Mariano da 
Conceição Veloso’. Cadernos de Tradução. v. 1, n. 23, 2009. p.131-148.
32 VELLOZO, José Mariano da Conceição. Florae fluminensis, seu, Descriptionum plantarum prae-
fectura fluminensi sponte nascentium... Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1825.
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a hum ponto tal de luzes botanicas que mereceo pela sua Florae do Rio 
de Janeiro ser comparado a Linneo, Thimberg, Banks e Solandar”33. 

O Frei estava mesmo no lugar certo na hora certa. O bom relacio-
namento que construiu com a monarquia portuguesa e, em especial, 
com Dom Rodrigo Coutinho, então Ministro de Além-mar, casou-se 
perfeitamente com seu amor pelas letras e pela ciência, e resultou em 
sua nomeação como administrador de uma instituição de valor sem 
precedentes para a História da Tradução, a Casa Literária do Arco do 
Cego. Lia Wyler refere-se a essa atuação de Veloso com as seguintes 
palavras:

O frade, encontrando ambiente favorável, apresentou também 
à Coroa [em adição ao projeto de publicação do Flora Flumi-
nensis] um vasto plano para reunir e editar memórias (descri-
ções) de novas técnicas e culturas desenvolvidas em países es-
trangeiros que pudessem ser úteis ao progresso do Brasil. 
Neste seu plano a tradução iria desempenhar um papel funda-
mental e Veloso tratou de reunir alguns jovens brasileiros re-
sidentes em Lisboa que, além de poliglotas, fossem formados 
em universidades européias e familiarizados com as idéias dos 
enciclopedistas.34

Essa editora lisboeta, que manteve suas portas abertas por perío-
do breve, 1799-1801, ficou conhecida como a primeira iniciativa do 
Estado Lusitano de estabelecer uma espécie de oficina de tradução to-
talmente financiada pelo poder público. De fato, a Coroa Portuguesa 
arcou com todas as suas despesas, desde a compra de livros e equipa-
mento até o pagamento dos tradutores, segundo documentação refe-
rente às despesas da Casa.35 

A Arco do Cego funcionou de forma autônoma por apenas dois 
anos e foi incorporada à Impressão Régia em 1801 “com todas as suas 
Officinas, e pertences”36, incluídas nessa herança obras cuja tradução 
ou organização aparentemente ainda estavam em andamento e que só 
chegaram ao público em período bem posterior, como ocorreu, por 

33 NUNES, Maria F.; BRIGOLA, João C. (1999) ‘José Mariano de Conceição Veloso (1742-1811): Um 
Frade no Universo da Natureza’. In: CAMPOS, Fernanda M. G. (Org.). A Casa Literária do Arco do 
Cego: Bicentenário. Lisboa: Biblioteca Nacional e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 62.
34 WYLER, Lia.  Línguas, poetas e bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2003. p. 74.
35 FARIA, Miguel F. Da facilidade e da ornamentação: a imagem nas edições do Arco do Cego. In: 
CAMPOS, F. M. G. (Org.). A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: Biblioteca Nacio-
nal e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 126.
36 PORTUGAL (1801). Decreto de 7 de dezembro de 1801. In: SILVA, Antonio D. (Org.). Collecção 
da legislação portugueza desde a última compilação das ordenações. Lisboa: Typografia Maigrense, 
1828.
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exemplo, com o tratado “Arte da porcelana”, escrito por Nicolas Chris-
tien de Thy (Conde de Milly)37 em 1772 e traduzido por José Ferreira 
da Silva, e com o Tomo V da série O Fazendeiro do Brasil, constituído 
de 16 textos traduzidos por Frei Veloso acerca de fiação e tecelagem 
(filatura), ambos publicados em 1806  já pela Impressão Régia38. 

Diretamente e/ou em colaboração com outras oficinas literárias de 
Lisboa39, a Arco do Cego possibilitou a expansão meteórica da oferta de 
obras traduzidas para o português, um boom de tradução que envolveu 
fases diversas, cada qual com sua relevância: seleção de textos a serem 
traduzidos; recrutamento de pessoal (tradutores, prensadores, tipógra-
fos, ilustradores etc.), às vezes com treinamento específico, como no 
caso de tipógrafos e ilustradores; produção das traduções e dos textos 
de acompanhamento (ou paratextos como prefácios, glossários, índi-
ces, notas etc.); impressão e montagem das obras; venda de exempla-
res. Foi registrado um total de 83 obras publicadas com o envolvimen-
to da Arco do Cego, entre as quais pelo menos 45 foram traduções de 
textos de natureza diversa.

A tradução, nesse contexto, toma forma de política de estado, 
parte de um projeto progressista idealizado pelo então poderoso Dom 
Rodrigo de Souza Coutinho, que desejava devolver Portugal a seu lugar 
entre as nações sábias e poderosas, ou seja, recuperar a riqueza do Rei-
no Português e o dinamismo de sua economia. O fundamento dessa po-
lítica editorial era a crença de que a tradução era o único instrumento 
que permitiria a importação de conhecimento produzido pelos sábios 
iluminados dos reinos vizinhos e, mutas vezes, rivais.  

Frei José Mariano atuou como o concretizador dessa política vol-
tada aos livros. Ele mesmo um estudioso, não estava alheio ao desen-
volvimento científico que teimava em ocorrer em um ritmo crescente 
e que deixava Portugal cada vez mais distante do idealizado conceito 
“nações cultas”, utilizado em particular com referência à França, à In-
glaterra e à atual Alemanha, mas que podia também, em certos con-
textos, englobar a Espanha. Em um prefácio a uma de suas traduções 
publicadas pela Arco do Cego, um dos tradutores que trabalhou com 

37 THY, Nicolas C. Arte da porcelana, ou Tractado sobre o modo de fazer a Porcelana. Por M. O Con-
de de Milly. (Traduzido do francez por ordem de Sua Alteza Real o Principe Regente N. S. Por José 
Ferreira da Silva, natural de Santa Luzia do Sabará). Lisboa: Impressão Régia, 1806.
38 VELLOSO, José M. da C. (ed. e trad.) O Fazendeiro do Brazil: Cultivador. Melhorado na Econo-
mia Rural dos Generos já Cultivados, e de Outros que se Podem Introduzir; e nas Fábricas, que lhe 
são Proprias, segundo o Melhor, que se tem Escrito a este Assumpto. (…) Tomo V. Filatura. Parte I. 
Lisboa: Impressam Regia, 1806.
39 DOMINGOS, Manuela D. Mecenato Político e Economia da Edição nas Oficinas do Arco do Cego. 
In: CAMPOS, Fernanda M. G. (Org.). (1999) A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: 
Biblioteca Nacional e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 91-106.
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Veloso, Manoel Jacinto Nogueira da Gama, aponta a prática da tradu-
ção como característica das nações iluminadas, na esteira das quais está 
a Espanha:

[…] agora mais do que nunca se faz indispensavel o recurso 
das Traducções. Assim o tem entendido as principaes Nações 
Europeas. Os Francezes continuaõ a traduzir os escritos prin-
cipaes das outras Nações. Os Inglezes vertem no seu idioma as 
melhores Obras dos Alemães, dos Hollandezes, e outros Póvos. 
Os Italianos, tem feito, e fazem hum extraordinario numero de 
Traducções. Os Hespanhoes, á medida que se tem illuminado, 
seguiraõ o exemplo das mais Nações, passando á propria lingua 
muitas Obras, principalmente das Sciencias naturaes.40 

Já descrita como um “empreendimento de regime”41, a editora 
tinha a função de concretizar em páginas publicadas uma política im-
perial de aplicação de conhecimentos técnicos de viés iluminista. Seu 
objetivo era possibilitar ao leitor de língua portuguesa acesso a conhe-
cimentos considerados úteis, em especial aos relacionados a temas de 
grande apelo econômico, como as culturas de açúcar, de café e de al-
godão, a engenharia e a química. A Tipografia era, portanto, a face 
literária dos interesses imperiais portugueses. 

Considerando-se essa sua natureza e seus laços com a Coroa Por-
tuguesa, é difícil concordar completamente com a descrição da Arco do 
Cego como ponto de encontro para jovens intelectuais brasileiros em 
que se fomentava o debate intelectual e político42, e que teria, assim, 
contribuído para futuras ideias independentistas. Mais realista é ver 
os tradutores da Arco do Cego, inclusive Veloso, como homens en-
volvidos em uma relação de mecenato com o governo português, um 
vínculo que lhes rendia muitas benesses e a reputação de bons homens 
do reino. Diante da política da metrópole de dar a esses bons homens 
cargos altos na administração pública, enxerga-se uma ligação clara 
entre a atividade tradutória exercida para o progresso da nação e a 
futura presença de vários dos tradutores da Tipografia em altos postos 
do governo, tanto antes quanto depois da independência43.  

40 NOGUEIRA DA GAMA, Manoel J. Discurso do Tradutor. In: CARNOT, Lazare N. M. Reflexões 
Sobre a Metaphysica do Calculo Infinitesimal. Trad. M. J. Nogueira da Gama. Lisboa: Off. João Pro-
copio Correia da Silva. p. ix, 1798.
41 DOMINGOS, Manuela D. Mecenato Político e Economia da Edição nas Oficinas do Arco do Cego. 
In: CAMPOS, Fernanda M. G. (Org.). (1999) A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: 
Biblioteca Nacional e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 91-106.
42 WYLER, Lia.  Línguas, poetas e bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2003.
43 OLIVEIRA HARDEN, Alessandra R. Manoel Jacinto Nogueira da Gama: ciência e tradução no 
final do século XVIII.Tradução em Revista. v. 1, p. 1-19, 2010.
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as págInas de rosto e as línguas do progresso
 

As páginas de rosto das publicações da Arco do Cego são exemplo 
do que Henry-Jean Martin chamou de “retórica do discurso visual”44, 
que pode ser explicada como o uso, na materialidade da obra escrita, 
em que a voz do editor é substituída por marcas no papel. O editor 
‘fala’ com o leitor por meio de diferentes fontes, tamanho de letras e 
uso de negrito, por exemplo. Só por esse caráter revelador, as páginas 
de rosto já seriam um manancial de dados, mas a isso pode-se adicionar 
o fato de que, no que diz repeito a traduções, elas têm um efeito que 
supera a apresentação da obra, pois sua análise permite inferir qual o 
“estatuto das traduções, ou seja, a maneira pela qual elas são percebidas 
conforme os elementos informativos que apresentam”45.

As características específicas das páginas de rosto dos livros da 
Tipografia já foram descritas anteriormente46, e, para o que se quer 
aqui, basta o esquema que se segue, no qual todos os elementos nelas 
encontrados estão dispostos segundo aparecem e de acordo com o dis-
curso visual nelas representado. Ao seu lado, cópia da página de rosto 
da obra As sciencias das sombras .47

WYLER, Lia. Idem.
44 MARTIN, Henri-Jean. The History and Power of Writing. Transl. L. G. Cochrane. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 1995. p. 314.
45 TORRES, Marie-Hélène Catherine. Traduzir o Brasil literário: paratexto e discurso de acompanha-
mento. Trad. Marlova Aseff; Eleonora Castelli. Tubarão: Copiart, 2011. p. 17.
46 OLIVEIRA HARDEN, Alessandra R. Portal para a história da tradução: páginas de rosto da Arco 
do Cego. In SOUSA, Germana H. P. (Org.) História da tradução: ensaios de teoria, crítica e tradução 
literária. Campinas: Pontes, 2015. p. 17-40.
47 DUPAIN DE MONTESSON, Louis C. A Sciencia das Sombras Relativas ao Desenho (...). Trad. J. 
M. da C. Velloso. Lisboa: Off. João Procopio Correa da Silva, 1799.
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No ponto 3 do esquema, em geral, está a indicação dos idiomas a 
que a obra se vincula, seja a língua do original, seja o português, mas 
esse dado nem sempre é fornecido de forma explícita. A prática mais 
comum era o uso de expressões que se referiam à atividade tradutória 
de forma indireta, como “copiado de”, de “acordo com” ou, no caso 
de coletâneas, “colligido de memórias estrangeiras”. Outro recurso era 
o registro do nome do autor ou do título do texto fonte, o que reve-
lava a língua original ao leitor mais atento ou mais familiarizado com 
as publicações em uma área ou outra. Alguns títulos podem servir de 
exemplo:

A Sciencia das Sombras Relativas ao Desenho; obra necessaria 
a todos, que querem desenhar architectura civil, e militar, ou 
que se destinão a pintura, &c. Na qual se acharão regras de-
monstradas para conhecer a especie, a forma, a longitude, e a 
largura das Sombras, que os differentes corpos fazem, e produ-
zem, assim sobre superficies horizontaes, verticaes, ou inclina-
das, como sobre as superficies verticaes, planas, convexas, ou 
concavas. Por M. Dupain, Traduzida de Ordem de Sua Alteza 
Real [...]. (grifo meu)48.

48 Idem.

Esquema gráfico da página de rosto típica das publicações da Arco do Cego
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Memoria Sobre a Qualidade, e Sobre o Emprego dos Adubos, 
ou Estrumes por M. de Massac, Traduzida de Ordem Superior. 
(Arida tantum. Ne saturare simo pingui pudeat sola, neve Effa-
etos cinerem immundum jactare per agros. Virg. Georg. Liv. I.). 
(grifo meu)49.

Nos dois casos, é o nome dos autores (M. Dupain e M. Massac) 
que informam ao leitor que o texto fonte foi escrito em francês, e 
supõe-se que tais nomes soassem franceses suficientes para tanto. O 
uso da abreviação “M.”, para Monsieur, que antecede os dois nomes, 
também é um auxílio para a compreensão. 

Nem sempre é tão fácil. Herdeira da tradição francesa das ‘belas 
infiéis’50, a cultura de tradução em Portugal favorecia a adaptação de 
elementos linguísticos e culturais estrangeiros. Uma das regras implíci-
tas era a tradução de nomes próprios para o português. Um John tor-
na-se João, um William é vertido como Guilherme, a exemplo do que 
ocorre no título do primeiro texto inserido em Memorias, e extractos 
sobre a Pipereira Negra, coletânea organizada por Veloso,51 cujo autor, 
o naturalista holandês Willem Piso, chega ao leitor de língua portugue-
sa como Guilherme Piso. 

Certamente, essa estratégia dificulta a identificação do autor e, 
consequentemente, da língua em que ele escrevia. Isso ocorre, por 
exemplo, com a obra Helmintologia Portugueza52, que Veloso traduziu. 
Não há, na página de rosto, menção do idioma do texto fonte, apenas 
do nome “Jaques Barbut”. A semelhança com o francês é, nesse caso, 
enganosa, já que se trata do pintor e naturalista britânico James Bar-
but. Seu texto foi originalmente publicado em 1783 como uma edição 
bilíngue (inglês e francês), mas à época de Veloso, havia em circulação 
também edições monolíngues nas duas línguas, o que impede a identi-
ficação da edição usada pelo Frei para sua tradução na falta de um estu-
do comparativo, de elementos microtextuais, que indique semelhanças 
e disparidades entre as diferentes versões.

49 MASSAC, Pierre L.-R. Memoria sobre a Qualidade, e sobre o Emprego dos Adubos, ou Estrumes 
(...). Trad. J. M. da C. Velloso. Lisboa: Typographia Chalcographica, Typoplastica, e Litteraria do 
Arco do Cego, 1801. 
50 MILTON, John. Tradução: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 55 ss.
51 VELLOSO, José M. C. (Ed.). Memorias, e extractos sobre a Pipereira Negra (Piper nugrum L.) que 
produz o fructo conhecido vulgarmente pelo nome de Pimenta da India nos quaes se trata da sua 
cultura, commercio, usos, etc. etc. Trad. José M. C. Velloso. Lisboa: Off. de João Procopio Correa 
da Silva, 1798.
52 BARBUT, James. Helminthologia Portugueza, em que se Descrevem Alguns Generos das duas Primei-
ras Ordens, Intestinaes, e Molluscos da Classe Sexta do Reino Animal, Vermes, e se Exemplificão com 
Varias Amostras de suas Especies, segundo o Systema do Cavalheiro Carlos Linnee (etc.). Trad. J. M. 
da C. Velloso. Lisboa: Off. João Procopio Correa da Silva, 1799.
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A língua fonte principal das traduções da Arco do Cego foi o 
francês, língua europeia de maior prestígio na época. A segunda lín-
gua mais traduzida foi o inglês, que tampouco foi sempre mencionada 
como idioma original na página de rosto, como ocorre com Collecção 
de memorias inglesas sobre a cultura e o commercio do linho canamo53. 
O uso do adjetivo “inglesas” no título é supostamente suficiente para 
que o leitor identifique com que idioma trabalharam Hipólito José da 
Cosa e Antonio Carlos de Andrada, dois dos tradutores da Tipografia 
que ficariam famosos mais tarde.

Do total das publicações da Arco do Cego, 47% foram traduções 
do francês. Os outros 53% se constituíram como traduções do inglês 
(29%), do alemão (10%), do italiano (2%), do espanhol (2%) e do 
latim (5%), com coletâneas de textos em diferentes línguas formando 
cerca de 5% dessas publicações.54 Essa predominância do francês pode 
ser interpretada como uma indicação de que os cientistas portugueses 
estavam atentos aos ensinamentos e descobertas publicados por auto-
res francófonos, grupo que incluía os suíços. Outra fonte que confirma 
a familiaridade dos intelectuais portugueses com  a ciência de língua 
francesa é a inclusão dos nomes dos autores nas páginas de rosto, como 
os de Claude Louis Berthollet, Thiery de Menonville e Jean Louis-Mu-
ret (denominado João Luiz-Muret) nos exemplos abaixo:

Memória sobre a Cultura da Urumbeba, e sobre a Criação da 
Cochonilha (Extrahida por M. Bertholet das Observações Feitas 
em Guaxaca por M. Thiery de Menonville; e Copiada do V. 
Tomo dos Annaes de Chymica, debaixo dos Auspicios, e Ordem 
de Sua Alteza Real o Principe N. Senhor, por Fr. José Mariano 
da Conceição Velloso) 55

Memória sobre a Moagem dos Graons, e Outros Objetos Relati-
vos: por Mr. João Luiz-Muret (Traduzido do Francez de Ordem 
de S. Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor, por Fr. José 

53 VELLOSO, José M. da C. (ed.) (1799) Colecção de Memorias Inglezas sobre a Cultura e Commercio 
do Linho Canamo (Tiradas de Diferentes Authores que Devem Entrar no Quinto Tomo do Fazendeiro 
do Brazil – Traduzidas de Ordem de Sua Alteza Real o Principe do Brazil Nosso Senhor e Publicadas por 
Fr. José Mariano da Conceição Velloso). Trad. Hipólito J. P. da Costa; Antonio Carlos R. de Andrade 
Lisboa: Off. Antonio Rodrigues Galhardo. 1799.
54 FARIA, Miguel F. Da facilidade e da ornamentação: a imagem nas edições do Arco do Cego. In: 
CAMPOS, F. M. G. (Org.). A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: Biblioteca Nacio-
nal e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 117.
55 BERTHOLLET, Claude L. Memória sobre a Cultura da Urumbeba, e sobre a Criação da Cochoni-
lha (Extrahida por M. Bertholet das Observações Feitas em Guaxaca por M. Thiery de Menonville; e 
Copiada do V. Tomo dos Annaes de Chymica, debaixo dos Auspicios, e Ordem de Sua Alteza Real o 
Principe N. Senhor, por Fr. José Mariano da Conceição Velloso). Trad. José M. da C. Velloso. Lisboa: 
Off. de Simão Thaddeo Ferreira, 1799.



124 

Tradução, história e o Iluminismo luso-brasileiro: a Casa Tipográfica 
do Arco do Cego e as línguas do progresso

Mariano Velloso). Trad. J. M. da C. Velloso. Lisboa: Typogra-
phia Chalcographica, e Litteraria do Arco do Cego.56

Bom lembrar que, no mundo lusófono, o francês substituiu o es-
panhol como segunda língua e ganhou a posição de língua de cultura 
e de portal para o exterior no século XVIII57. Era de uso corrente em 
Portugal e, no que se refere ao Brasil, a influência da cultura francesa 
foi decisiva, como explica Wyler:

A cultura francesa desenvolveu-se no Brasil com o ensino dos 
jesuítas e fortaleceu-se  com as proibições de fundar universi-
dades e de imprimir livros e papéis avulsos em solo brasileiro. 
Ampliou-se de tal forma que, na Constituinte de 1823, o fran-
cês competiu com o português e o tupi pelo privilégio de ser 
escolhido língua nacional58.
 

No caso das ciências exatas, as traduções publicadas na época de 
funcionamento da Arco do Cego ajudaram a consolidar o caminho que 
seria percorrido por Portugal e Brasil, cujas tradições científicas teriam 
como base a ciência e a tecnologia francesas, especialmente no tocante 
à matemática, à física e às práticas agrícolas. Como ciência e língua/
linguagem são inseparáveis, a influência do modo de escrita científica 
francesa se fez notar tanto no vocabulário quanto na morfologia, sin-
taxe e fraseologia dos textos científicos produzidos em português no 
século XVIII, um resultado que pode ser atribuído tanto ao hábito de 
leitura de livros franceses quanto a fenômenos como interferência, em-
préstimos linguísticos, neologismos terminológicos e outras inovações 
provenientes de traduções para o português de textos científicos em 
francês,59.

Muito embora a França tenha perdido sua hegemonia no que tan-
ge às descobertas científicas para a Inglaterra e a Alemanha no século 
XIX, os cientistas brasileiros mantiveram-se sujeitados aos conceitos e 
métodos franceses até, pelo menos, meados do século XX. Essa depen-

56 MURET, Jean-Luis. Memória sobre a Moagem dos Graons, e Outros Objetos Relativos: por Mr. João 
Luiz-Muret (Traduzido do Francez de Ordem de S. Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor, por 
Fr. José Mariano Velloso). Trad. J. M. da C. Velloso. Lisboa: Typographia Chalcographica, e Litteraria 
do Arco do Cego, 1800.
57 TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. Trad. Celso Cunha. São Paulo: Martins Fontes, 
1997. p. 33.
58 WYLER, Lia.  Línguas, poetas e bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2003. p. 57-58.
59 SINNER, Carsten. Contextualização de Terminologia Especializada em Textos Técnicos Portugue-
ses do Século XVIII’. In: BRUMME, J. La Historia de los Lenguajes Iberrománicos de Especialidad: 
La Divulgacion de la Ciencia. Barcelona – Frankfurt am Main – Madrid: Universidad Pompeu Fabra; 
Vervuet; Iberoamericana. p. 92 ss. 2001.
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dência já foi apontada como responsável pelo lento desenvolvimento 
científico no Brasil e em outras nações que também sofreram essa in-
fluência:

Aqueles interessados na história social das ciências já compa-
raram o esplendor do período clássico, isso é, os séculos XVII 
e XVIII, uma época de excelência da cultura e da ciência fran-
cesas, ao período dos séculos XIX e XX, em que ocorreu a 
decadência da França nesse sentido. Nessas circunstâncias, a 
prevalência da cultura e ciência francesas, ainda disseminadas 
em todo mundo no início do século XX, não se justificava  em 
absoluto, pois seu prestígio se fundamentava apenas na rele-
vância e reputação de que havia gozado no passado. (...) É até 
tentador, nesse sentido, associar a influência francesa no Brasil 
ao subdesenvolvimento das ciências nesse país, pelo menos no 
que diz respeito à física.60

 
Infelizmente, o governo português dos setecentos acreditava que 

os modelos franceses deviam ser o alicerce de uma política voltada ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, no que foi apoiado pelos 
cientistas do Reino. Esse foi o pensamento que estabeleceu o curso 
da incipiente indústria editorial de que fazia parte a Tipografia de 
Veloso. 

Mesmo que não se tenha dúvida da posição privilegiada ocupada 
pela língua e cultura francesas no final do século XVIII em Portugal, 
não se pode deixar de notar o crescimento da influência inglesa nos 
círculos intelectuais lusitanos, e isso se refletiu na seleção das obras que 
seriam traduzidas e publicadas no âmbito da Arco do Cego. No mo-
mento em que a virada para o século XIX se aproxima, a Inglaterra ga-
nha mais e mais destaque no cenário político e econômico de Portugal, 
que, entre as hostilidades crescentes trocadas por França e Inglaterra, 
sofreu pressões dos dois lados. No final, a disputa das duas potências 
por Portugal (e as consequentes possibilidades de comércio colonial) 

60 No texto em francês: “Les historiens que se sont intéressés à l’histoire sociale des sciences ont 
parfois opposé l’ancienne splendeur de la période classique, c’est-à-dire le dix-septième et le dix-
-huitième siècles, où la culture et la science française excellaient, et le dix-neuvième qui, passé le 
premier tiers du siècle serait, avec le vingtième, le temps de sa decadence. Dans ces conditions, la 
consideration privilégiée encore répandue de par le monde au début du vingtième pour cette culture 
et surtout pour cette science serait totalement injustifiée, celle-ci ne devant son reste de reputation 
qu’au prestige de son passé; et l’on fait éventuellement valoir que la persistance de cette influence 
aurait été franchement negative, lui attribuant bien des facteurs du retard dans les pays qui l’on subie. 
Il pourrait être tentant, dans ce sens, d’imputer à l’excès d’influence française les retards de la science 
brésilienne, du moins en ce qui concerne la physique [...]”.  Em PATY, Michel. Les débuts de la phy-
sique mathématique et théorique au Brésil et l’influence de la tradition française. In: PETITJEAN, 
P. et al. (eds.) Science and Empire. Historical Studies about Scientific Development and European 
Expansion. Boston Studies in the Philosophy of Science. v. 136. Dordrecht: Kluwer Academic Pub-
lisher, 1992. p. 176-177.
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foi temporariamente resolvida pela invasão francesa e pela vinda da 
família real para o Brasil, sob supervisão inglesa. 

Paralelamente ao crescimento de sua relevância para Portugal, ou-
tro fator motivou a publicação de traduções do inglês: a existência de 
autores renomados de textos sobre ciência e agricultura, muitos dos 
quais traziam descrições detalhadas da produção de cana-de-açúcar, 
algodão ou especiarias nas colônias britânicas. Com temas caros à Co-
roa Portuguesa e a Veloso, muitos desses trabalhos figuravam entre as 
‘obras úteis’ escolhidas para serem traduzidos. 

Outro motivo para a inclusão de textos ingleses, inclusive em co-
letâneas organizadas pelo Frei, era a natureza desses escritos. Grosso 
modo, eram mais acessíveis e diretos que os franceses — de caráter 
mais teórico —, característica discursiva que parece ter sua origem na 
“saudável constituição amadora da ciência inglesa”61 e no fato de que 
“muitas das comunicações feitas à Sociedade Real e a outras sociedades 
científicas inglesas eram simplesmente isso, ou seja, cartas dirigidas a 
um grupo de estudiosos”62.  Em termos de disseminação de conheci-
mento prático para agricultores, que era o objetivo de muitas das tra-
duções da Arco do Cego, os textos mais ‘amadores’ dos ingleses tinham 
o tom certo.

Um último comentário sobre a tradução e as línguas de tradução 
das obras científicas publicadas pela Tipografia refere-se ao próprio 
fato da tradução de ciência. O uso do vernáculo para esse tipo de obra 
adquire grande significado no contexto do século XVIII, pois demons-
tra a consolidação do processo de abandono da visão de que o latim era 
a única língua para a circulação do conhecimento. De certo momento 
em diante, passou a ser aceitável que naturalistas e cientistas de áreas 
diversas registrassem suas descobertas nas suas línguas maternas e não 
mais em latim. Em várias regiões da Europa, o século XVII foi marcado 
por uma preocupação crescente com o uso do vernáculo em diversas 
áreas da vida social, o que foi um movimento estreitamente ligado ao 
estabelecimento das nações e à valorização de culturas nacionais no 
século XIX63.  

61 GROSS, Alan G.; HARMON, Joseph E.; REIDY, Michael. Communicating Science: the Scientific 
Article from the 17th Century to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2002.
62 Idem, p. 91. No original: “The English practice had the consequence that many of the communi-
cations to the Royal Society, and to other English scientific societies as well, were just that – letters 
directed to a learned group”.
63 CAVANANAUGH, William T. (2005) Killing for the Telephone Company: Why the Nation-State is 
not the Keeper of the Common Good. In: MCCANN, D.; MILLER, P. D. (Eds.). (2005) In Search of the 
Common Good. New York: T&T Clark International. p. 323.



127 

Alessandra R. de Oliveira Harden

A mudança para a língua vulgar foi especificamente importante 
para as ciências nesse período, quando se acreditava que o conheci-
mento científico deveria gerar o bem de todos. A divulgação do saber 
exigiu que este se fizesse disponível em linguagens acessíveis a qualquer 
um que estivesse nele interessado, e o latim já havia perdido sua posi-
ção como língua franca por motivos variados. Havia uma sensação de 
urgência quanto à transmissão do conhecimento iluminista nos idiomas 
das pessoas comuns, sem a barreira linguística imposta pelo latim, e 
Portugal não ficou imune a esse apelo. Se tomarmos o conjunto das 
obras da Arco do Cego como um retrato do que ocorria na cultura 
científica portuguesa à época, isso fica bem claro: cerca de 93% foram 
publicadas em português e apenas 7% em latim64, incluídos nesse úl-
timo grupo alguns dos trabalhos de Veloso como botânico e obras de 
conteúdo religioso e literário. 

O resultado lógico desse movimento foi a multiplicação do nú-
mero de línguas em que o progresso científico passou a ser registrado, 
e isso gerou um fenômeno importante para a História da Tradução: 
o retorno paradoxal à inacessibilidade do conhecimento, nascido do 
simples e prosaico fato de que nem o público geral nem os cientistas 
dominavam todas as línguas europeias. O famoso savant francês Jean 
le Rondo d’Alembert, um dos responsáveis pela Enciclopedie, escreveu 
sobre a inconveniência representada pela diversidade linguística65 e esse 
seu texto foi citado (no francês original, o que já é bastante revelador) 
por Manoel Jacinto Nogueira da Gama em prefácio que elaborou para 
sua tradução Reflexões sobre a metaphysica do calculo infinitesimal66:

Exortamos Filósofos e Corpos Literários que ainda não tenham 
cessado de escrever em Latim que não abandonem essa útil 
prática. Do contrário, seria necessário que um Geômetra, um 
Médico, um Físico aprendessem todas as línguas da Europa, do 
russo ao português: e parece-me que o progresso das Ciências 
Exatas seria prejudicado. O tempo dedicado ao estudo das pala-
vras é tempo perdido para o estudo das coisas; & temos tantas 

HOBSBAWM, Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. 2. ed. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1992. p. 15 ss.
64 FARIA, M. F. Da facilidade e da ornamentação: a imagem nas edições do Arco do Cego. In: CAM-
POS, Fernanda M. G. (Org.). A Casa Literária do Arco do Cego: Bicentenário. Lisboa: Biblioteca Nacio-
nal e Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1999. p. 116-117.
65 D’ALEMBERT, J. R. Sur L’Harmonie des Langues, et sur la Latinité des Modernes’. In: D’ALEM-
BERT, J. R. Melanges de Littérature, d’Histoire, et de Philosophie. Nouvelle Édition, Tome Cinquie-
me. Amsterdam: Zacharie Chatelain & Fils, 1770. p. 425-456.
66 NOGUEIRA DA GAMA, Manoel J. Discurso do Tradutor. In: CARNOT, Lazare N. M. Reflexões 
Sobre a Metaphysica do Calculo Infinitesimal. Trad. M. J. Nogueira da Gama. Lisboa: Off. João Pro-
copio Correia da Silva. p. iv, 1798.
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coisas úteis a aprender, tantas verdades a pesquisar, & e tão 
pouco tempo para perder! (tradução minha)67 

Bem diferente do que queria D’Alembert, com o tempo, o latim 
foi mesmo abandonado como idioma da ciência. De fato, o progresso 
tanto da ciência quanto de outras áreas do conhecimento humano se 
tornou cada vez mais dependente da tradução, único meio de suplantar 
as dificuldades linguísticas impostas à popularização das ciências. As-
sim, mesmo que alguns a julguem imperfeita e incapaz de acompanhar 
a velocidade do desenvolvimento científico, a tradução é vista como 
o único canal de comunicação entre os estudiosos, o que enfatizou o 
papel do tradutor como alguém que trabalha para o bem comum e jus-
tificou o uso da tradução como base do projeto editorial coordenado 
por Veloso. 

De forma geral, a política portuguesa voltada para a publicação 
de obras científicas foi alicerçada nestes dois sustentáculos: o emprego 
do vernáculo no discurso científico e a valorização da tradução como 
forma de tornar o conhecimento produzido acessível. Essa combina-
ção certamente cooperou para a divulgação das ciências nos domínios 
portugueses, ainda que se considerem os limites impostos pelo anal-
fabetismo da maior parte da população e pelo preço das obras,68 e foi 
relevante no contexto de um movimento cultural caracterizado pela 
busca da ciência aplicada. 

67 Originalmente em francês: “Nous nous contenterons donc d’exhorter les Savans, & les Corps 
Littéraires qui n’ont pas encore cessé d’écrire en Langue Latine, à ne point perdre cet utile usage. 
Autrement il faudroit bientôt qu’un Géometre, un Médecin, un Physicien, fuffent instruits de toutes 
les langues de l’Europe, depuis le Russe jusqu’au Portugais: & il me semble que le progres des Sciences 
exactes doit en souffrir. Le temps qu’on donne á l’etude des mots est autant de perdu pour l’etude des 
choses; & nous avons tant de choses utiles à apprender, tant de vérités à chercher, & si peu de temps 
à perdre!” Em D’ALEMBERT, Jean R. Sur L’Harmonie des Langues, et sur la Latinité des Modernes. 
In: D’ALEMBERT, Jean R. Melanges de Littérature, d’Histoire, et de Philosophie. Nouvelle Édition, 
Tome Cinquieme. Amsterdam: Zacharie Chatelain & Fils, 1770. p. 425-456.
68 Desconheço qualquer estudo aprofundado acerca da recepção das traduções da Arco do Cego. Um 
comentário breve e desanimador sobre a chegada dos livros ao Brasil foi feito por Marcio Alves, autor 
do Catálogo de Obras Raras da Biblioteça da Câmara dos Deputados: “Infelizmente, o esforço foi 
frustrado, os livros que vieram para o Brasil ficaram depositados nos porões das províncias e depois 
desapareceram, comidos por traças ou dissolvidos pelas chuvas. Muito poucos foram distribuídos e 
são hoje muito raros, por só terem escapado os exemplares que ficaram em Portugal”. Em ALVES, 
Marcio M. Catálogo de Obras Raras da Biblioteca da Câmara dos Deputados: o Brasil por Escrito. 
Brasília: Câmara dos Deputados/Coordenação de Publicações, 2004. Nesse sentido, ver MATOS, 
Felipe. A circulação dos livros da Tipografia do Arco do Cego em Nossa Senhora do Desterro (Flo-
rianópolis, Século XVIII). In: DORÉ, Andréa; SANTOS, Antonio C. A. (Org.). Temas Setecentistas: 
Governos e Populações no Império Português. 1. ed. Curitiba: UFPR-SCHLA/Fundação Araucária, 
2009, v. p. 307-318.
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consIderações fInaIs

A Casa do Arco do Cego e os seus tradutores deixaram um legado 
riquíssimo para os pesquisadores. O número de obras, pessoas e esta-
belecimentos tipográficos, o nível de envolvimento com a monarquia 
portuguesa e com o ideário iluminista, o cuidado com a qualidade e 
beleza das publicações, tudo isso dá a essa Casa e a seu administrador,  
Frei Veloso, uma posição ímpar na História da Tradução e na Histó-
ria da Cultura Escrita luso-brasileira. Neste artigo, demonstrou-se que 
pequenos detalhes, como algumas palavras na página de rosto, podem 
deixar ver relações de poder que se entrelaçam com questões linguísti-
cas e científicas. 

A combinação de esforços entre estudiosos de áreas diferentes 
com certeza é importante para que a análise do material deixado pelo 
Frei (e por aqueles que com ele trabalharam) nos revele mais do que a 
óbvia vontade de disseminar conhecimento, demonstrada pela seleção 
de títulos publicados. O que se quer é saber mais sobre as relações 
humanas por trás desses títulos, sobre os interesses que vinculavam 
tradutores, autores, governantes e leitores. Mais que o cheiro dos li-
vros antigos, é preciso, como faria o ogro blochiano, seguir o cheiro de 
sangue humano.   
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Muito se tem estudado sobre as concepções de civilização e civili-
dade presentes no ambiente social e cultural do ocidente entre 

os séculos XVI e XIX, e sua presença em obras destinadas à educação 
moral e religiosa. Para além da análise dessas concepções nos manuais 
de catecismo e de civilidade, é pertinente investir também na discussão 
sobre os conceitos de educação presentes nestas obras e nos discursos 
legal e administrativo a fim de escapar da armadilha de uma “naturali-
zação” desses conceitos, evitando-se o risco de considerar que o termo 
educação explique-se por si só, ou que se constitua em conceito de 
entendimento universal. Com o foco nesta questão, pretende-se aqui 
analisar concepções educativas presentes no mundo luso americano en-
tre o século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, por meio de 
obras de alguns autores da época e dos manuais pedagógicos circulan-
tes naquele período. O confronto desses textos a partir das concepções 
de educação, instrução e civilidade pode ajudar na discussão sobre a 
sua presença nos meios administrativos e educacionais no Brasil colo-
nial, particularmente no contexto da difusão do pensamento ilustrado 
e das reformas pombalinas da educação, a partir de 1759. 

Educação e instrução designavam, de maneira geral, o processo 
de formação dos indivíduos para que se integrassem adequadamente 
à vida em sociedade, conforme as referencias e valores aceitos e legiti-
mados. Nas formulações correntes durante o chamado Antigo Regime, 
educar e instruir pareciam muitas vezes confundidos um com o outro, 
ou sobrepondo-se quanto aos seus objetivos. Em sua clássica e fun-

1 *Este texto é uma versão preliminar do artigo “Circulação e apropriação de concepções educativas: 
pensamento ilustrado e manuais pedagógicos no mundo luso americano colonial (séculos XVIII-
-XIX)”, publicado na Educação em Revista, v.32, n. 3, 2016. A pesquisa foi financiada pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

cIrculação e aproprIação de concepções 
educatIvas no mundo luso amerIcano 
colonIal (séculos xvIII-xIx)1
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dante obra, a Didactica Magna (1657) Comenius afirmava que ensinar 
significava fazer com que a juventude fosse “formada nos estudos”, 
“educada nos costumes” e “instruída em tudo o que diz respeito à vida 
presente e futura”. Suas definições indicavam a associação de educação 
com a ideia de formação voltada para o convívio social, pois implicava 
em:

providenciar para que os espíritos dos jovens sejam preservados 
das corruptelas do mundo e para que as sementes de honestida-
de neles lançadas sejam, por meio de admoestações e exemplos 
castos e contínuos, estimuladas para que germinem felizmente, 
e, por fim, providenciar para que as suas mentes sejam imbuídas 
de um verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmas e da 
multiplicidade das coisas; para que se habituem a ver a luz à luz 
de Deus, e a amar e a venerar, acima de tudo, o Pai das luzes.2

Já a instrução, para além de rechear os jovens com conteúdos, seria 
o meio de:

abrir-lhes a inteligência à compreensão das coisas, de modo 
que dela brotem arroios como de uma fonte de água viva, e 
como, dos “olhos” das árvores, brotam os rebentos, as folhas, 
as flores e os frutos, e, no ano seguinte, de cada “olho”, nasce 
de novo um outro ramo com as suas folhas, as suas flores e os 
seus frutos.3

Para Comenius, portanto, a educação era parte do processo de 
adequação do indivíduo à ordem social e aos valores cristãos que, nes-
te caso, estavam marcados pela influência do movimento religioso da 
Reforma. Essas definições, contudo, estavam muito próximas àquelas 
defendidas por autores católicos, como Jean-Baptiste de La Salle, para 
quem a educação teria papel fundamental no movimento de combate 
às religiões reformadas, sobretudo por meio de prescrições morais.4

Para além da formação estritamente moral e de fundamentos reli-
giosos, a formação do homem civil, apto à convivência social e íntimo 
das regras da civilização das boas maneiras, estava no horizonte de 
diversos autores dos séculos XVII e XVIII, ajudando a definir o que 
seria a educação e quais os seus propósitos. John Locke, em seu livro 
Some Thoughts Concerning Education (1692), ao tratar da educação 
do gentleman, expressava o entendimento presente na sociedade do 
chamado Antigo Regime de que a educação das camadas populares se 

2 COMENIUS, I. A. Didactica Magna. Lisboa: Fundação Caloust e Gulbenkian, 2001. (Tópico 22)
3 IDEM. Fundamento V, Tópico 22.
4 Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne (1695) e Conduite des écoles chrétienne (1717).
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daria por meio dos exemplos oferecidos pelas elites. Cuidar da educa-
ção destas últimas reverteria no bem de toda a sociedade. Refletindo 
sobre a natureza da educação e da instrução, Locke atribuía maior im-
portância à educação frente à instrução porque esta última só poderia 
frutificar em terreno fertilizado pela educação para os bons costumes.

Rousseau também destacou a educação como instância formativa, 
ressaltando sua função como formação ética. Ela seria o fundamento 
da preparação intelectual do individuo e poderia ocorrer com o mí-
nimo concurso da instrução. Embora tenha tratado da educação mais 
verticalmente em Émile ou De L´éducation (1762), foi na obra Consi-
dérations sur le gouvernment de Pologne et sur sa réformation projetée 
(publicada postumamente em 1782) que Rousseau tratou da instituição 
de uma educação nacional que servisse à formação das inclinações pa-
trióticas, deixando-se ao âmbito do privado e do doméstico a instrução 
das crianças e jovens. Veja-se aqui, também, a tendência à separação 
conceitual entre educação e instrução, com pequenas variações, entre 
estes autores.

Uma rápida visita aos textos dos dicionários de língua portuguesa 
da época permite identificar elementos dessas conceituações que eram 
compartilhados em diferentes instâncias da produção intelectual euro-
peia do período moderno. O conhecido Vocabulário Portuguez e Lati-
no, de Raphael Bluteau (1712)5, por exemplo, define educação como 
“criação para a direção dos costumes”, definição que orienta outras: 
educar seria “criar” e educado seria “criado, ensinado”. Criação e en-
sino não se distinguem claramente, pois Bluteau define ensino tanto 
como o ato de criar quanto o objeto do ensino, que também vai ser 
identificado à formação civilizada, à cortesia: “é tratamento de homens 
bem doutrinados, ou por experiência da Corte, & da Cidade, ou por 
ensino de outros, que nela viveram”. Tal tratamento reforça a percep-
ção de que educação é estreitamente associada à ideia de formação do 
individuo para a vida social, incutindo nele os valores da boa sociedade. 
O Vocabulário Portuguez e Latino acaba por se aproximar novamente da 
ideia de formação ao definir instrução como “a ação de instruir. Instrução 
dos meninos”, bem como “documentos, ou princípios de doutrina, para 
conhecimento das ciências assim humanas como divinas, como tam-
bém para a vida moral.”6 Mais uma vez a ação e o objeto se definem a 
partir do mesmo ponto, e a sutil diferença entre educação e instrução 

5 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Portuguez e Latino. Coimbra: No Collegio das Artes da Compa-
nhia de JESU, 1712, v. 3, p.13.
6 Idem, v. 4, p. 153. Grifo meu.
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parece estar no fato de que a segunda se faria por meio de instrumentos 
normativos mais precisos, enquanto a primeira estaria orientada por 
princípios mais gerais. 

O Diccionario da lingua portuguesa (1789), de Antonio de Moraes 
Silva, define educação como “criação, que se faz em alguém, ou se lhe 
dá; ensino de coisas, que aperfeiçoam o entendimento, ou servem de di-
rigir a vontade, e também do que respeita ao decoro”7. Já instrução tem 
a definição que, mais uma vez, contempla tanto a ação quanto o objeto 
desta ação: “ensino, educação, documento. Apontamento, regimento, 
que se dá alguém para se reger por ele”.8 Em outros dicionários publi-
cados nas primeiras décadas do século XIX esses sentidos se mantêm 
basicamente com as mesmas definições constantes nas obras publicadas 
no século anterior. O Diccionario da Lingua Brasileira, publicado por 
Luiz Maria da Silva Pinto em 1832, define educação como “criação com 
ensino de doutrina e bons costumes”.9 Embora esse autor não tenha es-
crito o verbete instrução, o termo aparece definindo o ensino (instrução, 
educação) bem como catequese.

Os dicionários são apenas um meio de verificação do uso corrente 
de determinados termos e sua conceituação. A reflexão mais vertica-
lizada vem de obras de alguns importantes autores portugueses que 
abordaram o problema da educação, preocupados com a boa formação 
dos súditos e com a construção da civilidade moderna em Portugal. 
Em suas obras fica clara a influência de alguns clássicos como Locke, 
Fénelon e Rousseau. Em Apontamentos para a educação de um menino 
nobre Martinho de Mendonça de Pina e Proença estava imbuído das 
concepções de educação relacionadas à formação ética e moral do in-
divíduo para a vida em sociedade, inspiradas em John Locke. Segundo 
Pina e Proença, a formação seria a base fundante de toda a educação, 
tendo como suporte os elementos ligados à instrução:

Não é o meu intento diminuir a estimação das letras Latinas, e 
Gregas; mas encaminhá-las ao verdadeiro fim da sabedoria, a 
que pode contribuir a lição dos Autores antigos, que oferecem 
prudentes máximas, e ilustres exemplos de prudência, modera-
ção e bons costumes: mas como ordinariamente na educação 
dos meninos se propõem, como fim único, o que só pode ser 

7 SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios impres-
sos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO 
DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813, v.1, p. 647.
8 Idem, v.2, p. 168.
9 PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, natural 
da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832.
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meio para conseguir o verdadeiro fim; pareceu útil impugnar 
com todas as forças a persuasão vulgar, com que erradamente se 
julga bem educado quem tem a memória cheia de muitas vozes, 
e fatos, ainda que no discurso lhe falte a perspicácia, no juízo a 
madureza, e na vontade a inclinação virtuosa.10

Pina e Proença colocava a instrução no campo do desenvolvimen-
to de conhecimentos e de habilidades como alicerces para a educação 
moral e destinada à construção da civilidade moderna. Privilegiando a 
educação das elites, suas ideias aproximam-se da concepção de educa-
ção como exemplo a ser dado, preferencialmente, pela nobreza. Mas 
também seria útil o ensino de conhecimentos que a preparassem para 
o serviço do Estado e da Religião, definindo, assim, a instrução, que:

não consiste em fazer a memória do seu Discípulo um escuro, e 
confuso armazém de fatos, e de vozes; mas sim em lhe ordenar, 
e aclarar as noções, que correspondem aos mais vulgares ter-
mos; costumá-los a distingui-las bem, e a conhecer nelas atenta-
mente, as proporções, e respeitos, que umas dizem a outras; en-
siná-lo a vencer os seus próprios apetites, inspirar-lhe um amor 
à razão, e boa ordem, ensinar-lhe os fundamentos da sociedade 
civil, de que nasce a obrigação de obedecer ao Soberano, e ex-
por a vida, quando convém, à República.11

 
Luis Antônio Verney, em sua conhecida obra Verdadeiro método de 

estudar, considerada peça influente na elaboração das reformas pomba-
linas da educação12, formulou importante crítica sobre o entendimento 
de educação exclusivamente como formação moral e ética, indicando 
que ela deveria ser fundada nos princípios da razãoe não da mera es-
peculação. Interessado numa educação útil para o bem do Estado e 
da sociedade, Verney reorientou o conceito de educação, fundindo-o 
ao da instrução. Como ambos concorreriam para a formação de um 
individuo ativo e útil ao desenvolvimento do Estado, a educação de 
caráter formativo com fundamentos morais teria o mesmo status que a 
instrução (o ensino de conhecimentos práticos). Verney defendia uma 
educação capaz de formar a população portuguesa de maneira mais 
eficaz por meio de um ensino mais racional e aplicativo.

10 PROENÇA, Martinho de Mendonça de Pina e. Apontamentos para a educação de hum menino 
nobre. Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1734, p. 17-18.
11 Idem, p. 183-184
12 As reformas foram iniciadas durante o reinado de D. José I (1750-1777), sob o comando de seu 
poderoso ministro Marquês de Pombal, e sofreram alguma continuidade ao longo dos reinados de D. 
Maria I (1777-1816) e de D. João VI (1816-1826).
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Antonio Nunes Ribeiro Sanches, autor do célebre Cartas sobre a 
educação da mocidade (1760), também procurou conciliar a educação 
civil à formação cristã dos súditos. Igualmente defensor de reformas, 
Ribeiro Sanches privilegiava em suas ideias a educação das elites. Os 
sentidos atribuídos por ele convergem para as tendências que vimos 
analisando até aqui, ou seja, de que a educação estivesse relacionada à 
ideia de formação geral do individuo para o convívio social nos qua-
dros culturais cristãos (católicos, neste caso) e que a instrução fosse 
parte daquela, e estivesse mais próxima da aquisição de conhecimentos 
e habilidades úteis:

propondo a virtude, a paz e a boa fé, por alvo desta educação, e 
a doutrina e as ciências, como meio para adquirir estas virtudes 
sociáveis e cristãs. Nunca me sairá do pensamento formar um 
Súdito obediente e diligente a cumprir as suas obrigações, e um 
Cristão resignado a imitar sempre, do modo que alcançamos 
aquelas imensas ações de bondade e de misericórdia.13

Assim, no campo da moral se inscreveria a educação, enquanto 
os conhecimentos “práticos” seriam o domínio da instrução. Mas não 
só. Esses conhecimentos seriam, também, o meio pelo qual a formação 
moral se daria. A menção à ideia de “imitação” expressa o entendimen-
to de Ribeiro Sanches acerca da educação também como “exemplo”, 
sobretudo aquele que deveria ser dado pelas elites às classes subalter-
nas, sempre dispostas a imitar as ações “dos seus maiores”.14

Outros foram os que se propuseram a escrever sobre as práticas 
possíveis nos quadros dessas concepções de educação e de instrução, 
compondo obras que, numa perspectiva contemporânea, poderiam ser 
chamadas de “manuais”, voltadas para os pais e mestres, e constituídas 
de orientações e conteúdos considerados fundamentais para a condu-
ção da educação dada às crianças e aos jovens, fosse em casa ou na es-
cola. Trata-se de livros que, geralmente, combinavam o catecismo cris-
tão ao método para a aprendizagem das primeiras letras (ler, escrever e 
contar), regras de civilidade e, em alguns casos, geografia e cronologia 
como temas complementares.

Neste espectro encontramos livros de autoria de portugueses, mas 
também traduções, geralmente de obras francesas, como Elementos da 
Civilidade e da Decência para a instrução da mocidade de ambos os 

13 SANCHES, Antonio Nunes Ribeiro. Cartas sobre a educação da mocidade. Nova ed. 
rev. / Maximiano de Lemos. Coimbra: Imp. da Universidade, 1922, p. 109.
14 Idem, p. 115.
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sexos (1788), Método de ser feliz ou catecismo, especialmente para uso 
da mocidade (1787), o Tesouro de meninas ou diálogos entre uma sabia 
aia e suas discípulas (1783), e A Escola dos bons costumes, ou reflexões 
morais e históricas (1786).15 Esta última, traduzida por D. João de N. 
Sra. da Porta Siqueira, acrescentava à obra de Jean-Baptiste Blancard  
um “tratado prático da civilidade portuguesa” de autoria do próprio 
tradutor. No seu Prólogo, ele enaltece a obra original como uma fonte 
de exemplos de bons costumes com o intuito de “educar a Mocidade, 
e de a instruir na honra e na virtude”. Mais uma vez, transparecem 
nestes livros as noções de educação como formação geral e base para 
o desenvolvimento da instrução que levaria às crianças e aos jovens os 
conhecimentos fundamentais para se tornarem bons súditos cristãos. 

Nas obras deste tipo produzidas em Portugal ressalta a associação 
entre estas duas dimensões dos processos educativos na combinação 
entre o catecismo cristão e preceitos morais, com o aprendizado da 
leitura. A ênfase dada nestes livros à utilidade desse aprendizado para 
o acesso à leitura das máximas morais e à doutrina nos força a rever, 
ao menos em parte, a ideia de que a valorização da alfabetização seria 
a marca das sociedades protestantes em vista da necessidade da leitura 
da Bíblia, o que implicava também na valorização da disseminação da 
instituição escolar. Nos países católicos essas duas coisas não estariam 
necessariamente conectadas, ou seja, valorizar a alfabetização como 
instrumento da educação moral e religiosa não significaria clamar pela 
criação de escolas, sobretudo pela iniciativa do Estado. 

Um aspecto marcante nestes livros é a visão de que o acerto e rigor 
do método seria garantia de uma educação bem sucedida, pois ele seria 
responsável pela clareza das orientações para o ensino da leitura, da 
escrita, da civilidade e da doutrina, conforme regras estabelecidas para 
cada caso. Para os autores dessas obras, o aprendizado correto das “re-
gras” da boa educação iniciaria a mocidade nas demais ciências, sobre-
tudo a leitura, a “porta por onde o entendimento do homem se habili-
ta, para poder entrar em cada uma das outras ciências especulativas”, 
conforme se lê em Escolla Nova Christã, e Politica, de 1799. Como 
nos demais livros, a educação apresenta-se nele como o processo de 
formação geral do individuo para a vida em sociedade, mas para che-
gar-se a ela percorre-se o caminho de várias “instruções”, o que sugere 
os procedimentos utilizados para se construir a distinção entre as duas 
noções. A instrução é mecanismo de transmissão de conhecimentos, 
seja a doutrina ou a civilidade, a leitura, a ortografia, a aritmética ou a 

15 As datas referem-se ao ano de publicação em Portugal.
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geografia. O objetivo maior de todos esses conhecimentos é a formação 
geral e, para isso, é preciso estabelecer regras, normas e dispositivos de 
aprendizagem, conforme as diferentes “áreas”. 

No conhecido O Perfeito Pedagogo na arte de educar a mocida-
de, publicado em 1782, tais concepções estão igualmente presentes, 
avançando em relação a outros autores quando inclui uma parte mais 
detalhada para cada uma das artes e das ciências consideradas necessá-
rias à boa educação dos indivíduos: a religião revelada, a gramática da 
língua portuguesa, o estudo do francês, da literatura clássica antiga, da 
geometria e da lógica (essas duas indicadas como as mais importantes 
porque necessárias à organização do pensamento), da metafísica, da 
psicologia, da ética ou filosofia moral, da geografia e da cronologia, 
da eloquência, poesia, dança, desenho, manejo (trato com os cavalos), 
florete, caça e música. O manual é orientado pela ideia de que para se 
alcançar a boa educação é necessário instruir a mocidade com todos 
esses conhecimentos: 

Ainda que as ciências, que apontamos de passagem, não sejam 
as que bastem para formar um verdadeiro Sábio; são contudo as 
mais necessárias para formarem os conhecimentos, e a conduta 
de um Cidadão... de um Homem Cidadão, e bem criado.16

Dos diversos livros deste tipo, O Perfeito Pedagogo aparece como 
aquele que tenta contemplar a maior diversidade de conhecimentos 
e os considera integrantes da instrução, a “bússola” para aparelhar o 
indivíduo para toda a vida. Claro que, em vista dos conhecimentos 
elencados, não se trataria da educação de toda a população, mas das 
classes favorecidas. Mas essa não seria, necessariamente, uma educação 
escolarizada, a supor pela alusão feita à importância do “pedagogo”, 
ou “aio”, principal responsável último pelo processo, aquele que “for-
ma a língua, inspira a civilidade, e sobretudo pule os costumes, e adian-
ta sensivelmente a Religião e a Moral. A fortuna do nosso Candidato 
depende toda da sua Educação; mas principalmente da capacidade do 
seu Aio”.17

Já nos primeiros anos do século XIX algumas obras desta natureza 
se mantinham embasadas nas mesmas concepções, indicando a relativa 
solidez desse modo de se pensar a educação como conceito e como 
prática. Abordar estes livros visando a análise das concepções de edu-

16 VASCONCELOS, João Rosado de Villa-Lobos. O perfeito pedagogo, na arte de educar a mocidade. 
Em que se dão as regras da Policia, e Urbanidade Christã, conforme os usos, e costumes de Portugal. 
Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1782, p.266-67.
17 Idem, p.274.
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cação e de instrução neles presentes ajuda a compreender o papel de 
uma educação enquadrada em métodos e regras, em orientações e em 
manuais, para além de sua associação com a escolarização. Isso impli-
ca em desconstruir concepções historiográficas arraigadas que atrelam 
educação à escola, ou consideram processos de ensino e aprendizagem 
de determinados conhecimentos como exclusivos da instituição esco-
lar. Se, para os tempos atuais, essa associação não pode ser considerada 
absoluta ou universal, o que dizer para tempos e lugares nos quais a 
instituição escolar ou não se fazia ainda presente, ou era pouco visível 
ou exclusiva demais, e nos quais a participação de outras instituições, 
como a família e a Igreja, ocupavam o centro das ações educativas. 

As chamadas reformas pombalinas da educação, iniciadas em 1759 
com a expulsão dos jesuítas do império português e o fechamento de 
todas as suas escolas, foram os primórdios do processo de escolarização 
comandado pelo Estado, atingindo, também os domínios ultramarinos. 
Foram criadas as aulas régias de primeiras letras, gramática latina, gre-
go e retórica, e instituída a “carreira” do magistério régio nos quadros 
da administração estatal. Definiram-se salários, formas de ingresso no 
magistério régio e mecanismos de controle do trabalho dos professo-
res. Outras iniciativas ocorreram com a criação da Aula de Comércio 
(1759) e do Real Colégio dos Nobres (1761), além da reforma da Uni-
versidade de Coimbra (1771-72), todas elas visando a formação mais 
moderna e eficaz dos segmentos sociais responsáveis pelo governo e 
pela economia de Portugal e seus domínios. 

Essas reformas foram de alguma maneira inspiradas pelo pensa-
mento ilustrado e pela ideia de modernização sob a ótica da racionali-
dade administrativa.18A legislação produzida para a sua implementação 
indica essas influências, bem como das concepções de educação e de 
instrução correntes à época, e caras à cultura portuguesa do Antigo Re-
gime. Como temos visto até aqui, a educação percebida como forma-
ção geral do individuo para tornar-se bom súdito e bom cristão passava 
pela confluência entre a formação para a civilidade e a doutrinação 
cristã de matriz católica. O Alvará Régio de 1759, que expulsou os je-
suítas e criou as primeiras aulas régias, apresenta em seu texto algumas 
das características em análise neste texto, conforme se lê em suas pri-
meiras linhas, quando se introduz o rol de razões pelas quais a Coroa 
decidiu-se pelas reformas: 

18 Sobre esse tema ver: SANTOS, Antonio Cesar de Almeida. Para a instrução dos homens encarrega-
dos dos negócios públicos no final do Antigo Regime português. In: FONSECA, Thais Nívia de Lima 
e (Org.). As reformas pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011.
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Eu El Rei Faço saber aos que este Alvará virem, que tendo con-
sideração a que da cultura das Ciencias depende a felicidade 
das Monarquias, conservando-se por meio delas a Religião, e a 
Justiça na sua pureza, e igualdade...19

As “ciências”, entendidas aqui como conhecimentos, não estão 
dissociadas da necessidade da formação cristã, que entende ser esta 
formação para o bem do Estado (“felicidade das Monarquias”) com-
posta não somente de conhecimentos úteis para a atuação do indivíduo 
nesta sociedade, mas também para sua melhor adequação à ordem. 
Para o governo de D. José I os jesuítas teriam falhado nesta missão por 
aplicarem métodos que não resultavam em conhecimentos e habilida-
des úteis ao progresso da nação, ao menos na ótica do Estado, naquele 
momento envolvido em conflitos com a Companhia de Jesus no seu 
esforço de secularizar alguns aspectos da administração do Império e 
de suas populações, e de reduzir a influência desta ordem religiosa na 
sociedade portuguesa.

Por mais que o discurso presente em muitos documentos norma-
tivos emanados da Coroa neste processo indicasse a necessidade de re-
novação e modernização, faziam-se presentes muitas concepções caras 
à manutenção de uma ordem monárquica de matriz absolutista, e de 
retorno a práticas que remontavam ao século XVI, antes da progres-
siva influência da Companhia de Jesus e de seu método de ensino, o 
célebre Ratio Studiorum (1599). O texto do Alvará de 1759 indicava 
claramente essa “reforma”, ordenando a restituição do chamado “mé-
todo antigo”, que significava ser diferente do método jesuítico. Neste 
primeiro momento das reformas, a concepção mais claramente presen-
te na legislação é a da instrução, ligada ao ensino de conhecimentos 
com finalidades práticas e que pudessem contribuir para a “edificação” 
dos “fiéis vassalos”. Tal ideia fica também clara em documentos que se 
seguiram com o desdobramento do Alvará de 1759, para que fossem 
executadas as Instruções constantes dele, como o Edital mandado pu-
blicar pelo Diretor Geral dos Estudos para o provimento das primeiras 
cadeiras régias de gramática latina. Este Edital reforça o propósito da 
educação a ser desenvolvida no novo contexto e que guiaria a escolha 
dos novos mestres: garantir que a “cultura das ciências dos vassalos” 
fosse “o mais bem fundado estabelecimento para o serviço de Deus, e 
das Monarquias”.20

19 ALVARÁ de 28 de junho de 1759. Regulamento dos estudos menores. <http://www.iuslusitaniae.
fcsh.unl.pt>.
20 EDITAL de 28 de julho de 1759. <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt>.
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Atestando a fidelidade à concepção de educação como formação 
geral, e a combinação à instrução de uso prático, a principal lei de am-
pliação das reformas, de 6 de novembro de 1772, criou as aulas régias 
de primeiras letras atribuindo a elas essa função. A lei ordenava que os 
mestres de ler, escrever e contar fossem obrigados a:

ensinar não somente a boa forma dos caracteres, mas também as 
Regras gerais da Ortografia Portuguesa, e o que necessário for 
da Sintaxe dela, para que os seus respectivos discípulos possam 
escrever correta, e ordenadamente: Ensinando-lhes pelo 
menos as quatro espécies de Aritmética simples; o Catecismo, 
e Regras de Civilidade em um breve Compendio: Porque 
sendo tão indispensáveis para a felicidade dos Estados, e dos 
Indivíduos deles, são muito fáceis de instilar nos primeiros anos 
aos Meninos tenros, dóceis, e suscetíveis das boas impressões 
daqueles Mestres, que dignamente se aplicam a instruí-los.21

É significativa a consonância desse texto com as concepções pre-
sentes nas demais fontes em estudo, das ideias presentes no pensa-
mento de alguns dos mais eminentes intelectuais europeus da época 
aos manuais indicados para a educação das crianças e jovens. Como 
vimos, a organização da maioria desses livros segue exatamente esta 
estrutura, combinando uma instrução que acabava sendo considerada 
propedêutica para a educação formativa mais ampla, conforme os 
valores culturais e as necessidades sociais. Essa educação/formação 
mais ampla atingiria todas as classes sociais num primeiro momento, 
mas seria suficiente em seus níveis mais elementares para a população 
daqueles “empregados nos serviços rústicos, e nas Artes Fabris”, pois 
responsáveis pelo “sustento dos povos”. A eles bastariam as “instru-
ções dos párocos”, fundamental para garantir aquela educação for-
mativa. Aos demais, conforme suas habilidades haveria a possibilida-
de de alguma instrução em língua latina, e o aprofundamento para 
aqueles “destinados” aos estudos superiores, que fariam “figurar os 
Homens nos Estados”.

A necessidade da boa formação dos súditos para a “felicidade da 
Monarquia” estava também no discurso de diferentes ocupantes de 
postos da administração, sobretudo no Brasil, preocupados com si-
tuações que escapavam às suas previsões e ao seu controle. Não são 
raros os documentos produzidos por estes funcionários, relatando sua 
perplexidade diante de uma sociedade que se estruturava conforme as 
circunstâncias, e que contrariava uma noção preconcebida de ordem. 

21 LEI de 6 de Novembro de 1772. APM/Secretaria de Governo da Capitania. SC-394. Também dis-
ponível em <http://www.ige.min-edu.pt/upload/docs/Lei-6-11-1772.pdf>.
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Muitos atribuíam tal quadro à numerosa população de origem africana 
e seus descendentes, “naturalmente” propensa à indisciplina e às inso-
lências, mas também aos portugueses emigrados, principalmente os de 
origem social mais baixa. 

Num desses documentos percebe-se a indicação de que, além de 
controle de natureza policial sobre essa população, fazia-se necessário 
atentar para sua falta de educação. Em carta de 1805, Basílio Teixeira 
Cardoso de Sá Vedra Freire, Ouvidor da Comarca do Sabará, Capitania 
de Minas Gerais, expressava sua indignação com o estado de deca-
dência, miséria e desordens na região. Para ele, as uniões de homens 
brancos com mulheres negras e mestiças originava uma população de 
libertos “sem criação, sem meios de alimentar-se, sem costumes e com 
a louca opinião de que a gente forra não deve trabalhar”. Criticava al-
gumas práticas correntes entre essa população e os escravos, mas tam-
bém apontava abusos cometidos pelos senhores, que bem poderiam ser 
responsabilizados por parte desse descontrole, mantendo seus escravos 
na falta de alimentos, de tratamento de doenças, e na “falta de ins-
truções de Religião, Moral, costumes”. A administração local estaria 
comprometida devido à má atuação dos funcionários, por sua falta “de 
conhecimentos, ou de caráter”. Reclamava uma urgente reforma como 
medida para destruir esses defeitos, primeiramente pela indicação de 
“homens desinteressados, inteligentes, e em tudo hábeis para executar” 
tais reformas.22

As impressões do Ouvidor deixam entrever o entendimento acerca 
da educação também como estratégia de controle político e social, mas 
fundada nas mesmas bases que combinavam a instrução religiosa e moral 
e as regras de comportamento, dos “bons costumes”, independentemente 
se isso diria respeito às elites ou às classes baixas, incluindo os escravos. 
Interessante observar como, neste último caso, a responsabilidade des-
sa “educação” recairia sobre os senhores. 

Essas diretrizes estão presentes em outros documentos, de nature-
za administrativa, mas que contemplavam preocupações que iam além 
disso. Na verdade, depreende-se que a administração das terras de ul-
tramar também implicava em ações civilizadoras resultantes, em parte, 
de processos educativos, qualquer que fosse a sua natureza. Era função 
dos administradores controlar as atividades do clero e observar o cum-
primento de suas obrigações, entre as quais a de:

22 INFORMAÇÃO da Capitania de Minas Gerais, dada em 1805 por Basilio Teixeira de Sá Vedra. 
Revista do Arquivo Público Mineiro, v.2, fasc.4, 1897, p. 673-683.
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ensinar aos povos os preceitos da lei que professam, pregar-lhes 
o evangelho, administrar-lhes os sacramentos e conduzi-los 
com o zelo, desinteresse, e regular comportamento de um bom 
e exemplar pastor ao grêmio da igreja, de que são filhos...23 
conforme se lê nas instruções dadas pelo Ministro Martinho 
de Mello e Castro ao Visconde de Barbacena, que assumia o 
governo da Capitania de Minas Gerais, em 1788. Essas orienta-
ções faziam parte das primeiras ordens contidas nas Instrucções, 
como meio de garantir que a população das Minas não somente 
fosse civilizada e não se apartasse “da obediência e submissão 
devida à Sua Majestade, de quem são vassalos”, como também 
estivesse preparada para prover a Coroa de todos os recursos 
econômicos que pudesse produzir a região, a exploração das 
minas, o cultivo da terra, o comércio lícito e, claro, o pagamen-
to dos impostos.

Muito embora de uma maneira geral essas concepções acerca da 
educação como formação do bom súdito estejam presentes de forma 
recorrente na documentação oficial, eclesiástica ou secular, também se 
observa nela o entendimento de que, determinado tipo de formação só 
seria possível por meio da instrução formalizada e institucionalizada. 
Tal entendimento estaria a par das concepções ilustradas de educação 
propugnadas a partir da segunda metade do século XVIII, e relaciona-
das às reformas empreendidas pela Coroa portuguesa neste período. 
Essa instrução teria, assim, papel fundamental no pretendido processo 
de modernização do Estado e de sua economia, o que incluiria, certa-
mente, os domínios ultramarinos. O vice-rei do Rio de Janeiro, Mar-
quês do Lavradio, percebia-o claramente e considerou a importância 
deste tipo de instrução ao analisar a situação do comércio no Brasil. 
Dizia ele que a maioria dos comerciantes desconhecia as técnicas e prá-
ticas fundamentais para a boa administração dos seus negócios, e mes-
mo aqueles negociantes mais “honrados e verdadeiros”, ignoravam:

o que é esta profissão, que eles nem conhecem os livros que lhes 
são necessários, nem sabem o modo regular da sua escritura-
ção. Hoje, depois que houve Aula de Comercio, tem aparecido 
já alguns caixeiros que tem posto em melhor ordem aqueles 
livros; porém a maior parte se conservam ainda em grande de-
sordem.24

23 INSTRUCÇÃO para o Visconde de Barbacena Luiz Antonio Furtado de Mendonça, Governador e 
Capitão General da Capitania de Minas Gerais. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
n.21, 1844, p.5.
24 RELATÓRIO do Marquês do Lavradio, Vice-Rei do Rio de Janeiro, de 1799. Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo IV, 1842, p. 454.
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Lavradio tinha em conta, também, o papel da educação como me-
canismo de controle dos comportamentos e do exemplo como instru-
mento pedagógico. A ociosidade, por exemplo, deveria ser combatida 
com a ocupação com o aprendizado das coisas úteis, como ordenou aos 
soldados que se ocupassem com o ensino à noite quando ficavam sem 
nada para fazer. Com o intuito de controlar desordens na Capitania do 
Rio de Janeiro, ele distribuiu sesmarias para facilitar o estabelecimento 
de pessoas em terras onde ocorriam tais desordens, e a fim de polir os 
costumes delas, chamava-as para conversas para que pudesse “os acos-
tumar a ver como os povos vivem sujeitos, e que vejam o modo com 
que se respeita e obedece aos diversos magistrados, e as pessoas que 
mais representam”.25

Percorrer fontes diversas, produzidas em diferentes instâncias 
e conjunturas, em busca das concepções sobre educação e instrução 
que elas podem indicar como constituintes do pensamento e das prá-
ticas culturais no mundo luso americano dos séculos XVIII e início 
do XIX teve o propósito, neste texto, de provocar a discussão sobre a 
historicidade desses conceitos e a desnaturalização da educação como 
algo dado, homogêneo e universal. E, ainda, desvincular, quando ne-
cessário, educação de escola ou de escolarização, para uma época em 
que as formas assumidas por elas estavam em muito distantes daque-
las que veríamos se desenvolver a partir de meados do século XIX. 
Essa proposta analítica também aponta para a presença das concepções 
educacionais correntes em diferentes instâncias institucionais, como o 
Estado e a Igreja, e nem sempre atreladas a discussões sobre educação 
institucionalizada, sobretudo a escolar. É o que indica o discurso bem 
como as propostas e ações das autoridades administrativas no esforço 
de estabelecer, na América, o estado de ordem social e de obediência e 
fidelidade à monarquia portuguesa. O fato de que muitos aspectos das 
concepções sobre educação e instrução tenham vindo do pensamento 
moderno, forjado a partir do século XVI na Europa, não excluía a pre-
sença de elementos que, ao contrário de mudanças, pretendiam a con-
servação de ideias, normas e comportamentos. Ou que a moderniza-
ção pretendida por meio de reformas, além de procurarem criar novas 
instâncias educativas fundadas em pressupostos ilustrados e racionais, 
deixasse de lado fatias importantes da formação e das práticas culturais 
predominantes, sobretudo aquelas de matriz religiosa católica. 

Livros de catecismo e regras de civilidade, de ensino das primeiras 
letras e das “ciências” úteis à formação do bom súdito cristão para a 

25 Idem, p. 422.
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monarquia portuguesa faziam par com as obras mais consideradas dos 
pensadores europeus dos séculos XVII e XVIII, bem como com as leis 
e determinações régias, e com as impressões e ações administrativas das 
autoridades coloniais na América. Educação não era, portanto, tema de 
menor importância e consideração, ocupando as preocupações de pes-
soas em diferentes posições e funções na sociedade do Antigo Regime, 
uma vez que se tratava de ação e resultado de impacto na qualidade dos 
súditos, e no estabelecimento da melhor ordem para o Estado. 
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Introdução

A próspera e duradoura relação entre a Companhia de Jesus e o reino 
de Portugal teve início em 1538 e o primeiro documento existente 

ainda hoje a registrar tal fato é uma carta escrita em Paris no dia 27 de 
fevereiro daquele ano. Antes, portanto, da fundação oficial da Com-
panhia de Jesus, ocorrida em 27 de setembro de 1540, se encontram o 
instituto religioso e o reino que se tornam poderosos no século XVI.

A carta de 27 de fevereiro, escrita por Diogo da Gouveia a D. João 
III, Rei de Portugal (1521-1557), trata de vários assuntos, dentre os 
quais o Rei é informado acerca dos contatos com os padres renovados, 
os fundadores da futura Companhia de Jesus. Na parte da carta que 
trata desse assunto, está claro que o Rei queria ter os novos padres 
trabalhando em Portugal e nos seus domínios orientais:

Por amor de Nosso Senhor que spreva ao consul da nossa na-
çam, que está em Veneza, e a quem por V. A. faz os negócios 
em Roma [D. Pedro de Mascarenhas] que lhe falle, porque ven-
do elles carta de V. A. tanto mais se moveram. Sprevendo ao 
Mestre Simam Rodriguez e à Mestre Pedro Fabro e ao Ignigo 
abastará, porque estes 3 moveram os outros. Isto nom he cou-
sa pera se poer em trespasso, porque se elles podem este ano 
passar [para Jerusalém], parece-me que o faram. Eu lhes sprevi 
já e antre as outras cousas lhe dizia como a lingoa na India era 
muito facil d’aprender e os corações más benignos e nom tam 
emperrados como os dos mouros. Nom quero disto mais dizer 
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a V. A. por conhecer o desejo que disto tem, que he muito maior 
do que eu saberei pintar nem persuadir1.

Serafim Leite, organizador da série Monumenta Brasiliae, a qual 
integra a vasta Monumenta Historica Societatis Iesu, informa que a 
carta acima não é o primeiro documento da aproximação da Coroa 
portuguesa com a Companhia de Jesus; mas, infelizmente, cartas an-
teriores foram perdidas. Daquelas cartas que Leite conseguiu reunir 
no volume primeiro mais duas são dignas de nota, pois mostram o 
processo, inclusive diplomático, de estreitamento dos laços entre o Rei 
e a Companhia.

Em 04 de agosto de 1539, um ano e meio após a carta de Gouveia, 
o Rei D. João III escreveu a Pedro de Mascarenhas para que ele entras-
se em contato com os padres tão elogiados por Gouveia e constatasse 
a veracidade das informações e, no caso de não encontrar óbices, falar 
com o Papa Paulo III (1534-1549) pedindo permissão para que aque-
les padres servissem ao Rei português como missionários nas Índias. 
Na carta fica claro que a empresa comercial/colonial portuguesa nas 
Índias era, segundo o Rei, acima de tudo uma empresa religiosa, isto 
é, de propagação da religião católica pelo mundo dos gentios e infiéis; 
inicialmente era para esta tarefa que o Rei precisava dos jesuítas:

Porque o principal intento, como sabeys, asy meu como d’El-
-Rey meu senhor e padre, que santa glória aja, na impresa da 
India e em todas as outras conquistas que eu tenho, e se sem-
pre manteveram com tantos perigos e trabalhos e despesas, foy 
sempre o acrecentamento de nossa santa fé catholica, e por este 
se sofre tudo de tam boa vontade, eu sempre trabalhey por ha-
ver letrados e homens de bem em todas as partes que senhoreo, 
que principalmente facão este officio, asy de pregação como de 
todo outro ensino necessario aos que novamente se convertem 
à fee. E graças a Nosso Senhor, ategora he nisto tanto aproveita-
do, e vay o bem em tanto crecimento, que, asy como me he muy 
craro sinal que a obra he aceita a Nosso Senhor, sem cuja graça 
espicial seria impossível fazer-se tamanho fruto, asy me parece 
que me obriga a nam somente a continuar com todo cuydado, 
mas ainda, asy como acrecentar no numero dos obreiros.2

Em reposta à missão para a qual el-Rei o designou, Pedro de Mas-
carenhas enviou-lhe uma carta em 10 de março de 1540, noticiando 

1 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. Volume I (1538-1553). Roma: A Patribus Eiusdem 
Societatis Edita 1956. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 79; Monumenta Missionum Societatis 
Iesu, v. X; Missiones Occidentales, p. 95-96.
2 Idem, ibidem, p. 102.
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que havia se certificado que as informações de Gouveia eram verídicas 
– “e por achar nelles todallas calidades, que comvem ao efeicto pera 
que os Vossa Alteza quer, lhe faley logo de sua parte” – e já havia, 
também, entrado em contato com o Papa, o qual “louvou muyto a 
temção de Vossa Alteza”, permitindo a ida dos “padres reformados”3 
para Portugal com a condição de que Mascarenhas os convencesse e, 
se assim o fizesse, a ida deles seria como que uma ordem papal. Com o 
sucesso da empreitada, os primeiros padres destacados para irem para 
a corte lusitana foram Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilha, mas por 
problemas de saúde de Bobadilha, Francisco Xavier foi em seu lugar.

No dia 17 de abril de 1540 Simão Rodrigues chegou a Lisboa, seu 
companheiro Francisco Xavier só chegou em fins de junho do mes-
mo ano, acompanhado por Pedro Mascarenhas. Numa carta de 23 de 
julho, poucos dias após chegar a terras lusitanas, Xavier escreve para 
Loyola e Bobadilha informando da boa chegada e que os portugueses 
em geral e o Rei e a rainha em particular pedem para que a Companhia 
edifique uma casa em Portugal. Na carta transparece a confiança que 
Xavier e Simão Rodrigues depositavam na Coroa portuguesa:

É muito para maravilhar e para dar muitas graças a Nosso Se-
nhor ver quão zeloso é da glória de Deus Nosso Senhor o Rei 
e quão afeiçoado é a tudo o que é piedoso e bom. Todos os da 
Companhia lhe devemos muito pela boa vontade que nos dedi-
ca, tanto aos daí como aos daqui. Disse-me o Embaixador, que 
falou com o Rei depois da nossa entrevista, ter-lhe informado 
o Rei seu senhor que gostaria muito receber-nos aqui todos os 
da Companhia, embora isso lhe custasse parte de seus haveres.4

A julgar pelo conteúdo das cartas, e ajudado pela historiografia, 
pode-se afirmar que houve empatia entre as pessoas da corte portu-
guesa e os padres reformados, tanto que o objetivo primeiro ao con-
vidá-los para irem a Portugal, que era serem missionários nas Índias, 
estava sendo deixado de lado. Numa carta de Simão Rodrigues para 
Loyola e Codazzo, de 1540, é mostrado que, apesar da insistência dos 
padres em ir para as missões, o Rei ordenava que eles ficassem no rei-
no, com a justificativa de que muita coisa eles poderiam fazer, dentre 
elas, acompanhar os presos dos tribunais da Inquisição e evangelizar os 
cristãos-novos. O resultado desse dilema foi a negociação feita direta-
mente por Inácio de Loyola de que Simão Rodrigues permanecesse em 
Portugal e Francisco Xavier fosse para as Índias.

3 Idem, ibidem, p. 105-106.
4 CARDOSO, Armando, SJ (Org). Cartas e escritos de São Francisco Xavier. São Paulo: Loyola, 1996, 
p. 28. 
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a companhIa de Jesus a servIço do reI de portugal

Xavier se tornará o primeiro padre jesuíta a missionar a serviço do 
soberano de Portugal. Antes, porém, de Xavier conseguir autorização 
real para ir para as Índias, destino que é sempre reafirmado como prio-
ritário para a Companhia, ele e Simão Rodrigues organizam o instituto 
jesuítico em Portugal, inclusive já agregando novos membros. Conse-
quentemente, as atividades da Companhia vão se desenvolvendo sob 
os auspícios reais na direção da permanência dela em terras lusitanas. 
Numa outra carta de Xavier, também para Codazzo e Loyola, datada 
de 22 de outubro, ainda de 1540, depois de informar dos trabalhos 
desenvolvidos junto à corte para conseguirem autorização para viajar 
para o Oriente e também dos novos jesuítas que entraram na Compa-
nhia, ele solicita uma decisão acerca da conveniência de se abrir um 
colégio dirigido por eles junto à Universidade de Coimbra:

Faça-nos saber o que nós podemos fazer aqui por aqueles que 
foram e por aqueles que vão estudar em Paris, da mesma forma 
que a resposta às cartas que nós escrevemos concernente a Es-
trada, ou que se refere à fundação de uma Casa de estudantes 
na Universidade de Coimbra, porque aqui, nós contamos com 
muito apoio e autoridade para realizar as obras pias.5

Esta carta documenta o início de uma atividade que vai ser tão 
extensiva quanto à missionária na vida da Companhia de Jesus: a edu-
cação, que se dará por meio dos inúmeros colégios e seminários por 
ela dirigidos. A definição de se construir a Maison d’étudiantes junto à 
universidade cunimbricense foi tomada por D. João III, como informa 
o próprio Xavier em carta a Loyola e João Codure, de 18 de março de 
1541. Não apenas o colégio, mas ainda uma casa para os padres refor-
mados será construída “neste verão”, informa Xavier. É a primeira casa 
que os padres da Companhia de Jesus terão fora de Roma. 

A primeira casa própria em Portugal é, também, a primeira casa 
que a Companhia teve no mundo todo. António Lopes, em seu artigo 
D. João III e Inácio de Loyola6, informa que a casa de Santo Antão-
-o-Velho, em Lisboa, foi doada pelo Rei aos jesuítas em 05 de janeiro 
de 1542, sendo que, por exemplo, em Roma, onde estavam os seus 
dirigentes, a Companhia só teve casa própria em 1544. Lopes informa 

5 XAVIER, Saint François. Correspondance 1535-1552 – lettres et documents. Traduction intégrale, 
présentation, notes et index de Hugues Didier. Paris: Desclée de Brouwer, 1987, p. 63, tradução livre.
6 LOPES, António. D. João III e Inácio de Loyola. IN: Brotéria. v. 134, Porto: Porto Médico, 1992.
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também que no mesmo ano de 1542, em 09 de junho, Simão Rodrigues 
se dirige para Coimbra, já então contando com doze companheiros, 
onde abrem a primeira casa de formação nas proximidades da Univer-
sidade de Coimbra, onde os futuros padres jesuítas teriam seus estudos 
também. A casa de Coimbra foi a primeira instituição de formação 
jesuítica no mundo.

A respeito da ida dos jesuítas para Coimbra em 1542, António 
José Teixeira, em Documentos para a história dos Jesuítas em Portugal, 
apresenta uma carta do Rei para o chanceler da Universidade de Coim-
bra solicitando que os jesuítas fossem bem recebidos e acomodados 
enquanto não tivessem casa própria. Este documento mostra o primei-
ro contato dos padres da Companhia de Jesus com a Universidade que 
vai ser a grande formadora, juntamente com o Real Colégio das Artes, 
também de Coimbra, dos missionários nas Índias, no Oriente, na África 
e no Brasil. 

Prior cancellario. Eu el-rei vos envio muito saudar. Mestre Si-
mão vae a essa cidade com doze de sua companhia, para os 
deixar aprendendo nessa Universidade, como vos elle dirá. En-
commendo-vos muito que lhe deis, e façaes dar toda ajuda, e 
favor que lhe cumprir para os pôr em ordem de seu ensino, e 
doutrina. E porque póde ser que elles não achem logo casas em 
que se agasalhem; receberei prazer em que os mandeis agasa-
lhar em algumas casas de vossa hospedaria, ou em quaesquer 
outras desse mosteiro, emquanto assim não acharem outras, 
porque além de assim ser serviço de Nosso Senhor, e que vós 
por esse respeito folgareis fazer, eu receberei nisso muito con-
tentamento, e vol-o agradecerei muito. Manuel da Costa a fez 
em Lisboa a 5 dias de junho do anno de 1542. – REI.7

Em Coimbra se concentrou, pelo menos nas décadas iniciais do 
estabelecimento dos jesuítas em Portugal, as principais atividades edu-
cacionais, pois lá eram formados e preparados a grande maioria dos 
missionários d’além-mar. A Universidade de Coimbra não era admi-
nistrada por eles, no entanto, dirigiram, a partir de 10 de setembro 
de 1555, o Real Colégio das Artes, que era responsável pela chamadas 
Faculdades Menores, ou seja, Filosofia e Humanidades, integrando a 
grande universidade. 

O Real Colégio das Artes de Coimbra foi criado por D. João III em 
1547 para servir de base cultural e intelectual da universidade portuguesa 
que foi transferida de Lisboa para Coimbra em 1537. Dirigido por pro-

7 TEIXEIRA, António José, Dr. (Org.). Documentos para a história dos jesuítas em Portugal. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1899, p. 120.
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fessores franceses, com forte cunho humanista, o Colégio foi entregue 
para a Companhia e se tornou um espaço cultural, intelectual e político 
muito marcante na vida social portuguesa. Antes, porém, do Colégio 
das Artes, a Companhia de Jesus já tinha sob sua direção outros três 
colégios: Colégio de Jesus, também em Coimbra, a partir de 1542; o 
Colégio do Espírito Santo de Lisboa, em Évora8, a partir de 1551; e o 
Colégio de Santo Antão de Lisboa, a partir de 1553. Teixeira apresen-
ta a carta, de 10 de setembro, de D. João III a Diogo de Teive, então 
Reitor do Colégio, o qual é informado da decisão de passar aquele 
instituto para a direção dos jesuítas:

Doutor Diogo de Teive, eu el-rei vos envio muito saudar. Man-
do-vos que entregueis esse collegio das Artes, e governo delle, 
inteiramente ao padre Diogo Mirão, provincial da companhia 
de Jesus, o qual lhe assim entregareis do primeiro dia do mez 
de outubro, que vem, deste anno presente de 1555, em deante, 
porque assim o hei por bem e meu serviço, como vos já tenho 
escrito; [...].9

Paralelo à edificação de casa e ao desenvolvimento da atividade 
educacional nos primeiros anos, coube aos jesuítas cumprir o primeiro 
objetivo que tanto el Rei como eles próprios pretendiam quando se 
iniciaram as relações com Portugal: as missões nas Índias. Francisco 
Xavier consegue autorização real para viajar, sob a proteção e com a 
delegação real também para Goa, a primeira grande “capital” portu-
guesa em mares índicos. A viagem aconteceu de 07 de abril de 1541 a 
06 de maio de 1542. 

A carta de 20 de setembro de 1542, de Xavier para os companheiros 
de Roma, parece ser o primeiro documento de um padre jesuíta nas terras 
de missões no além-mar. É o documento que registra o início da atividade 
religiosa que mais rendeu fama histórica à Companhia de Jesus, pois eles 
chegaram, evangelizaram, educaram, enfim, missionaram desde o Extre-
mo-Oriente passando pelas chamadas Índias, indo para a África Ocidental 
e chegando ao Ocidente, em terras brasileiras. Depois da educação, o tra-
balho nas missões foi a grande atividade desenvolvida pelos jesuítas.

Na carta citada acima, Xavier, depois de fazer uma avaliação da 
viagem e do que encontrou em Goa, tanto dos costumes dos gentios 
como dos portugueses que residiam e comerciavam por lá, apresenta 

8 O Colégio do Espírito Santo foi elevado à categoria de Universidade de Évora em 1559, continuando 
sob a direção da Companhia de Jesus.
9 TEIXEIRA, António José, Dr. (Org.). Documentos para a história dos jesuítas em Portugal. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1899, p. 180-181.
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uma espécie de definição do que deveria ser o missionário e como ele 
deveria encarar aquele tipo especial de serviço a Deus. 

Outra atividade desenvolvida pelos padres jesuítas em Portugal foi 
a de confessores de reis. Essa atividade pelo que aparece nos docu-
mentos não foi muito bem aceita, de início, pelos jesuítas em Portugal, 
sendo necessária a deliberação direta do Geral Loyola. António Lopes, 
agora no artigo Gratidão de Inácio de Loyola para com D. João III, 
apresenta a discussão acerca da aceitação ou não de encargo de tão 
grande responsabilidade e da decisão de Loyola comunicada aos subor-
dinados em Portugal:

Surgiu a primeira ocasião quando D. João III pediu um confes-
sor jesuíta. Depois de Simão Rodrigues ter deixado o provincia-
lato o rei pediu aos padres Mirão e Gonçalves da Câmara para 
serem seus confessores. Estes logo consideraram este encargo 
como contrário ao Instituto da Companhia. Inácio, contudo, a 
1 de Fevereiro de 1553, responde-lhes que deviam aceitar em 
virtude de 3 razões: a primeira porque é próprio do Instituto 
da Companhia administrar os sacramentos a qualquer pessoa de 
qualquer estado; a segunda, porque devemos tudo a S.A. e que 
não existe nenhum outro príncipe cristão, a quem tanto deva-
mos; e a última é por causa do bem mais universal e do maior 
serviço, pois do bem que se fizer à cabeça participarão todos os 
membros. E termina, ordenando-lhes que aceitem, em virtude 
da Santa Obediência.10

Loyola percebe que não se tratava simplesmente de uma ativida-
de sobre a qual se poderia eximir de responsabilidade, pois era nada 
menos que o grande protetor da Companhia a fazer o pedido, ou, na 
verdade, uma ordem. Loyola mostra que não era apenas uma questão 
de obedecer a vontade real, mas o fazê-lo por razões de agradecimen-
to, de obediência ao Geral e, acima de tudo, um meio para assegurar 
o patrocínio real às atividades da Companhia, tanto no reino como no 
império lusitano.

Nos poucos anos de vida da Companhia de Jesus em Portugal três 
são, basicamente, as atividades desenvolvidas tanto no reino como no 
império colonial/comercial: a educação da juventude, as missões no 
além-mar e a confissão dos soberanos. Cada atividade tem suas peculia-
ridades e seus desdobramentos. O encargo de tais funções não foi pre-
meditado nem pelos jesuítas em Portugal, nem pelos de Roma; foram 
atividades que foram sendo incrementadas e implementadas por eles 

10 LOPES, António. Gratidão de Inácio de Loiola para com D. João III. IN: Brotéria. v. 134, Porto: 
Porto Médico, 1992b, p. 186.
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em atendimento a circunstâncias e perfazendo, com o tempo, a feição 
própria que a Societas Iesu vai ter.

O rápido e sólido desenvolvimento da Companhia em Portugal, já 
nos primeiros anos, deve ser creditado, sem dúvida alguma, à boa re-
lação dos seus padres com o Rei D. João III. Loyola tinha tanta clareza 
das suas obrigações para com o Soberano lusitano que mais de uma vez 
lembrava seus subordinados da necessidade de lhe ser sempre grato. 
Por exemplo, numa carta a mestre Simão Rodrigues, de 18 de mar-
ço de 1542, Loyola escreve acerca da difícil situação envolvendo dois 
grandes benfeitores da Companhia: o Papa Paulo III e o Rei D. João III, 
que estavam com relações diplomáticas rompidas por causa da púrpura 
cardinalícia que fora dada pelo Papa a um bispo português desafeto 
do Rei, e isso por conta do processo demorado que foi a autorização 
de Roma para o funcionamento do Tribunal da Inquisição em terras 
lusitanas. Tal situação exigia que os jesuítas não tomassem abertamente 
partido de nenhum dos lados, mas, também, não podiam eximir-se de 
tentar ajudar na situação buscando a paz entre os dois soberanos. A 
ambos, portanto, deviam os jesuítas agradecer continuadamente. 

Ao Papa:

Por isso pensei em recordar-vos como, logo após nossa entra-
da em Roma, fomos favorecidos pelo Papa em muitas ocasiões 
inteiramente e continuamente, recebendo graças especiais de 
Sua Santidade.11

Ao Rei:
Por outro lado, como nos consta em toda a Companhia e a vós, 
entre todos, de maneira mais manifesta, por estardes presente, 
quanto somos obrigados ao rei, senhor vosso e nosso, no Se-
nhor Nosso. (...) 
Terceiro: depois de vossa chegada, estais melhor informados 
que todos os outros, embora nada nos fique escondido também 
a nós. Tratou-vos com tanta afeição e amor, até com ajudas ma-
teriais, o que não sucede com outros príncipes. Ofereceu-se da 
abundância do seu coração, pela muita afeição que vos dedica, 
a fundar um Colégio e edificar algumas casas para esta Compa-
nhia tão indigníssima diante de nosso Criador e Senhor no céu 
e de tal príncipe na terra.12

Em uma outra carta, agora de 14 de junho de 1553, mais de dez 
anos após a anterior, Loyola escrevendo a todos os superiores – pro-

11 CARDOSO, Armando, SJ. (Org). Cartas de Santo Inácio de Loyola. v. 3. São Paulo: Loyola, 1993, 
p. 24.
12 Idem, ibidem, p. 24-25.
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vinciais, vice-provinciais, reitores etc. - da Companhia, pede que cada 
sacerdote jesuíta tenha “memoria de Su Alteza [D. João III], junto con 
la serenísima Reyna, y Principe y Princesa sus hijos”, pois deve-se reco-
nhecer a ajuda que a Companhia recebeu desse Soberano, “com cuyo 
favor y mui liberal ayuda se començó a fundar y se derramó em tantas 
partes nuestra Compañía, com mucho fruto del divino serviçio y spiri-
tual ayuda de las animas.”13.

A relação entre o Rei e a Companhia de Jesus pode ser medida, 
também, por um balanço da historiografia portuguesa sobre o assun-
to. Lopes (1992a) afirma que no rescaldo historiográfico há dois tipos 
opostos de análise acerca da atuação de D. João III na história lusitana: 
de um lado ele é caracterizado como um homem fanático, piedoso, que 
implantou a Inquisição e, por outro, em anotações posteriores ao anti-
clericalismo liberal do século XIX, ele é visto como o grande arauto da 
cultura humanista em Portugal, principalmente pelo incentivo pecuniá-
rio para que estudantes portugueses fossem estudar na Universidade de 
Paris , bem como pela mudança da universidade de Lisboa para Coim-
bra e, ainda, pela criação do Real Colégio das Artes. Lopes informa que 
em todas as vezes que a historiografia critica o Rei Piedoso, também é 
criticada a Companhia e, em todas as vezes que se elogia a Companhia, 
o Rei é encomiado. 

Quais teriam sido as razões que explicam a rápida aceitação dos 
padres jesuítas em Portugal, principalmente por parte de D. João III? 
Apesar de a resposta para esta questão não ser objeto específico de 
análise neste texto, é interessante acompanhar o raciocínio de José Se-
bastião da Silva Dias a respeito do assunto. É sabido que outras congre-
gações surgiram na mesma época que a Companhia de Jesus, também 
expressando o ambiente reformador da Igreja14, e é sabido que ou-
tras congregações antigas já existiam em Portugal, inclusive enviando 
padres para as terras de além-mar antes dos jesuítas; no entanto, o 
que fez com que os padres reformados fossem os preferidos da corte 
portuguesa? Dias encontra numa espiritualidade que aliava tradição e 
modernidade, uma explicação:

A fama de santidade pessoal que acompanhava os primeiros 
jesuítas é uma explicação insuficiente do interesse de D. João 
III pela Companhia de Jesus e pela facilidade com que esta se 

13 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. I (1538-1553). Roma: A Patribus Eiusdem Societatis 
Edita 1956. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 79; Monumenta Missionum Societatis Iesu, v. X; 
Missiones Occidentales, p. 488-489.
14 A Ordem dos Teatinos, em 1524; a Ordem dos Capuchinhos, em 1528; A Ordem dos Barnabitas e 
a Ordem dos Somascos, na primeira metade do século XVI.
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expandiu em Portugal em 1542 e 1560. Outros institutos, como 
por exemplo o dos capuchos, que se podiam medir com eles 
nesse capítulo, não alcançaram o mesmo êxito. O sucesso dos 
inacianos explica-se de facto, em nosso entender, pela conjun-
ção da fama de santidade com a modernidade de cultura e a 
integração dinâmica da Ordem no movimento de restauração 
católica. Mas ainda não só por isso. Explica-se também pela es-
piritualidade adequada aos novos tempos de que eles se faziam 
arautos. E o último factor, no nosso caso, é justamente o que 
mais interessa.15

A razão do sucesso dos jesuítas seria uma espiritualidade encarna-
da nos novos desafios postos pela modernidade. Dias mostra que o que 
agradou a D. João III, um Rei reformador da Igreja em Portugal, foi o 
desprendimento daqueles padres de uma roupagem exterior e formal, 
praticando, por conseqüência, uma vida mais ativa e, ao mesmo tempo, 
interiorista. Eis a síntese que Dias apresenta a respeito dessa espirituali-
dade jesuítica tão ao gosto do Soberano português:

[...] Simplesmente, ninguém associou tão sàbiamente como eles 
a ânsia interiorista do século XVI com o fundo legal, eclesial e 
litúrgico da prática cristã forjada na Idade Média. E foi essa as-
sociação que lhes valeu o acolhimento favorável de D. João III 
e de tantas almas interessadas num estilo de vida religiosa que 
conciliasse a adesão às tradições católicas com a necessidade, 
derivada das novas condições sociais, de uma piedade menos 
exterior e formal e mais apta à concordância entre a perfeição 
cristã e a vida activa própria do laicado.16

Poder-se-ia afirmar, ainda com Dias, que a Companhia de Jesus 
ganhou a simpatia real e teve uma rápida expansão – aliás, em todo 
o mundo – devido ao fato de ser uma ordem religiosa que expressava 
radicalmente o ambiente da reforma católica do século XVI; reforma 
que se originou, mais do que motivada pelas críticas protestantes, por 
um olhar crítico para dentro dela própria e pela conclusão de que era 
preciso refazer certos comportamentos para não deixar de ter influên-
cia na sociedade.

A Companhia de Jesus nasceu no ambiente de reforma e soube ca-
talisar muito bem as novas necessidades religiosas e sociais do período. 
O início das suas atividades em Portugal é muito significativo desse 
aspecto, pois nenhuma das atividades que foram sendo exercidas es-
tava, anteriormente, nos planos nem da própria Companhia e nem da 

15 DIAS, José Sebastião da Silva. Corrente de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII). 
Tomo I, Coimbra: Universidade de Coimbra, 1960, p. 641.
16 Idem, ibidem, p. 642.
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Coroa portuguesa, exceção feita, obviamente, na atividade missionária 
nas Índias. 

No processo de crescimento do instituto religioso dos jesuítas em 
Portugal, um conceito foi ficando, aos poucos, muito claro e nítido: o 
da aproximação aos soberanos católicos como a melhor estratégia de 
atuação na sociedade e melhor forma de se conseguir evangelização em  
massa  e,  também, mais influência política. René Füllöp Miller, em seu 
Os Jesuítas, seus segredos e seu poder, mostra como o papel político dos 
jesuítas começou com a aproximação deles com os soberanos, princi-
palmente com o encargo de confessores de reis:

Mas, à proporção que os jesuítas conquistavam um número 
sempre crescente de confessados, ia-se desenvolvendo nêles a 
certeza de que não sòmente o poderio sôbre as almas era impor-
tante, mas, antes de tudo, a conquista do predomínio sôbre os 
poucos homens que ocupavam posições influentes e dos quais 
dependia o destino dos homens. A partir do instante em que, 
pouco a pouco, o domínio sôbre a consciência dos reis e prínci-
pes veio a ter às suas mãos, iniciou-se, também, o papel político 
dos jesuítas, pròpriamente dito. O caminho para a dominação 
universal que havia conduzido, a princípio, das ações diretas da 
caridade para as obras de beneficência social organizada, ia ago-
ra ao encontro de novos objetivos, pelo fato de que a atividade 
da Ordem, sempre e sempre mais, se voltava para a direção 
espiritual dos príncipes; pois nos soberanos é que a Ordem dos 
Jesuítas viu, a partir daí, a personificação da alma coletiva do 
povo.17

Para os jesuítas, a existência de um poder central, de preferência 
um Rei com poderes absolutos, sempre foi desejado em todas as terras 
de além-mar em que foram para evangelizar, pois a crença de que o 
Soberano personificaria a alma coletiva do povo – “pois do bem que 
se fizer à cabeça participarão todos os membros” – significava que se 
se conseguisse converter o Soberano, todos os súditos se converteriam. 
No entanto, a prática das missões vai mostrar que nem sempre os sú-
ditos reais se mostram cristãos obedientes ao Soberano cristão. Isto 
vai ficar evidente pelas inúmeras queixas que farão Xavier, Nóbrega, 
Anchieta e outros jesuítas do comportamento dos portugueses, tanto os 
comerciantes quanto os colonos.

A relação da Companhia de Jesus com os soberanos portugueses 
continuou boa mesmo depois da morte de D. João III. Quando o Rei 
Piedoso morreu, D. Sebastião, seu neto e herdeiro legal do trono por-

17 MILLER, René Füllöp. Os Jesuítas, seus segredos e seu poder. Porto Alegre: Globo, 1946, p. 101.
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tuguês, tinha apenas três anos e até 1562 quem governou foi a esposa 
de D. João III, a rainha-regente D. Catarina. De 1562 a 1568, ano da 
maioridade de D. Sebastião, o irmão de D. João III, cardeal Infante D. 
Henrique governou como regente. Após a morte de D. Sebastião, na 
batalha de Alcácer-Quibir, novamente o Rei foi D. Henrique e gover-
nou de 1578 até 1580, ano do início da União Ibérica, na qual Portugal 
ficou submisso ao reino espanhol até 1640.

Do período da regência de D. Catarina pode-se mencionar, a título 
de exemplo, dois documentos compilados por Teixeira, nos quais são 
feitos elogios à atuação dos jesuítas em Portugal e a recomendação para 
a expansão daquela ordem religiosa. O primeiro documento é uma car-
ta de 05 de outubro de 1557, endereçada ao Reitor da Universidade de 
Coimbra sobre o assento do regimento do Colégio das Artes, na qual 
os jesuítas pediam que se continuassem os privilégios da época joanina:

Reitor, lentes, deputados e conselheiros da Universidade da ci-
dade de Coimbra, eu el-rei vos envio muito saudar. El-rei meu 
senhor e avô [D. João III], que sancta gloria haja, havendo respei-
to ao muito fruito que os padres da companhia de Jesus faziam 
nos collegios que tomavam a seu cargo, e confiando que assim o 
fariam entregando-lhes a governança e administração do collegio 
das Artes, que mandou fazer nessa Universidade, houve por bem 
que os dictos padres tomassem e tivessem a governança do dicto 
collegio a seu cargo, e lha mandou entregar com toda a jurdição, 
administração, preeminencias e liberdades, que ao dicto collegio 
tinha concedidas; e vendo eu ora o grande proveito que se seguiu 
assim nas letras, como nos costumes, ensino e boa creação dos 
que no dicto collegio ouviam, depois que a governança delle aos 
dictos padres foi entregue, e confiando que por ser obra de ser-
viço de Nosso Senhor com a ajuda e a boa diligencia dos dictos 
padres a virtude e sciencia no dicto collegio será cada vez maior e 
irá em crescimento, houve por bem que conforme.18

O documento seguinte é outra missiva, agora de fevereiro de 
1560, endereçada ao embaixador português em Roma, Lourenço Pires 
de Távora, para ser entregue ao Papa Pio IV (1559-1565):

Lourenço Pires de Tavora, amigo, eu el-rei vos envio muito sau-
dar. Eu escrevo ao sancto padre o que vereis pela cópia da carta 
que vos envio, e o intento que nisso tenho é dar a conhecer a 
sua sanctidade quam proveitoso é o instituto da companhia de 
Jesus para bem da egreja universal, e que sua sanctidade tomas-
se grande affecto e devoção a esta religião, e a favorecesse para 
que, conforme a seu instituto, pudesse ser augmentada e dila-

18 TEIXEIRA, António José, Dr. (Org.). Documentos para a história dos jesuítas em Portugal. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1899, p. 282.
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tada, pois disso se seguirá grande bem a toda a christandade e 
religião christã, e especialmente a estes reinos e senhorios pelas 
muitas obrigações espirituaes que tem, e parece que para mover e 
inclinar sua sanctidade ajudará muito ter conhecimento das cou-
sas particulares que Nosso Senhor tem obrado, e obra cada dia, 
por esta religião, assim nestes reinos como nas partes da Índia, 
e outras de infieis da conquista delles, e a grande conta, reputa-
ção, e devoção que eu tenho, e todas as pessoas principaes destes 
reinos, e prelados e religiosos delles têem, ao instituto e religião 
da dicta companhia, vos encomendo muito que além das cou-
sas particulares, que tereis sabido, vos informeis ao padre geral 
da dicta companhia de todas as particularidades que houver de 
edificação dando-lhe conta do que sobre isso escrevo a sua sanc-
tidade e desejo que faça; e informeis de tudo a sua sanctidade mui 
particularmente, e me aviseis do que em sua sanctidade sentirdes, 
e parecendo-vos que para este mesmo effeito ajudará falardes a 
alguns cardeaes e o fareis de minha parte na maneira que virdes 
que convém; e com esta vos envio duas cartas para elles em cren-
ça para vós: far-lheis pôr os sobrescritos e dar-lhas-heis. Escripta 
em Lisboa a 16? [sic] de fevereiro de 1560 – RAINHA”.19

Como a relação com os soberanos continuou próspera, o cresci-
mento da Companhia de Jesus no mundo em geral e nos domínios lu-
sitanos em particular foi rápido e fecundo. Apenas para exemplificar e 
fornecer uma idéia aproximada do que representou a Societas Iesu em 
termos da grandiosidade de sua organização e a conseqüente influência 
social e política que deteve, apresenta-se a seguir alguns números da 
sua expansão, especialmente no reino e império portugueses.

Serafim Leite, na introdução que fez ao primeiro volume das Mo-
numenta Brasiliae apresenta um balanço do desenvolvimento da Com-
panhia em 1556, ano da morte do fundador e primeiro Geral Inácio 
de Loyola. Tal balanço visa mostrar a eficiência de Iñigo à frente do 
instituto nos seus primeiros anos e é medido pelo número de padres e 
pelas províncias erigidas até então:

[...] Basta dizer que ao falecer em 31 de julho de 1556, a nova 
Ordem Religiosa contava com mais de mil Padres e Irmãos, dis-
tribuidos, fora de Roma, em onze províncias, erigidas nas seguin-
tes datas: Portugal (1546), [Espanha 1547, denominação que se 
manteve até 1554, desdobrando-se então em três], Goa (1549), 
Itália (1551), França (1552), Brasil (1553), Sicília (1553), Cas-
tela (1554), Aragão (1554), Andaluzia (1554), Alemanha Supe-
rior (1556), Alemanha Inferior (1556).20

19 Idem, ibidem, p. 494-495.
20 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. I (1538-1553). Roma: A Patribus Eiusdem Societatis 
Edita 1956. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 79; Monumenta Missionum Societatis Iesu, v. X; 
Missiones Occidentales, p. 22 da Introdução.
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Em Portugal, o crescimento também foi relevante e pode ser me-
dido tanto pelo número de jesuítas como pelo número de colégios, 
universidade e seminários que eles administraram. É oportuno anotar 
que os colégios eram as residências dos padres e sedes administrativas 
ao mesmo tempo. O maior historiador da Companhia de Jesus em Por-
tugal, Francisco Rodrigues, no texto A Companhia de Jesus em Portugal 
e nas missões, traça um esboço histórico compreendendo os anos de 
1540 a 1934 e apresenta, entre outras informações, os números de 
todas as províncias jesuíticas que estavam nos domínios do império 
português21: no século XVI, período que compreende este trabalho, o 
número total é de 37, entre colégios e seminários, e uma universidade, 
espalhados pelas três províncias; já no século XVIII este número salta 
para 81, espalhados entre as sete províncias.

Quanto a quantidade de jesuítas, Rodrigues também fornece al-
guns números igualmente representativos da expansão da Companhia: 
“Em 1560 orçavam os jesuítas por 400; em 1574 chegavam a 520; em 
1615 subiam a 662; em 1709 a 770; em 1749 tocam o número de 861; 
e nesse mesmo ano avaliam-se no reino e ultramar em 1754”.22

As atividades e o crescimento da Companhia de Jesus, em Portu-
gal, no reino e nas missões além-mar, foram, como se pode verificar, 
muito fecundos. Numa tentativa de resumir essa expansão, tanto física 
quanto político-religiosa, façamos uso de Miguel de Oliveira, histo-
riador da Igreja em Portugal, por meio da sua História eclesiástica de 
Portugal:

Estes progressos [fundação de várias casas e colégios em várias 
partes de Portugal], aos quais se juntavam outros, não menores, 
nas missões africanas, na Índia e no Brasil, assinalam a influên-
cia crescente da Companhia de Jesus na vida portuguesa. Não 
havia departamento em que ela não interviesse, desde a direção 
espiritual dos reis e a orientação de alguns negócios políticos, 
até ao ensino, assistência e catequese popular. O primeiro sécu-
lo de sua existência em Portugal foi de assombrosa e fecunda 
actividade.23 

21 As províncias no século XVI eram: Portugal (1546), Goa (1549) e Brasil (1553). No século XVIII 
acrescentam-se: Alentejo (de 1654 a 1665), Malabar (1605), Japão (1611) e Maranhão (1727).
22 RODRIGUES, Francisco. A Companhia de Jesus em Portugal e nas missões – esboço histórico, 
superiores, colégios, 1540-1934. Segunda Edição, Porto: Apostolado da Imprensa, 1935, p. 07, com 
grifos no original.
23 OLIVEIRA, P. Miguel de. História eclesiástica de Portugal. 3. ed., Lisboa: União Gráfica, 1958, p. 
248.
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a companhIa de Jesus na amérIca portuguesa

O Padroado português no Brasil começou, de fato, quando os pri-
meiros jesuítas chefiados por Manuel da Nóbrega desembarcaram no 
Brasil em 29 de março de 1549, juntamente com Tomé de Souza, o 
primeiro Governador-geral. Na documentação consultada, porém, a 
primeira carta onde aparece a relação do Rei como benemérito dos 
missionários jesuítas foi escrita pelo Rei D. João III para Tomé de Sou-
za, em 01 de janeiro de 1551. Nessa carta está presente a obrigação 
do Rei no aprovisionamento material dos responsáveis pela empresa 
religiosa:

Nessa Capitania do Brasil andam alguns Padres e Irmãos da 
Companhia de Jesus, os quaes folgarei, que sejam providos do 
que lhes for necessario, assim para o seu mantimento, como 
para o seu vestido; encommendo-vos, e mando-vos, que lhe 
façaes dar tudo o que para as ditas cousas houverem mister; 
pelo traslado desta, e vossos Mandados, e assento do Escrivão 
do Official, que lhe as ditas cousas der, mando aos Contado-
res, que lhe levem em conta o que nisso dispender. Antonio 
de Mello a fez em Almeirim ao primeiro dia de Janeiro de 
1551. André Soares a fez escrever, a qual vinha assignada por 
Sua Alteza.24

Em mais uma carta, D. João III, agora em 1557, provavelmente a 
pedido dos próprios jesuítas portugueses, escreve a Francisco Fernan-
des, que era vigário geral da Bahia, encomendando àquela autoridade 
religiosa que “em tudo o que os Padres da Companhia de Jesus vos pe-
direm os ajudeis, e favoreçaes no intento que tem do Serviço de Nosso 
Senhor, a Salvação das Almas”.25

No reinado de D. Sebastião, quando D. Henrique era regente, há 
um momento no qual se reafirma o direito do Padroado administrado 
pela Companhia de Jesus, por meio do documento de Fundação do 
Colégio da Bahia datado de 07 de novembro de 1564. O Colégio Real 
da Bahia foi criado 1556 e os “padrões” de sua fundação eram reafir-
mados pelos reis para garantir os privilégios e esmolas reais;

1. Dom Sebastião per graça de Deos, Rei de Portugal e dos Al-
garves d’aquem e d’alem mar em Africa, senhor da Guiné e da 

24 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. I (1538-1553). Roma: A Patribus Eiusdem Societatis 
Edita 1956. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 79; Monumenta Missionum Societatis Iesu, v. X; 
Missiones Occidentales, p. 211. 
25 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. II (1553-1558). Roma: A Patribus Eiusdem 
Societatis Edita 1957. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 80, p. 357.
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Conquista, Navegação e Comercio d’Ethiopia, Arábia, Persia e 
da India, etc., como governador e perpetuo administrador que 
são da Ordem e Cavalaria do Mestrado de Nosso Senhor Jesu 
Chisto, faço saber a quantos esta minha carta de doação virem, 
que considerando eu a obrigação que a Coroa de meus Reinos 
e Senhorios tem à conversão da gentilidade das partes do Bra-
sil e instrução e doutrina dos novamente convertidos, assi por 
as ditas partes serem da conquista destes Reinos e Senhorios, 
como por estarem os dizimos e fruitos ecclesiasticos delas, por 
Bullas dos Santos Padres, aplicados à Ordem e Cavalaria do dito 
Mestrado de Nosso Senhor Jesu Christo, de que eu e os Reis 
destes Reinos meus subcessores somos governadores e perpetu-
os administradores.26

As atividades da Companhia de Jesus no Brasil desenvolveram-se 
rapidamente e, devido às grandes dimensões da costa onde estavam as 
casas, colégios e reduções indígenas, os superiores jesuítas resolveram 
criar a Província do Brasil, a primeira do Novo Mundo. Em carta de 09 
de julho de 1553, o Geral Inácio de Loyola informa da criação da nova 
Província e designa Manuel da Nóbrega como o primeiro Provincial. 
É interessante a reprodução total da carta, dado o seu valor histórico 
e aos aspectos da Companhia no Brasil que nela aparecem, como, por 
exemplo, o papel do Provincial e a clareza que a província recém-cria-
da estava sob a autoridade do Rei de Portugal.

Inácio de Loyola, Prepósito Geral da Companhia de Jesus:
Ao dilecto em Cristo Irmão P. Manuel da Nóbrega, presbítero 
da mesma Companhia, saúde sempiterna no Senhor.
1. Crescendo cada vez mais o número dos que em diversas re-
giões pela graça de N. S. Jesus Cristo seguem o nosso Instituto, 
cresce também a necessidade de prover a muitas coisas e por-
tanto de dividir com outros este cargo; e pareceu no Senhor 
convir que, pondo em nosso lugar algum dos nossos Irmãos e 
constituindo-o Prepósito de todos os que vivem sob a obediência 
da nossa Companhia da Índia do Brasil, sujeita ao sereníssimo 
Rei de Portugal, e outras regiões mais além, ao mesmo confiás-
semos tudo o mais que pertence ao nosso ofício.
Nós, portanto, da vossa piedade e prudência, que está em Cris-
to Jesus, confiando muito no mesmo Jesus, vos criamos e cons-
tituimos, com toda a autoridade, que a Sé Apostólica nos con-
cedeu e as Constituições da nossa Companhia nos conferem, e 
em virtude da santa obediência, Prepósito Provincial de todos 
os Nossos, que se encontram nas regiões indicadas; para que, 
tomando essa parte do nosso cuidado e autoridade, useis da 
mesma plenìssimamente, para inquirir, ordenar, reformar, ini-

26 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. IV (1563-1568). Roma: A Patribus Eiusdem 
Societatis Edita, 1960. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 87, p. 95-96.
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bir, proibir, admitir na Companhia para a provação, e afastar da 
mesma os que parecer bem, prover em qualquer ofício e depor 
dele, e, numa palavra, para dispor de tudo, como se nós estivés-
semos presente, poderíamos dispor, quanto a lugares, coisas e 
pessoas, e como julgardes convir para a glória de Deus. Contan-
do com a graça de Deus, esperamos no Senhor que isto há-de 
ser para a sua honra, proveito espiritual dos que dependem de 
nosso cuidado, a salvação das almas em geral.
Dado em Roma, aos 9 de Julho de 1553.27

Quanto ao desenrolar do cotidiano das missões no Brasil, com o 
acúmulo da experiência tanto nos aspectos mais propriamente religio-
sos quanto nos sociais e políticos, pode-se estabelecer, da mesma forma 
que o Padroado no Oriente, quatro aspectos a serem destacados: as 
críticas ao comportamento pouco cristão dos comerciantes e colonos 
portugueses, bem como ao clero secular; o poder dos sacerdotes nati-
vos; o batismo e a catequese das crianças; e, as qualificações necessárias 
dos futuros missionários.

Assim como nas cartas de Xavier, não é difícil encontrar críticas ao 
comportamento dos portugueses, pois a impressão que passa das cartas 
dos jesuítas no Brasil é que eles também consideravam que havia uma 
contradição entre a empresa colonial e a empresa religiosa. E essa apre-
ensão não demorou a acontecer. Nas três primeiras cartas de Nóbrega 
a Simão Rodrigues, Provincial de Portugal e seu Superior imediato, as 
críticas já existem.

Na primeira que escreve em 1549, a qual deve ter sido escrita 
entre 31 de março e 15 de abril, Nóbrega informa ao seu Superior ime-
diato que uma das primeiras tarefas deles consistiu em encontrar bons 
cristãos, tanto leigos como clérigos, que colaborassem com o projeto 
religioso. No entanto, a decepção do jesuíta é evidente:

[...] Sómente temo o mau exemplo que o nosso Christianismo 
lhe dá, porque ha homens que ha sete e dez annos que se não 
confessam e parece-me que põem a felicidade em ter muitas 
mulheres. Dos sacerdotes ouço cousas feias. Parece-me que de-
via Vossa Reverendissima de lembrar a Sua Alteza um Vigario 
Geral, porque sei que mais moverá o temor da Justiça que o 
amor do Senhor.28

27 LEITE, Serafim (Org). Monumenta Brasiliae. v. I (1538-1553). Roma: A Patribus Eiusdem Societatis 
Edita 1956. Monumenta Historica Societatis Iesu, v. 79; Monumenta Missionum Societatis Iesu, v. X; 
Missiones Occidentales, p. 508.
28 NÓBREGA, Manoel da. Cartas do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988. 
Coleção Cartas Jesuíticas, p. 75.
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Na segunda carta de 1549, escrita provavelmente em 15 de abril, 
Nóbrega chega à conclusão de que a culpa da existência de um clero 
tão pouco cristão em terras brasileiras era da corte que não enviava 
gente séria para cá, “é a escória que de lá vem”, reclamava ele, sendo 
necessário escolher melhor os sacerdotes para a missão, pois aqueles 
que não têm uma vida digna “destruem quando se edifica”.29

O outro exemplo referente às críticas do primeiro superior dos 
jesuítas no Brasil diz respeito, uma vez mais, ao comportamento lascivo 
e escandaloso dos colonos portugueses. No entanto, na carta de 1550, 
escrita em Porto Seguro, Nóbrega chega à conclusão de que tal com-
portamento era devido, também, ao modo de vida dos colonos que, 
com a prática da escravidão dos índios, deixam de ser trabalhadores, 
sendo invadidos pela preguiça e pela sensualidade. E conclui ainda o 
jesuíta, de forma realista, que seria muito difícil tirar o homem branco 
de uma vida de prazeres e comodidade, “porque os homens que aqui 
vêm não acham outro modo sinão viver do trabalho dos escravos, que 
pescam e vão buscar-lhes o alimento, tanto os domina a preguiça e 
são dados a cousas sensuaes e vicios diversos e nem curam de estar 
excommungados, possuindo os ditos escravos”.30

José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil31, também encontra mo-
tivos para censurar o comportamento dos portugueses. Do relatório 
quadrimestral, de maio a setembro de 1584, escrito ao Provincial de 
Portugal e ao Geral em Roma, destaca-se a crítica aos brancos, os quais 
além de não contribuir para a conversão dos índios, os pervertiam, es-
cravizando-os e colocando-os aos seus serviços de comércio. Na carta, 
Anchieta questiona se se pode chamar tal gente de cristãos, pois “são 
cristãos, nascidos de cristãos! Quem na verdade é espinho, não pode 
produzir uvas”.32 

Já na qualidade de Provincial do Brasil, Anchieta escreve ao Geral 
Aquaviva em setembro de 1594, onde faz um relatório de como estava 
organizada a Companhia de Jesus até aquele momento, ressaltando um 
ponto comum nas missões brasílicas desde o seu início: o conflito dos 
jesuítas com os brancos portugueses, os quais, ao escravizar os índios, 
acabavam por obstaculizar, seriamente, o trabalho catequético.

29 Idem, ibidem, p. 77.
30 Idem, ibidem, p. 110.
31 Assim como Xavier é o Apóstolo do Japão, Anchieta recebeu o título religioso de Apóstolo do 
Brasil, por ser considerado como o mais importante missionário jesuíta nestas terras.
32 ANCHIETA, José de. Cartas – informações, fragmentos históricos e sermões. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988. Coleção Cartas Jesuíticas, p. 57.
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Nesta do Espirito Santo encontro agora muita perturbação 
entre os Portugueses, uns com os outros, sôbre pretenções de 
ofícios e honras, e, com os nossos, porque não lhes concedemos 
que façam dos Indios Cristãos á sua vontade, querendo servir-se 
deles a torto e a direito. Mas como esta é guerra antiga, e no 
Brasil não se acabará senão com os mesmos Indios, trabalha-se 
todo o possivel pela sua defensão, pera que com isto se salvem 
os predestinados, que, se não se tivesse respeito a isto, era quase 
insofrivel a vida dos Padres nas aldeias, sed omnia sustinemus 
propter electos [e tudo suportamos por causa dos escolhidos].33

Mesmo com costumes considerados bárbaros, como da antropofa-
gia ritual e de andarem sem roupas, a mansidão dos índios – daquelas 
tribos que não faziam guerras constantes contra os portugueses – era 
usada como contraponto moral mais elevado para o comportamento 
dos brancos portugueses. Se não fosse a sede insaciável dos brancos de 
ter índios escravos como serviçais e como mercadoria de troca, diziam 
os jesuítas, dentre eles Anchieta, o trabalho dos missionários nestas 
terras seria bem mais tranquilo.

Depois da missa, o momento mais importante no processo de 
evangelização dos índios no Brasil era o catecumenato, ou seja, a ca-
tequese específica das crianças e jovens, os indiosinhos. Como se pode 
ver em Xavier, aqui no Brasil os jesuítas também perceberam que a 
educação das crianças se tornava um caminho muito frutífero para de-
senvolver as missões. 

Um dos relatos mais interessantes a respeito do batismo é forneci-
do pelo jesuíta João de Azpilcueta Navarro, através de uma carta para 
os companheiros de Portugal, escrita em 28 de março de 1550. Na 
epístola, o jesuíta discute a quem deveria e a quem não deveria deferir 
o batismo, ou seja, no estado em que se encontravam os gentios, seus 
pecados, seus costumes, suas relações etc., a quem era permitido ou não 
entrar para as hostes da religião cristã. Observe-se que às crianças é per-
mitido o batismo, pois são de boa inclinação ao contrário dos adultos.

[...] Mas por duas cousas principalmente entendo que se lhes 
não deve administrar o Baptismo. Uma, é não terem Rei a quem 
obedeçam, nem moradia certa, mudando-se de aldêa todos os 
annos, e ás vezes mais frequentemente quando succede algum 
d’elles embriagar-se e encolerisar-se, pois em taes circumstan-
cias nada menos fazem do que pegarem em um tição e tocarem 
fogo á propria casa, donde o fogo pega nas outras por  serem 
de palmas e d’esta arte fica em cinzas toda a aldêa. (...) Não sei 
si dá por obra dos feiticeiros, os quaes dizem que os vou ensi-

33 Idem, ibidem, p. 301.



166 

Companhia de Jesus na América Portuguesa: organização, catequese e educação

nando para ter menos trabalho em fazer-lhes soffrer quando 
forem feitos escravos nossos, tanto que asseveram que os fossos 
da cidade e mais uma fonte que por necessidade se abriu, foram 
feitos para os pôr ali dentro e os affogar, e os mais velhos são 
tão maliciosos, em grande parte, que todo o bem que lhes diga 
convertem, como a aranha, em veneno; só aos pequenos acho 
com boa inclinação, si os tirássemos de casa de seus Paes, o que 
não se poderá fazer sem que Sua Alteza faça edificar um colle-
gio nesta cidade com destino a essas crianças para as educar, de 
maneira que com os maus costumes e malicia dos Paes se não 
perca o ensino que se ministra aos filhos.34

Vários são os relatos encontrados no interior das cartas dos padres 
jesuítas no Brasil sobre o batismo das crianças, principalmente as do-
entes, e a catequese para elas. No entanto, acredita-se que os exemplos 
aqui fornecidos são suficientes para mostrar esse aspecto do cotidiano 
das missões.

Além destes aspectos das missões, comuns nas Índias e Oriente, 
existem alguns relatos no Brasil que revelam outras facetas de como os 
jesuítas encaravam suas missões, do que era importante informar aos 
outros irmãos, e de como, com o decorrer do tempo, apareceram as 
dificuldades de manter casas e colégios.

No epistolário jesuítico era comum, até porque ordenado pelos 
superiores, a informação não somente referente aos sucessos e intem-
péries nas missões, mas do comportamento das autoridades e dos por-
tugueses em geral e, também, da cultura dos povos a serem conquistados 
para a fé cristã. Numa carta de Loyola, por exemplo, de 1553, para o 
já Provincial Manuel da Nóbrega, são indicados os principais temas que 
deveriam fazer parte das cartas, agora endereçadas diretamente ao Geral 
em Roma; nas cartas, além de informar sobre os da Companhia, deve-
riam noticiar “quanto à região onde moram, qual o clima e graus ge-
ográficos, quais os vizinhos, como andam vestidos, que comem, como 
são suas casas e quantas, segundo se diz, e que costumes têm; quantos 
cristãos pode haver, quantos gentios ou mouros”.35

Quanto ao clima, fauna, flora do Brasil, bem como dos usos e 
costumes dos indígenas, o documento talvez mais importante produ-
zido pelos jesuítas é a famosa carta de Anchieta para o Geral Laiñez, 
escrita em São Vicente, no mês de maio de 156036. A descrição que o 

34 NAVARRO, Azpilcueta & outros. Cartas avulsas - 1550-1568. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: 
Edusp, 1988. Coleção Cartas Jesuíticas, p. 76-77.
35 CARDOSO, Armando, SJ. (Org). Cartas de Santo Inácio de Loyola. v. 3. São Paulo: Loyola, 1993, p. 89.
36 ANCHIETA, José de. Cartas – informações, fragmentos históricos e sermões. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1988. Coleção Cartas Jesuíticas.
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Apóstolo do Brasil faz é deveras interessante e pode ser considerado 
um dos primeiros documentos etnográficos e antropológicos do Bra-
sil, o qual possibilitou, com certeza, que inúmeros jesuítas espalhados 
pelo mundo e inúmeros fiéis que ouviram o relato nas missas em que 
os padres liam cartas nos sermões, tivessem um conhecimento mais 
pormenorizado destas terras. É claro que alguns nomes não coincidem 
com os conceitos; que alguns erros foram cometidos, se se fizer a in-
grata comparação com os avanços superiores da biologia, da botânica 
e da antropologia; é claro, também, que a descrição é feita por um 
padre do século XVI e, portanto, crivada pelo conteúdo religioso que 
ele carregava; no entanto, não se pode simplesmente desconsiderar a 
importância e a sensibilidade de Anchieta ao elaborar tal relatório.

Na longa carta estão presentes informações sobre as fortes tempes-
tades de verão freqüentes aqui e a tranqüilidade com que os índios se 
relacionavam com elas; explicações acerca de palavras indígenas; apre-
senta-se um rol de animais silvestres, mamíferos, feras, insetos e aves; 
descreve-se plantas como a mandioca, base alimentar indígena, e outras 
plantas medicinais e várias árvores; se faz o relato das lendas indígenas, 
como o curupira, a iara e o boitatá37; mostra, finalmente, que era muito 
raro encontrar nestas terras gentios que fossem deficientes. 

O objetivo de apresentar o relato de Anchieta é mostrar, tão so-
mente, um aspecto que perpassa a documentação jesuíta produzida nas 
missões, pois em outras cartas os usos e costumes dos indígenas e a 
fauna e a flora também são relatados – mas nenhum com a riqueza dos 
detalhes constante na de Anchieta –, indicando uma preocupação de 
toda a Companhia em procurar conhecer profundamente o terreno da 
missão para melhor poder reduzi-lo às hostes do cristianismo.

O trabalho dos padres jesuítas foi fecundo, e isso pode ser medido, 
dentre outras formas, pelo número das expedições, as quais sempre 
eram trabalhosas em sua organização e custosas em sua execução. Só 
no Brasil, de 1549 a 1598, foram feitas 25 expedições; e de 1549 a 
1568 em torno de 40 jesuítas, entre padres e irmãos, vieram para terras 
brasílicas, sendo que alguns irmãos se tornaram padres aqui, como, por 
exemplo, José de Anchieta. 

37 O interessante, nesta parte do relato, e através do qual se pode perceber claramente a pena do 
homem religioso que está a escrevê-lo, é o fato de Anchieta parecer crer realmente na existência 
desses seres fantásticos, atribuindo sua existência ao fato de que os gentios não conheciam Deus e, 
portanto, eram vulneráveis a demônios: “Ha tambem outros espectros do mesmo modo pavorosos, 
que não só assaltam os Indios, como lhes causam dano; o que não admira, quando por êstes e outros 
meios semelhantes, que longo fôra enumerar, quer o demonio tornar-se formidavel a êstes Brasis, que 
não conhecem a Deus, e exercer contra eles tão cruel tirania” (ANCHIETA, 1988, p. 139).
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No mundo todo, durante o primeiro período de existência formal 
da Companhia, até sua expulsão de vários países da Europa e divulga-
ção da bula papal de sua extinção da Igreja, foram 361 missões ao todo, 
a maioria, 190, se concentrando no século XVII, sendo que a média 
anual foi de 16 missionários jesuítas para as missões.

consIderações fInaIs

É inegável a importância dos padres da Companhia de Jesus para 
a história moderna portuguesa, incluindo nela a história brasileira, pois 
estiveram presentes, de forma sempre atuante, incômoda muitas vezes, 
altamente subserviente em outras tantas, em toda a extensão do territó-
rio do Império Português a partir do século XVI. Com os jesuítas, por 
causa de sua formação rigorosa, escolástica e técnica, além da religião 
propriamente dita, iam às letras, a ilustração, tanto que praticamente 
monopolizaram o ensino, hoje chamado de fundamental, em todo o 
Império, especialmente no reino e no Brasil. Aqueles padres partilha-
ram, de forma as mais das vezes crítica e conservadora, a organização 
de um mundo que se arredondava, de uma sociedade que quanto mais 
se consolidava como reino da mercadoria, mais relegava a religião e, 
por consequência os próprios jesuítas, para um passado cada vez menos 
querido e mais distante. 

Muito se estudou e se escreveu sobre os jesuítas e muita polêmica 
foi gerada e alimentada. Depois de apresentar, sucintamente, apenas 
uma pequena parte de sua atuação, compreende-se como é difícil ficar 
imune às paixões despertadas, sentindo próxima a tentação de tomar 
partido nesta celeuma histórica em torno deles. Estudar a Companhia 
de Jesus é, sem dúvida, apaixonante, pois se trata de uma organização 
religiosa criada e consolidada com muito zelo, direcionamento e auto-
ridade, cuja organicidade, às mais das vezes desejada do que realizada, 
garantia que sempre contasse em suas fileiras com ávidos padres para 
enfrentar desafios enormes nos trabalhos de missão, de diplomacia e de 
educação. Porém, como geralmente a paixão entorpece a razão, é ne-
cessário sempre manter certo distanciamento que possibilita não ser de 
todo frio ao assunto tratado e nem me tostar com o seu calor próprio. 
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Este artigo pretende tecer algumas considerações acerca de pesquisas 
que versam sobre as instituições educativas confessionais na Amé-

rica Portuguesa. O título aqui proposto parte de uma provocação ao 
claro predomínio das investigações sobre a participação dos jesuítas 
na educação confessional. Longe de negar a sua importância, entende-
-se que é preciso refletir que, embora predominantes, eles não foram 
os únicos religiosos regulares que circularam nessas terras. Outras or-
dens masculinas (Carmelitas, Franciscanos, Beneditinos, Mercedários 
e Capuchinhos) e femininas (Clarissas, Concepcionistas e Ursulinas) 
estiveram presentes, em vários espaços e de formas diferenciadas, em 
todo o período colonial brasileiro. Esta reflexão está dividida em duas 
partes: inicialmente apresenta-se uma discussão acerca da conceituação 
de instituições educativas e as suas especificidades para o espaço e tem-
po aqui analisados; a seguir, busca-se refletir acerca dos estudos que já 
foram realizados e que versam sobre a temática aqui proposta. 

estudos acerca das InstItuIções educatIvas

Inicialmente é necessário caracterizar o conceito de instituição edu-
cativa. Segundo Dermeval Saviani, são encontradas acepções diferentes 
para o significado da palavra instituição: pode compreender a ideia de 
ordenar, articular o que está disperso; pode significar também instrução 

1 Pesquisa vinculada ao projeto Instituições e práticas educativas na América Portuguesa no século 
XVIII e primeiras décadas do século XIX. Chamada Universal – MCTI/CNPq No 14/2014. Coorde-
nação profa. Dra. Thaís Nívia de Lima e Fonseca (UFMG).

InstItuIções educatIvas confessIonaIs 
na amérIca portuguesa: para além 
dos Jesuítas1
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e educação; pode formar ou criar algo; e, finalmente, pode aglutinar 
determinados procedimentos, ideias, crenças e rituais comuns. Entre os 
diversos significados propostos, Saviani compreende que “(...) a pala-
vra “instituição” guarda a ideia comum de algo que não estava dado e 
que é criado, posto, organizado, construído pelo homem.”2

Observa-se que as instituições são criadas para satisfazer determi-
nadas necessidades humanas e tornam-se unidades que estão sempre em 
construção e transformação. Constituem-se como um sistema de práti-
cas, com agentes e instrumentos que atinjam as finalidades esperadas. 
Ao pensar em instituições educativas, é necessário então trabalhar com 
um emaranhado de instituições que existem em determinados espaços e 
tempos para a construção e ordenamento da educação de determinados 
grupos sociais. É necessário buscar uma identidade às instituições educa-
tivas e deve-se utilizar uma linha metodológica que descreva o particular 
institucional, mas que demonstre as suas relações com o contexto econô-
mico, político, social e cultural em diferentes épocas e espaços.3

No Brasil, pode-se considerar que as pesquisas sobre as instituições 
educativas vêm crescendo desde o final da década de 1990.  É inegável 
a contribuição do pesquisador português, Justino Pereira de Magalhães, 
para o fortalecimento desta discussão, especialmente após 2004, com a 
publicação do livro intitulado Tecendo Nexos: história das instituições 
educativas, obra considerada como um marco para o direcionamento 
das pesquisas na área.4 A partir deste momento, diversos historiadores da 
educação do Brasil desenvolveram as suas pesquisas a partir dos recortes 
para a análise de uma instituição educativa específica.  

É necessário refletir acerca das diferenciações entre os significa-
dos de instituições escolares e instituições educativas e considera-se que 
toda instituição escolar é uma instituição educativa, mas o inverso não 
acontece.  Educar é desenvolver as capacidades físicas, intelectuais e 
morais dos indivíduos e vai muito além daquilo que é apreendido nas 
escolas e pelas mãos dos professores.  Porém, verifica-se que a maior 
parte das pesquisas trabalha dentro de uma perspectiva analítica de 
instituições escolares e desconsidera as demais instituições enquanto 
educativas, como a família, a Igreja, o governo, etc. 

2 SAVIANI, Dermeval. Instituições escolares: conceitos, história, historiografia e práticas. In: Cader-
nos de História da Educação. Uberlândia, MG: EDUFU, n. 4, 27-33, jan./dez. 2005, p. 28. Disponível 
em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/382>. Acesso em: 13 jul. 2014.
3 MAGALHÃES, Justino. A história das instituições educacionais em perspectiva. In: GATTI Jr., Dé-
cio e INÁCIO FILHO, Geraldo (Org.). História da educação em perspectiva. Ensino, pesquisa, pro-
dução e novas investigações. Uberlândia: EDUFU; Campinas: Autores Associados, 2005. p. 91-103.
4 MAGALHÃES, Justino Pereira de. Tecendo nexos. História das instituições educativas. Bragança 
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2004. 
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Ao analisar os resumos dos trabalhos apresentados nos Congres-
sos Luso Brasileiros de História da Educação entre os anos de 1996 a 
2010, Mauro Castilho Gonçalves propõe o seguinte quadro acerca das 
investigações que versam sobre as instituições escolares.5 Segundo este 
autor, as pesquisas sobre as instituições escolares estavam vinculadas às 
seguintes temáticas: ensino superior, escola de primeiras letras, ensino 
secundário, escolas normais, educação de jovens e adultos, instituições 
e infância, educação anarquista e educação especial.

Congresso I II III IV VI VII VIII Total %

Local Lisboa São 
Paulo

Coimbra Porto 
Alegre

Uberlândia Porto São 
Luis

- -

Ano 1996 1998 2000 2002 2006 2008 2010 - -

Resumos 
portugueses 9 3 10 4 8 6 3 43 8,8%

Resumos 
brasileiros 10 24 47 13 104 102 144 444 91,1%

Total 487

Fonte: GONÇALVES, Mauro Castilho. História das instituições escolares: um balanço a partir dos 
Congressos Luso-Brasileiros de História da Educação. Anais do IV Congresso Brasileiro de História 
da Educação. Disponível em: <www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/.../929.doc>.

Do total dos trabalhos apresentados, o autor analisa a produ-
ção crescente que versa sobre as instituições escolares, especialmente 
entre os investigadores brasileiros. É claro que esta predominância 
tem relação ao quantitativo de investigadores brasileiros com relação 
aos portugueses e também os indivíduos que participam dos referidos 
Congressos, que tornam os eventos mais brasileiros do que lusitanos. 
Com relação à ampliação das apresentações acerca das instituições 
escolares a partir do Congresso de Uberlândia (2006), o autor obser-
va que este momento foi um reflexo do fortalecimento das investiga-
ções acerca da História dos Grupos Escolares no Brasil. Além disso, 
o evento propôs uma mesa redonda que tratava especificamente das 
instituições educativas.6 

5 GONÇALVES, Mauro Castilho. História das instituições escolares: um balanço a partir dos Con-
gressos Luso-Brasileiros de História da Educação. In: Anais do VI Congresso Brasileiro de História da 
Educação. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2011. Disponível em: <www.sbhe.org.br/
novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/.../929.doc>. Acesso em: 13 abr. 2016.
6 Informações sobre o VI Congresso Luso Brasileiro de História da Educação (Uberlândia, MG), estão 
disponíveis em: <http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/apresentacao.htm>. Acesso 
em: 13 abr. 2016.
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Ainda no mesmo ano de 2006 ocorreu o IV Congresso Brasileiro de 
História da Educação em Goiânia, o qual propôs oito eixos temáticos 
e, entre eles, apareceu pela primeira vez o eixo “História da Profissão 
Docente e das Instituições Escolares”.7 A partir deste momento, sem-
pre foram propostos eixos que tratavam das instituições escolares nos 
Congressos Brasileiros de História da Educação.8 

Embora o interesse pelas pesquisas que tratam das instituições 
educativas seja crescente entre os pesquisadores brasileiros, é possí-
vel observar alguns problemas recorrentes. É necessário apontar então 
dois aspectos negativos: o primeiro seria a dificuldade da compreen-
são da relação da instituição analisada com o contexto ou com outras 
instituições semelhantes; o segundo seria a predominância de estudos 
que consideram apenas as instituições escolares enquanto instituições 
educativas. 

No primeiro caso, aparecem pesquisas que aprofundam as suas 
investigações em aspectos micro e acreditam que as instituições anali-
sadas são auto- explicativas e não se articulam com as aproximações de 
outras instâncias e contextos históricos. Para desfazer este equívoco nas 
pesquisas de instituições educativas é necessário desenvolver categorias 
de análise que dialoguem com jogos de escalas, como proposto pelo 
historiador francês Jacques Revel e partir de interpretações mais am-
plas para dialogar com conjuntos mais circunscritos e com o tamanho 
mais reduzido do objeto de análise.9

O segundo problema apontado caracteriza a maior parte das in-
vestigações sobre as instituições educativas que existiram nos séculos 
XIX e XX e que consideram que estas são apenas instituições escolares. 
Talvez esse fato seja caracterizado pela proporcionalidade da ampliação 
da educação escolar no período e a difusão de uma ideia geral de que a 
educação só acontece na escola. No livro de Paolo Nosella e Ester Buf-
fa, Instituições escolares: porque e como pesquisar, os autores propõem 
categorias de análise para os estudiosos das instituições escolares: o 
contexto e as circunstâncias específicas da criação e instalação da ins-
tituição; a arquitetura institucional; os sujeitos envolvidos na implan-

7 Informações sobre o IV Congresso Brasileiro de História da Educação (Goiânia, GO), estão dispo-
níveis em:  <http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/apresentacao.htm>. Acesso em: 13 abr. 
2016.
8 O V Congresso Brasileiro de História da Educação aconteceu no ano de 2008, em Aracaju, SE. Em 
2011 aconteceu o VI Congresso em Vitória, ES. Em 2013 aconteceu o VII Congresso em Cuiabá, MT. 
No ano de 2015 aconteceu o VIII Congresso em Maringá, Pr. Os Anais dos Congressos estão disponí-
veis em: <http://www.sbhe.org.br/node/90>. Acesso em: 13 abr. 2016.   
9 REVEL, Jacques. Da microanálise e construção do social. In: REVEL, Jacques (Org.). Jogos de esca-
las: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. p.15-38.
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tação e manutenção da instituição; os saberes e as práticas educativas 
que circulam no ambiente pesquisado; as normas disciplinares, os mé-
todos e os instrumentos de ensino10. Um questionamento surge então: 
é possível trabalhar com estas categorias para instituições educativas 
dos setecentos? 

Na busca de compreender as investigações acerca das instituições 
educativas na América Portuguesa é necessário considerar que a educa-
ção é um processo de desenvolvimento de capacidades de construção 
do conhecimento pelo homem, o qual busca a sua integração no am-
biente em que vive. A educação não acontece somente na escola, mes-
mo ao partir da constatação de que esta é vista cada vez mais como um 
ambiente educativo necessário para a integração do individuo na socie-
dade. No período que compreende as investigações do Grupo de Pes-
quisa Cultura e Educação na América Portuguesa, a educação acontecia 
mais em ambientes não escolares. É necessário então propor a análise 
de ambientes educativos que compreendam determinadas instituições.

reflexões acerca das InstItuIções educatIvas 
confessIonaIs na amérIca portuguesa 

Segundo Franco Cambi, o mundo moderno foi responsável espe-
cialmente por redefinir e reorganizar duas instituições educativas: a 
família e a escola. A família, por se tornar cada vez mais um núcleo de 
afetos e criar o sentimento de infância, fase da vida que necessitava de 
cuidados e controle, que cada vez mais era compreendida como o centro 
motor da vida familiar e acarretava a necessidade de criação de espaços 
educativos dos sujeitos no interior do ambiente familiar.11 Neste viés, 
a escola teria um papel complementar, pois seria a responsável por 
instruir e formar, além de propiciar conhecimentos e comportamentos. 

Por outro lado, é necessário salientar que, no início do período 
Moderno, a Igreja Católica também reconfigurou o seu papel por meio 
do movimento reformista tridentino (1545-1563), o qual se preocupou 
em delimitar as diferenciações entre os espaços educativos e instruti-
vos. Foi neste momento que a religião fortaleceu os mecanismos de 
controle da família e da escola, tanto por meio da obrigatoriedade de 

10 NOSELLA, Paolo; BUFFA, Ester. Instituições escolares. Por que e como pesquisar. Campinas: Alí-
nea, 2009.
11 CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 204. 
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participação dos fiéis em missas, confissões, catecismos, quanto pela 
ampliação da abertura de instituições escolares e não escolares. 

Para além das ações mais ampliadas da Igreja Católica no período 
Moderno, torna-se necessário compreender as especificidades da sua 
atuação na América Portuguesa. Parte-se do princípio de que, por si só, 
a Igreja Católica sempre foi uma instituição educativa e possui outras 
instituições em seu interior. Em vários documentos analisados, espe-
cialmente aqueles produzidos por papas em momentos distintos, detec-
ta-se uma semelhança e proximidade acerca da conceituação de edu-
cação.  Já no século XVIII,  Raphael Bluteau  definia educação como  
“Criação, ensino para a direção dos costumes.”12  Em geral, a Igreja Ca-
tólica sempre conceituou a educação no sentido de formar e direcionar 
o caráter e os costumes e, durante séculos, os eclesiásticos utilizaram 
da educação como um instrumento para catequizar e fortalecer o seu 
ideário. Considerando as especificidades espaciais e temporais, famílias 
católicas, igrejas, irmandades, seminários, conventos, recolhimentos e 
escolas tornaram-se ambientes propícios para desenvolver a inteligên-
cia, o conhecimento e a formação do caráter dos educandos, com a 
finalidade da devoção a Deus. As instituições educativas confessionais 
compreendem aquelas que favorecem um determinado credo e uma 
religião, os quais permeiam toda a sua estrutura. 

A educação católica no Império português em situações não es-
colares ocorria principalmente na catequese, nas missas, na devoção 
popular dos indivíduos, na doutrinação no seio familiar, nos agrupa-
mentos em irmandades, etc. Por sua vez, a educação que se aproximava 
de um tipo escolar acontecia geralmente nos colégios confessionais, 
fundados particularmente por ordens ou congregações religiosas ou, 
ainda, nos ambientes específicos para a formação do clero, como semi-
nários ou mosteiros.  

Antes de adentrar nas questões relativas à profusão de possibilidades 
educativas empreendidas pela Igreja na América Portuguesa e as especifi-
cidades das pesquisas que envolvem as ordens e congregações masculinas 
e femininas, é necessário empreender um percurso acerca das pesquisas 
que estão situadas no campo da História da Educação. Como aponta 
Álvaro de Araújo Antunes, existem ainda poucos pesquisadores que se 
atentam para a temática da educação, no sentido mais amplo da palavra, 
para o período colonial.13 Talvez uma dificuldade apresentada ao histo-

12 BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez e latino. v.1. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia 
de Jesus, 1712. p. 13. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br>. Acesso em: 25 jul. 2015.
13 ANTUNES, Álvaro de Araújo. O inventário crítico das ausências: a produção historiográfica e 
as perspectivas para a história da educação na América Portuguesa. In: História e Cultura. Franca: 
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riador da educação seja a busca em diversos arquivos e a habilidade na 
leitura documental, mas soma-se também uma perspectiva de interesses 
dos historiadores da educação de aproximarem de uma temporalidade 
mais próxima da atualidade, além da forte tendência e preocupação de 
restrição das pesquisas à análise da ampliação da escolarização brasileira 
e, consequentemente, investigação das instituições escolares. 

A criação do Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na Améri-
ca Portuguesa há cerca de seis anos  e a divulgação da sua respectiva 
produção por meio da publicação de livros e artigos, a orientação de 
dissertações e teses, além da participação e proposição de eventos por 
parte de seus integrantes, tem contribuído significativamente para os 
avanços e para a difusão das pesquisas em história da educação no 
período colonial. 14 Neste momento, uma das pesquisas do grupo in-
titula-se Instituições e práticas educativas na América Portuguesa no 
século XVIII e primeiras décadas do século XIX.15 Neste projeto, dentre 
várias outras ações, procurou-se traçar um “Estado da Arte” acerca das 
investigações no campo da história da educação que abarcam o período 
colonial. A pesquisa consistiu no levantamento de algumas palavras 
chaves em artigos publicados em revistas e anais de eventos da área, o 
que possibilitou a construção do seguinte quadro:

Tema: Porcentagem:

Jesuítas 22,5%

Fontes 10%

Subsídio Literário 8,5%

Educação Moral e Religiosa 7,5%

Educação de Mulheres 7,5%

Instrução 6,25%

Profissão Docente 6,25%

UNESP, v. 4, n. 2, p. 100-117, set. 2015. Disponível em: <http://periodicos.franca.unesp.br/index.
php/historiaecultura/article/view/1387>. Acesso em: 20 abr. 2016.
14 Para maiores informações sobre os membros do grupo e a produção do Grupo de Pesquisa Cultura 
e Educação na América Portuguesa, visite o site: <http://www.grupoceap.net/site/index.asp?prog=-
mostra.asp&idcodigo=9>. Acesso em: 20 jul. 2016.
15 Chamada Universal – MCTI/CNPq No 14/2014. Coordenação profa. Dra. Thaís Nívia de Lima e 
Fonseca.
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Aulas Régias 6,25%

Práticas Educativas 6,25%

Reforma Pombalina 5%

Educação de Órfãos 3,5%

Educação de Nobres 2,5%

Estudos Menores 2,5%

Brincar 1,25%

Historiografia 1,25%

Políticas Educativas 1,25%

Educação e Cultura Escrita 1,25%

Fonte: Levantamento de dados realizado pela bolsista Rhaissa de Alvarenga Coelho Martins (UFMG). 
Coordenação Dra. Thaís Nívia de Lima e Fonseca (UFMG). Projeto Instituições e práticas educativas 
na América Portuguesa no século XVIII e primeiras décadas do século XIX.

Embora não ocorra aqui a intenção de trabalhar com as diversas 
temáticas encontradas, salienta-se que algumas tendem a predominar 
nas pesquisas que envolvem a história da educação na América Portu-
guesa, as quais também refletem algumas pesquisas desenvolvidas no 
interior do Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portu-
guesa. Foram encontradas as seguintes temáticas mais tratadas nos arti-
gos consultados: as fontes, o subsídio literário, a educação de mulheres 
e a educação moral e religiosa. Porém verifica-se que a educação jesuí-
tica continua como campeã das pesquisas e publicações consultadas. Ao 
analisar os artigos que  trazem a palavra chave “Jesuíta”, observa-se que 
recentemente ocorreu uma ampliação nas investigações acerca da ação 
catequética deste grupo de religiosos junto aos indígenas, em detrimen-
to das pesquisas clássicas acerca dos colégios instituídos pela Compa-
nhia16. Provavelmente a ampliação das pesquisas acerca da relação dos 

16 Com relação às escolas jesuíticas, destaca-se a obra clássica composta por Serafim Leite, representante 
da própria Companhia de Jesus e que possui um grande volume de informações e fontes primárias. 
(LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa/Rio de Janeiro: Portugália/Civiliza-
ção Brasileira, 1945.) Recentemente destacam-se os estudos empreendidos acerca da história da educa-
ção jesuítica do pesquisador José Maria de Paiva (PAIVA, José Maria. Colonização e Catequese. 2. ed. 
São Paulo: Arké, 2006; ou PAIVA, José Maria. Estado e educação. A companhia de Jesus: 1549-1600. 
In: Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, PR: UEM, v. 15, n. 2 (38),  p. 169-191, 2015).
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jesuítas com os indígenas vem em consonância ao fortalecimento das 
pesquisas em História Indígena no Brasil e a inserção desta temática no 
ensino de História a partir da promulgação da Lei 11.64517. 

Mas os jesuítas não foram os únicos religiosos responsáveis pela 
catequização dos indígenas ou ainda por escolarizar a elite na América 
Portuguesa. Com relação à educação masculina, outras ordens e congre-
gações circularam por aqui durante e depois da presença destes no terri-
tório. A partir de 1580, com a anexação de Portugal à Espanha, outras 
ordens tiveram a permissão de circular na colônia, como os franciscanos18, 
carmelitas19, beneditos20, mercedários21 e capuchinhos22. É necessário 

No levantamento realizado no projeto Instituições e práticas educativas na América Portuguesa no 
século XVIII e primeiras décadas do século XIX, apresentam-se diversos trabalhos que apresentam 
o aprofundamento das pesquisas acerca da presença dos jesuítas em diversas regiões da colônia, com 
práticas e instituições educativas diversas. 
17 BRASIL. Congresso Nacional. Lei no. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no. 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no. 10. 639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obri-
gatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 15 jun. 2016. 
18 Ordem mendicante fundada por Francisco de Assis no século XIII. Após a morte do fundador divi-
diram-se em Conventuais (possuíam bens) e Espirituais (interpretavam literalmente os ensinamentos 
de São Francisco). A maioria dos franciscanos seguiu o modelo conventual. (LOYN, H. R. Dicionário 
da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990, p. 104). Embora ocorressem missões esporádicas 
dos franciscanos na América Portuguesa a partir de 1538, a historiografia considera que a primeira 
missão franciscana oficial ocorreu em 1585, quando estes se estabeleceram em Olinda, no Recife. (VER: 
IGLESIAS, Tania Conceição. A experiência educativa da ordem franciscana: aplicação na América e 
sua influência no Brasil colonial. Tese de doutorado em educação. Campinas, SP: UNICAMP, 2010; 
VER: SANTOS, Monica Costa. Missionários de letras e virtudes: a pedagogia moral dos franciscanos 
em Alagoas nos séculos XVIII e XIX. Dissertação de Mestrado em Educação. Maceió, Al: UFAL, 2007. 
Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/289>. Acesso em: 20 jul. 2016.)
19 Ordem mendicante fundada em meados do século XII por eremitas no Monte Carmelo. A Regra da 
Ordem (1204-14) recomendava uma vida eremítica, mas em 1240 passaram a ter casas. No final do 
século XIII já possuíam mais de 150 casas em toda a Europa. (LOYN, op. cit., p. 75). Os carmelitas 
chegaram ao nordeste do Brasil no século XVI. (ver: RIBEIRO, Roberto da Silva. O caso do frei 
Manuel da Madre de Deus. Notas sobre um processo eclesiástico na Bahia do século XVIII. Vária 
História. Belo Horizonte: v. 26, n. 43, p. 301-312, jan-jun 2010. Disponível em:  <http://www.scielo.
br/pdf/vh/v26n43/v26n43a16.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2016.)
20 Ordem fundada no século VI, por São Bento. A Regra constitui-se em um plano detalhado que serve 
de exemplo para as demais ordens religiosas do Ocidente. (LOYN, op. cit. p. 46). Os Beneditinos 
chegaram ao Brasil em 1582 e logo fundaram abadias em Salvador, Olinda, Paraíba e São Paulo.  (ver: 
JONGMANS, J. A reforma da ordem beneditina no Brasil (1890-1910). In. AZZI, Riolando (Org.). A 
vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. São Paulo: Edições Paulinas, 1983. p. 130-150.)
21 Ordem militar que surgiu na Espanha no século XIII. Os primeiros mercedários chegaram ao 
Brasil em 1639 e se estabeleceram no Pará. (TAVARES, Maria Goretti Costa. A formação territorial 
do espaço paraense: dos fortes à criação de municípios. Revista Acta Geográfica, v. 2, n. 3, p. 59-83, 
2008. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/204-1374-1-PB.pdf>. Acesso em: 20 jul. 
2016.) 
22 Ordem derivada dos franciscanos e teve a sua origem na Itália, no século XVI. No Brasil, os primei-
ros capuchinhos chegaram oriundos da França para o Maranhão em 1612. Os capuchinhos italianos 
chegaram à região do Rio de Janeiro no século XVIII. (Ver: GABRIELLI, Cassiana Maria Mingotti. 
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salientar que existem diversas publicações e pesquisas que apontam a 
história da presença e circulação destas ordens na América Portuguesa. 
No caso dos franciscanos, destaca-se a obra publicada ainda no século 
XVIII, por Frei Antônio de Santa Maria de Jaboatão, Novo Orbe Será-
fico Brasílico, ou Crônica dos Frades Menores da Província do Brasil.23 
Na obra de Jaboatão, são encontradas transcrições de documentos di-
versos: provisões e alvarás de reis portugueses, breves papais, memórias 
e vidas exemplares de religiosos e torna-se uma importante fonte para a 
história da presença dos franciscanos e na fundação das suas instituições 
iniciais na América Portuguesa. Atualmente destacam-se pesquisas muito 
pontuais sobre a ação das ordens masculinas que aqui estiveram no pe-
ríodo colonial, sendo que alguns pesquisadores são eclesiásticos. Ainda 
é necessário salientar que a maioria dos trabalhos não consideram as 
atividades dos regulares enquanto ações educativas.

Para além das diversas ordens masculinas que por aqui circularam, 
é necessário apontar ainda que o clero regular não conseguia adentrar e 
desenvolver a sua ação educativa de forma sistemática e da mesma for-
ma nas diversas capitanias da América Portuguesa. No caso específico 
da Capitania de Minas Gerais, toda a circulação de religiosos regulares 
foi controlada pelo poder português. Insatisfeito com a quantidade e 
o descontrole do clero presente no território mineiro, bem como das 
irregularidades praticadas pelo mesmo, em 1711, o rei português D. 
João V tratou de, primeiramente, vetar a entrada do clero regular, de 
restringir o número de seculares e proibir a presença das ordens re-
ligiosas no território. Segundo o rei, os frades regulares que circula-
vam na referida Capitania eram de ruim procedimento, revoltosos e 
cumplices dos levantes que aconteciam no território. Por outro lado, o 
mesmo documento aponta para o controle do número de padres que 
circulavam nas Minas, uma vez que só poderiam permanecer aqueles 
que obtivessem a autorização real e com a designação para ocupar uma 
paróquia.24 Uma vez que não existia a presença de um clero regular na 

Capuchinhos bretões no Estado do Brasil: estratégias políticas e missionárias (1642-1702). Disserta-
ção de mestrado em História. São Paulo: USP, 2009; MALHEIROS, Márcia. “Homens de fronteira”. 
Índios e Capuchinhos na ocupação dos Sertões do Leste, do Paraíba e ou Goytacazes. (séculos XVIII 
e XIX). Tese de doutorado em História. Niterói, UFF, 2008)
23 A primeira publicação da obra data de 1761. Nesta pesquisa, considera-se o seguinte exemplar: 
JABOATÃO, Fr. Antonio de Santa Maria. Novo Orbe Seráfico Brasílico ou crônica dos frades menores 
da província do Brasil. Reimpressão do Instituto Histórico e Brasileiro. 2vs. Rio de Janeiro: Typ. 
Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1858.
24 Carta régia (cópia) do rei (D. João V) ordenando ao governador de São Paulo e Minas, Antônio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, para não consentir que nas Minas residam frades ou religiosos 
clérigos que não tenham ministério ou párocos. 1711. Arquivo Histórico Ultramarino, Minas Gerais, 
cx 1, D. 26.
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capitania mineira, muitas vezes as irmandades tornavam-se mais efica-
zes na educação católica do que o próprio clero secular, formado por 
padres sob a tutela do rei português por meio do sistema de padroado e 
com pouca inclinação religiosa. Portanto, deve-se perceber que, nas es-
pecificidades da Capitania de Minas Gerais, havia uma educação cristã 
mais distanciada da instituição eclesiástica e mais articulada com uma 
religiosidade popular. 

É necessário trabalhar então com as particularidades locais para 
traçar um perfil da educação católica na América Portuguesa e não 
generalizar que a educação esteve tão somente nas mãos dos jesuítas, 
como apontam vários manuais escolares que foram utilizados nas dis-
ciplinas de História da Educação por muito tempo, elaborados espe-
cialmente a partir da interpretação da obra de Fernando Azevedo, o 
qual tratava a educação jesuítica enquanto fundante de uma educação 
brasileira:

A vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da 
história da educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a 
mais longa dessa história, e, certamente, a mais importante pelo 
vulto da obra realizada e sobretudo pelas consequências que 
dela resultaram para nossa cultura.25

É claro que os avanços da historiografia da educação nas últimas 
décadas colocam os investigadores diante de quadros analíticos que 
vão além dos jesuítas quando se trata da educação na América Portu-
guesa, mas ainda é possível detectar uma certa influência dos dizeres de 
Fernando Azevedo em algumas obras e nos planos de ensino propostos 
para as disciplinas de história da educação.   

Para além dos jesuítas e de uma educação masculina, é necessário 
ainda tratar de uma educação feminina confessional na América Por-
tuguesa. Esta poderia acontecer nos ambientes familiares ou públicos 
de devoção, ou ainda em de dois tipos de instituições educativas: con-
ventos e recolhimentos. Para Leila Algranti, conventos e recolhimentos 
não apresentavam muitas diferenças, embora exista uma documenta-
ção com denominação e finalidade diferenciada para a aprovação de 
funcionamento destas instituições.26 Na prática cotidiana da América 
Portuguesa, verifica-se que estes dois modelos acabavam exercendo 
funções muito próximas, apenas diferenciando-se em seu aspecto le-
gal e na condução dos votos proferidos pelas reclusas. A fundação do 

25 AZEVEDO, Fernando. A Cultura brasileira. 5. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1976. p. 9. 
26 ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres da colônia – condição feminina nos con-
ventos e recolhimentos do Sudeste do Brasil, 1750-1822. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999
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recolhimento era mais facilitada pelo fato de ser exigida somente uma 
licença episcopal para o seu funcionamento, enquanto o convento ne-
cessitava ainda da aprovação papal e da ordem religiosa na qual dese-
java ingressar. 

Ao analisar os conventos e recolhimentos que existiram na região 
sudeste da América Portuguesa, Leila Algranti informa que estes re-
ceberam diversos tipos de mulheres, com intencionalidades diferen-
ciadas na sua reclusão, como, por exemplo, além das devotas, viúvas, 
mulheres em conflitos matrimoniais com os seus maridos, educandas, 
etc.27 Torna-se necessário questionar quais foram essas mulheres que 
procuraram recolher-se em um modo de vida conventual, uma vez que 
os recolhimentos podiam abrigar mulheres de variada qualidade e con-
dição, enquanto os conventos recebiam, geralmente, mulheres da elite 
colonial. Segundo Riolando Azzi e Maria Valéria Resende, os recolhi-
mentos eram de quatro tipos: “para meninas”, que recebiam índias, 
órfãs ou aquelas separadas da família por algum motivo, até a idade do 
casamento; “para moças ou mulheres decaídas”, aquelas rejeitadas pela 
sociedade e arrependidas, também chamadas de “madalenas”; “para 
mulheres desejosas de uma vida na oração e na penitência”, viúvas ou 
abandonadas pelos maridos que não portavam hábito religioso, nem 
seguiam regra ou clausura; finalmente, as “mulheres destinadas à vida 
monástica”, que se organizavam nos moldes conventuais, com clausu-
ra, hábito religioso e seguiam uma determinada regra.28 Embora em 
alguns casos detecta-se que ocorreram instituições que abrigavam um 
tipo específico de recolhida, na maioria dos Recolhimentos que existi-
ram na América Portuguesa, nota-se que estes receberam vários tipos. 
Por meio da obra de Riolando Azzi e Valéria Resende, é possível traçar 
a seguinte tabela acerca dos conventos e recolhimentos que foram fun-
dados no período colonial brasileiro.29  Neste momento, desenvolvo 
uma pesquisa da produção de artigos, dissertações, teses e livros acerca 
destas instituições:

27 Id. Ibid.
28 AZZI, Riolando; REZENDE, Maria Valéria. A vida religiosa feminina no Brasil colonial. In: AZZI, 
Riolando (Org.). A vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. São Paulo: Edições Paulinas, 1983. 
p. 24-60
29 Id. Ibid.
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Local Recolhimento/provável data de Início Convento/ data de Início 

Olinda/PE Rec. de mulheres da Ordem 
Terceira Franciscana/1576

Olinda/PE Recolhimento da Conceição/1595

Salvador/BA Convento do Desterro/ 1677

São Paulo/SP Recolhimento de Santa Teresa/1685

Rio de Janeiro/RJ Recolhimento da Ajuda/1687 Convento da Ajuda/1750

Santa Luzia/ MG Recolhimento de Nossa Senhora 
da Conceição de Monte Alegre/1716 

(ou Macaúbas)

Salvador/BA Recolhimento Senhor Bom Jesus 
dos Perdões/1723

Salvador/BA 
Recolhimento das Ursulinas da 

Soledade/1739 (Coração de Jesus)
Convento das Ursulinas da 

Soledade/1741

Salvador/BA
Convento das Ursulinas das 

Mercês/1742

Rio de Janeiro/RJ Recolhimento do Desterro/1742 Convento de Santa Tere-
sa/1780

Salvador/BA Convento da Conceição da 
Lapa/1744

Igaraçu/PE Recolhimento do Sagrado Coração de 
Jesus/1744

Minas Novas/ 
Santa Cruz da 
Chapada/ MG

Casa de Oração do Vale de Lágrimas/1750 
ou Rec. de Sant’ana da Chapada/1780

São Luís/MA Recolhimento das Ursulinas do Sagrado 
Coração/1752

Salvador/BA Recolhimento de São Raimundo 
Nonato/1755

São Paulo/SP Recolhimento da Luz/1773

Recife/PE Recolhimento da Glória/1777

Santo Amaro /BA Recolhimento para mulheres 
arrependidas/1807

Sorocaba/ SP “Convento” Imaculada Conceição de Santa 
Clara/1811 (1804)

Fonte: AZZI, Riolando; REZENDE, Maria Valéria. A vida religiosa feminina no Brasil colonial. In: 
AZZI, Riolando (Org.). A vida religiosa no Brasil. Enfoques históricos. São Paulo: Edições Paulinas, 

1983.
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Como os Recolhimentos surgiram de forma espontânea, torna-se 
difícil detectar o início de seus funcionamentos e, portanto, a tabela 
parte das prováveis datas de fundação. Por outro lado, não é possível 
afirmar que existiram apenas estas instituições na América Portuguesa, 
uma vez que muitas podem ter existido e nunca ter solicitado permissão 
de funcionamento para a Coroa ou, ainda, para os bispados aos quais 
estariam vinculadas.  Na análise do quadro acima, detecta-se um número 
superior de recolhimentos em relação aos conventos, uma vez que o 
primeiro tipo soma 16 instituições, sendo que destas, apenas duas con-
seguiram transformar-se em convento ainda no século XVIII. Outros 
quatro recolhimentos, que sobreviveram por mais tempo, conseguiram 
a passagem para a categoria de Convento apenas no século XX30. Por 
outro lado, nota-se que os conventos setecentistas foram fundados nas 
cidades mais importantes da colônia, nas principais sedes administrativas 
e que concentravam uma forte presença de moças da elite local, sendo 
que quatro deles foram instalados em Salvador e dois no Rio de Janeiro. 

A dificuldade em alcançar a regulação oficial das instituições fe-
mininas por parte do poder político justifica o número superior de 
Recolhimentos. Em um primeiro momento é possível identificar a ne-
cessidade de canalizar a população feminina para o casamento e o po-
voamento do território, tornando o incentivo ou a proibição da aber-
tura dos conventos e recolhimentos assuntos centrais das preocupações 
da Coroa Portuguesa e, por isso, geralmente as instituições eram pri-
meiramente fundadas e depois regulamentadas. Por outro lado, deve-se 
atentar que alguns pais preferiam encaminhar as suas filhas para con-
ventos portugueses em vez de casá-las com homens que eram conside-
rados abaixo de sua condição social, ou ainda não possuíam riquezas 
suficientes para os dotes matrimoniais de suas filhas. O envio para as 
instituições devocionais acarretaria não só a solução destes problemas, 
como ainda dotá-las de algum conhecimento devocional e o alcance de 
dádivas celestes para toda a família. Devido às dificuldades de transpor-
te das moças para os conventos portugueses e ainda dos custos desta 
empreitada, os soteropolitanos foram os primeiros a solicitar a aber-
tura do primeiro Convento em solo brasileiro, o qual foi fundado em 
1677. Depois das irmãs clarissas que aqui chegaram em 1677, uma 
outra ordem religiosa, das irmãs ursulinas só tiveram autorização de 
entrar na América Portuguesa em 1741. 

30 Convento de Santa Teresa de São Paulo, SP, em 1913; Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição 
de Macaúbas, MG, em 1926; Mosteiro de Imaculada Conceição de Santa Clara de Sorocaba, SP, em 
1929; e Mosteiro da Luz de São Paulo, SP, também em 1929.
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No levantamento realizado acerca das pesquisas desenvolvidas 
sobre as instituições confessionais femininas, observa-se que, com ex-
ceção dos trabalhos de Leila Algranti31, no qual analisa os conventos 
e recolhimentos da região sudeste, ou do trabalho de Suely Creusa 
Cordeiro de Almeida32 que analisa as instituições pernambucanas, a 
maior parte das investigações trabalham com uma instituição específi-
ca, como é o caso das instituições baianas do Convento do Desterro33, 
ou do Recolhimento de Bom Jesus dos Perdões34, do Recolhimento 
das Ursulinas da Soledad35, e do Convento da Conceição da Lapa.36 
São encontrados ainda estudos sobre o Recolhimento da Ajuda do Rio 
de Janeiro37, e os Recolhimentos mineiros de Macaúbas38 e de Minas 

31 Op. cit.
32 ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de.  O sexo devoto. Normatização e resistência feminina no 
Império Português (XVI-XVIII). Recife: Editora universitária UFPE, 2005.
33 NASCIMENTO, Anna Amélia Vieira. Patriarcado e religião: as enclausuradas clarissas do Convento 
do Desterro da Bahia. Salvador, BA: Conselho Estadual de Cultura, 1994; NASCIMENTO, 
Anna Amélia Vieira. O Convento do Desterro da Bahia. Salvador, BA: Editora Gráfica Indústria e 
Comunicação, s/d; LAGE, Ana Cristina Pereira. Mulheres de véu preto: letramento religioso das 
irmãs clarissas na América Portuguesa. História. Questões e Debates. v. 60, n. 1,  p. 107-131, 2014. 
Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/historia/article/viewFile/38282/23430>.  
Acesso em: 20 jul. 2016.
34 Ver: SENA, Patrícia Mota. O episódio dos perdões e a restauração católica na Bahia. Dissertação de 
mestrado. Universidade Federal da Bahia, 2005.  <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10883/1/
Dissertacao%20Patricia%20Senaseg.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2016.
35 Ver: VIVAS, Rebeca Carla de Souza. D. José Botelho de Mattos e os conventos da cidade da Bahia: 
o caso de Nossa Senhora. Da Soledade. In: Anais da ANPUH - BA, 2008. <http://www.uesb.br/
anpuhba/anais_eletronicos/Rebeca%20Carla%20de%20Souza%20Vivas.pdf>. Acesso em: 20 abr. 
2016; FERREIRA, Adinia Santana. Sob o poder disciplinar: vigilância, controle e normalização das 
condutas no convento da soledade (Salvador- séc. XVIII). Revista Projeção e Docência. v. 2, n. 1. 
p. 25-34, mar. 2011. Disponível em: <http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao3/
article/viewFile/42/31>. Acesso em: 20 abr. 2016.
36 Ver: MOTA, Ana Claudia de Ataide Almeida. Documentos avulsos do convento da Lapa (Salvador, 
Bahia, sécs. XVIII e XIX): edição e estudo. Dissertação de Mestrado.  São Paulo: USP, 2011. Disponí-
vel em:  <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/2011_AnaClaudiadeAtaideAlmeidaMota.pdf>. Acesso 
em: 20 abr. 2016.
37 Ver: MARTINS, William de Souza. Devoção, status e busca de autonomia: o convento de Nossa 
Senhora da Conceição da Ajuda no Rio de Janeiro (c.1750). Clio. Revista de Pesquisa Histórica. 
N.29.2, p.1-20, 2011. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.php/revista/
article/viewFile/82/139>. Acesso em: 20 jul. 2016.
38 Ver: ROCHA, Adair José dos Santos. A educação feminina nos séculos XVIII e XIX: intenções dos 
bispos para o recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas. Dissertação de mestrado em educação. Belo 
Horizonte: UFMG. 2008; LIMA, Lana Lage Gama. O Recolhimento de Macaúbas. In: GOENSTEIN, 
Lina e CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). Ensaios sobre a intolerância: inquisição, marranismo e 
anti-semitismo. São Paulo: Humanitas, 2002; FARIA, Maria Juscelina de. Nota histórica do Mosteiro 
de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas: um recolhimento mineiro do século XVII. Revista 
Análise e Conjuntura. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, v. 2, n. 1, p. 122-144, jan. 1977; 
ALGRANTI, Leila Mezan. Os Estatutos do Recolhimento das Macaúbas (norma e contravenção: os 
bispos de Mariana e o cotidiano das reclusas): Minas Gerais (1748-1850). Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: 161 (408), p. 221-251, 2000.
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Novas39. Também é possível observar que a maioria dos estudos aponta 
que investigam uma instituição, mas não articulam o caráter educativo 
destas: falam da fundação, das regras e princípios das congregadas ou 
recolhidas, da divisão das tarefas e das práticas de escrita e leitura. Mas 
poucos pesquisadores observam que o funcionamento destas institui-
ções está permeado por atividades educativas. 

Para além das especificidades, é necessário salientar a necessidade 
de se observar as semelhanças e diferenças entre estas instituições e 
perceber que a educação está imbrincada nas suas práticas. É necessá-
rio pensar nos anseios das mulheres para ingressar nestes espaços. É 
necessário pensar os conventos e recolhimentos da América Portuguesa 
não somente aos olhos de uma história da Igreja ou de uma História 
das mulheres, mas refletir que estes espaços constituíam-se enquanto 
instituições educativas e trabalhar ligado ao campo da História da Edu-
cação. Por outro lado, é preciso ir além de uma história da educação 
confessional masculina realizada pelos jesuítas. Para além deles, a edu-
cação católica acontecia em outras instituições: outras ordens e congre-
gações, em conventos e recolhimentos, mas também nas irmandades, 
nas igrejas, nas famílias, etc. Enfim, instituições educativas criadas para 
fortalecer as ações da Igreja na América Portuguesa.         

39 Ver: LAGE, Ana Cristina Pereira. Vale de Lágrimas: mulheres recolhidas no sertão de Minas Gerais 
na segunda metade do século XVIII. Revista de História Regional, v. 19, n. 2, p. 312-326, 2014. 
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/7093/4334>. Acesso 
em: 20 jul. 2016.
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Em 15 de novembro de 1811, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
o chamado “Patriarca da Independência” do Brasil, confecciona 

um “Plano de Reforma da Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra”.2 O Plano era dirigido a D. João VI, Príncipe Regente en-
tão residente no Brasil por conta da invasão francesa em Portugal. Em 
reconhecimento à ciência adquirida por José Bonifácio, D. João VI 
nomeou-o lente da cadeira de Metalurgia que, em 1802, passaria a 
integrar a formação dos filósofos na Universidade de Coimbra. Ainda 
que curta, a experiência como professor trouxe a José Bonifácio um 
conhecimento de causa acerca do ensino e do desenvolvimento da fi-
losofia em Portugal.    

É incerto o motivo que levou Bonifácio a propor a reforma da 
Faculdade de Filosofia. Suspeita-se que a sugestão tenha sido ocasio-
nada pela reabertura da Universidade de Coimbra, após a restauração 
da soberania lusa, no início dos oitocentos. Entre as causas da confec-
ção do Plano de Reforma não se afasta ainda o empenho modernizador 

1 Este capítulo é uma versão ampliada, corrigida e revista da comunicação: ‘Crítico Maligno’ e 
‘Patriarca da Independência’: José Bonifácio de Andrade e Silva e o Plano de Reforma da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de Coimbra”, apresentada no XI Congresso Luso Brasileiro de História 
da Educação. Os resultados apresentados são parte dos furtos de pesquisa que teve o apoio da 
Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), por meio de financiamento do Projeto 
Universal (APQ – 02408-12) e do Programa Pesquisador Mineiro (PPM-00034-14).
2 Neste capítulo, o documento é nomeado de “Plano de reforma da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Coimbra”, embora o original  não tenha um título. Para o capítulo, foi utilizado o 
documento conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e, eventualmente, consultada uma 
cópia disponível na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, registrada com o título de “Sobre os meios 
de prosperarem no Reino os estudos de mineralogia dando nova forma e método para o seu estudo”. 
As referências dos documentos são, respectivamente: Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) 
- Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517 e Biblioteca Nacional (BN), Seção de Manuscritos, 
Coleção Linhares, I-29,19,7.

alumIações, razões e crítIcas: José 
bonIfácIo de andrada e sIlva e o plano 
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iluminista.3 No intuito de se compreender os motivos da proposição de 
José Bonifácio há de se destacar a disposição crítica deste autor, o que 
pode elucidar aspectos relevantes do ambiente intelectual português. 
Por um lado, é possível entender que a crítica refletiria o espírito de 
liberdade do chamado “Século das Luzes”. De outro lado, a aprecia-
ção negativa do ensino de Filosofia na Universidade de Coimbra pode 
dissimular interesses mais particulares do professor de Metalurgia que 
instigariam a confecção do Plano de Reforma. 

Sensível à dualidade das motivações identificadas, este capítulo 
analisará a função da crítica no Plano de Reforma apresentado por José 
Bonifácio, documento ainda pouco conhecido pela historiografia.4 
Para além de explanar sobre as propostas de mudança, o capítulo busca 
discutir a dimensão da crítica no pensamento iluminista, sem descurar 
da própria história de José Bonifácio, em especial a sua condição de es-
tudante e docente na Universidade de Coimbra, bem como a de intelec-
tual e servidor do governo luso. A intenção é explorar as dimensões da 
crítica enquanto ideal iluminista atrelado à autonomia do pensamento, 
mas que não se desassociaria de condições cotidianas e de interesses 
pessoais. Mesmo os mais altos ideais das Luzes não estariam alheios aos 
desejos e interesses pessoais daqueles que os difundiram e formularam, 
multiplicando-os, pela força da crítica e do debate.

De um modo geral, é possível afirmar que a historiografia espe-
cializada abordou o tema das Luzes de maneira a privilegiar, em níveis 
distintos, a universalidade dos valores iluministas ou a especificidade 
das ideias dos pensadores ilustrados.5 São exemplos desta perspectiva 
analítica os diversos estudos que detalham o conteúdo de “obras ca-
nônicas” e/ou que cuidam da biografia de personagens emblemáticas.6 
Facilmente é possível suspeitar que essas análises, ao privilegiarem as 

3 VARELA, Alex Gonçalves; LOPES, Maria Margaret; FONSECA, Maria Rachel Fonseca. O ilustrado 
José Bonifácio de Andrada e Silva e os estudos mineralógicos da Universidade de Coimbra. Revista 
da SBHC, n. 1, v. 2, 2003, p. 152.
4 Alguns trabalhos fazem uso e/ou apresentam o documento aqui analisado: VARELA, Alex Gonçalves, 
LOPES, Maria Margaret, FONSECA, Maria Rachel Fonseca. Naturalista e Homem Público: a 
trajetória do ilustrado José Bonifácio de Andrada e Silva em sua fase portuguesa (1780-1819). Anais 
do Museu Paulista, v. 13, n. 1, 2005; VARELA, Alex Gonçalves; LOPES, Maria Margaret; FONSECA, 
Maria Rachel Fonseca. O ilustrado José Bonifácio de Andrada e Silva e os estudos mineralógicos da 
Universidade de Coimbra. 
5 Para Sérgio Paulo Rouanet o Iluminismo é uma tendência intelectual que valoriza a razão e ultrapassa 
épocas. A Ilustração seria uma manifestação histórica, datada, do iluminismo. Uma manifestação que 
tem lugar no século XVIII e que tomava corpo nas críticas dos autores ilustrados. ROUANET, Sérgio 
Paulo. As Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 28. 
6 Citando alguns exemplos: LEPAPE, Pierre. Voltaire: Nascimento dos intelectuais no século das 
Luzes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1995. LEPAPE, Pierre. Diderot. Paris: Flamarion, 1991.
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especificidades e as diferenças entre os autores ilustrados, pudessem 
redundar em um nominalismo redutor.7 No outro extremo, se distin-
guem os estudos que buscam destilar a essência do Iluminismo, seu 
espírito, sua filosofia.8 Deles é possível questionar a abrangência das 
análises que minimizam as diferenças reforçando um ideal de homo-
geneidade, o qual, aliás, não seria estranho às pretensões universais e 
civilizadoras do Iluminismo. 

Entre a imprecisão das abordagens dilatadas e a excessiva frag-
mentação dos estudos de casos, uma alternativa se apresentaria nas 
investigações que privilegiariam as unidades geográficas, as gerações 
de intelectuais ou mesmo os grupos de ideias  convergentes.9 Há de se 
considerar, entretanto, que identidades desses grupos ou indivíduos de-
pendiam da própria lógica de difusão das Luzes e do ânimo acalorado 
dos debates alimentados pelo espírito crítico. Nas palavras de Todorov, 
o pensamento das Luzes foi “conduzido por numerosos indivíduos que, 
longe de estarem de acordo entre si, estão constantemente engajados em 
ásperas discussões, de país a país e também em cada país”.10 Ainda as-
sim, segundo o mesmo autor, as Luzes afirmariam “a unidade do gênero 
humano, portanto a universalidade dos valores”.11 A difusão das Luzes 
dependia, portanto, de instrumentos e agentes concretos que, em par-
ticular ou em conjunto, conferiam valor e significado aos princípios e 
valores gerais.12 

A lição das Luzes consiste então em dizer que da pluralidade 
pode nascer uma nova unidade, ao menos de três maneiras: ele 
incita à tolerância dentro da emulação, desenvolve e protege o 
livre espírito crítico, facilita o desligamento de si, conduzindo a 
uma integração superior de si e de outrem.13 

7 GAY, Peter. The Enlightenment: the rise of modern paganism. New York: W. W. Norton & Company, 
1995, p. X.
8 CASSIRER, Ernest. A Filosofia do Iluminismo. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.
9 Só para citar um exemplo do que se quer evidenciar, é conhecida a perspectiva que organiza os 
autores ilustrados em três gerações: a primeira, dominada por Montesquieu e Voltaire, marcada 
pelo anti-clericalismo e pela especulação científica; a segunda, que organizou o anti-clericalismo e 
o cientificismo num coerente e moderno modo de conceber o mundo, iniciada a partir de meados 
do século XVIII, em que pontificavam Franklin, Buffom, Hume, Rousseau, Diderot, Condillac, 
Helvétius e d’Alembert; por fim, a terceira geração, voltada para questões científicas e metafísicas, 
bem como para as reformas políticas sociais, econômicas e legais que configuraria a geração de 
Holbach, Beccaria, Lessing, Jefferson, Kant, Wieland e Turgot GAY, Peter. The Enlightenment: the 
rise of modern paganism. New York: W. W. Norton & Company, 1995, p. 17-18.
10 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes. São Paulo: Editora Barcarola, 2008, p. 14.
11 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 35.
12 Afinal, a “pluralidade pode gerar a unidade”. TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 139.
13 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 145.
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O presente capítulo investiga o Plano de Reforma da Faculdade de 
Filosofia da Universidade de Coimbra considerando a apropriação par-
ticularista dos ideais iluministas como um dos resultados da autonomia 
crítica e do processo de difusão e apropriação das Luzes em Portugal. O 
objetivo é destacar as razões da crítica na proposta de reforma apresen-
tada por Bonifácio, conferindo circunstância para a avaliação negativa 
que o autor faz da instrução da Filosofia em Portugal. O que era pro-
posto e criticado por Bonifácio no ensino da Filosofia na Universidade 
de Coimbra? Quais as possíveis razões, iluminadas ou não, que o leva-
ram a propor uma reforma na Faculdade de Filosofia? 

Mesmo sem ter sido executado, o Plano de Reforma da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de Coimbra revela os erros e acertos de 
um projeto de modernização português que teve lugar na segunda me-
tade do século XVIII. Projeto este que considerava as especificidades 
portuguesas, mas que se espelhava nas “Nações Iluminadas” da Euro-
pa. Frente às ações implementadas no ensino universitário, o Plano 
de Reforma identificava problemas estruturais e metodológicos como 
sendo os responsáveis pelo insucesso da Filosofia em Portugal. Para 
“remediar” esses problemas, o docente José Bonifácio propunha um 
“feixe de reflexões” com o propósito de reformular o método de ensi-
no e a formação acadêmica em Filosofia, considerada por ele a “porta 
por onde deve entrar o estudo das ciências em geral, principalmente o 
da Natureza”, a exemplo das “Universidades aluminadas da Europa”. 14 

alumIações, atraso e especIfIcIdades lusas

Na proposta de Bonifácio é possível distinguir referências diretas 
e indiretas às Luzes, como é o caso do mencionado termo “alumina-
do”. No dicionário de D. Rafael Bluteau, do início do século XVIII, 
“aluminado” ou “alumiado” é o iluminado pelo sol. Alumiar seria o 
ato de iluminar algo ou dar a luz, neste último sentido referindo-se ao 
nascimento de alguém.15 Em Antonio de Moraes e Silva, o sentido de 
“alumiar” extrapola o ato de iluminar pela luz e adquire a acepção de 
instrução. Publicado em 1789, o dicionário de Moraes e Silva define 

14 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 642, Maço 643.
15 BLUTEAU, Rafael. Vocabulário português e latino. Coimbra: no Colégio das artes da Companhia 
de Jesus, 1728, v. 1, p. 309. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario>. Acesso 
em: 2 ago. 2016.
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como alumiado aquele que “tem luzes em alguma matéria”, aquilo 
ou alguém que é “ilustrado por informações”.16 A forma verbal “alu-
miar”, por sua vez, se refere ao ato de dar a luz, de aclarar, de ilustrar 
pela instrução, de proporcionar a recordação e o entendimento pela 
educação.17 

Pouco corriqueiro para o universo terminológico do Iluminismo, 
o termo “aluminadas”, presente no Plano de Reforma, tem sentidos 
similares aos de “ilustração”. Nos referidos dicionários, “ilustração” 
é definida como sendo a concepção ou notícia clara de alguma coi-
sa. Serve ainda para designar o esclarecimento de “passos de autores 
obscuros ou antiguidades” ou ainda, “na língua portuguesa, [...] pode 
significar a clareza de uma obra de engenho que dá distintas notí-
cias”.18 Apesar das similitudes entre as definições apresentadas pelos 
autores, o termo “ilustração”, em Moraes e Silva, adquire novamente 
os fortes contornos metafóricos de instrução e educação, enquanto 
que em Bluteau fica mais restrito à dimensão retórica de ornar um 
discurso, de conceber a vida ou aclarar algum objeto. Muito pro-
vavelmente, após a segunda metade dos setecentos, a utilização do 
verbo aluminar e de suas variações serviria para designar instrução, 
repercutindo as dimensões metafóricas que as Luzes adquiriam em 
outras línguas e culturas.

 A alegoria das Luzes era muito presente e usada na cultura oci-
dental. Na antiguidade, o deus Apolo assumiria a responsabilidade por 
conduzir o sol e clarear o mundo. Na Idade Média, a iluminação do 
mundo contra as trevas dependeria de Jesus, filho de Deus e “luz do 
mundo”. Na modernidade, Luiz XIV associaria a sua própria imagem à 
figura solar, sendo conhecido como o rei sol. A metáfora solar chegaria 
aos setecentos algo laicizada e com disposição à universalidade. Nasce-
ria, então, o “Século das Luzes”. 19 

Segundo Dorinda Outram, “ilustração” era uma palavra de poder 
no século XVIII, mas não havia uma concordância sobre o efetivo sig-
nificado do termo.20 Em alguma medida essa imprecisão, que pôde ser 
evidenciada nos dicionários de Bluteau e de Moraes e Silva, conferia ao 

16 SILVA, Antonio de Moraes. Dicionário da língua portuguesa. 2. ed, Lisboa: Typografia Lacerdina, 
1813,  v. 1, p. 109. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario>. Acesso em: 2 
ago. 2016.
17 SILVA, Antonio de Moraes. Dicionário da língua portuguesa, v.1, p.109. 
18 BLUTEAU, Rafael. Vocabulário português e latino. v. 4, p. 53. 
19 HAZARD, Paul. La pense europénne au XVIIIe  siecle: de Montesquieu à Lessing. France: Fayard, 
1993, p. 40.
20 OUTRAM, Dorinda. Panorama de la Ilustración. Barcelona: Art Blume, 2008, p. 24. 
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termo “ilustração” uma potência que se revelava no seu amplo e disse-
minado uso em oposição às trevas. Não obstante as variações nominais 
e conceptuais que as Luzes adquirem pelos tempos e pelos espaços (Les 
Lumières, Aufklärung, Las Luces, Enlightenmemt, aluminar, iluminar, 
ilustrar, esclarecer...) existe clara a oposição à escuridão que, no âmbito 
das imprecisões, poderia ter correspondência na ignorância, no fanatis-
mo, no esquecimento, na falta de informação. Essa persistência da du-
alidade entre luz e sombras, será um dos motivos da crítica de Johann 
Georg Hamann à definição de ilustração apresentada por Immanuel 
Kant. O ousar saber que traria o homem para maior idade expressaria 
uma compaixão pelo ser imaturo e obscurecido que deveria ser condu-
zido à luz. Ademais, para Hamann, “uma ilustração imposta contradiz 
a si mesma”; eis um “paradoxo do iluminismo” que em Portugal estaria 
encarnado no Marquês de Pombal.21 

Difundidas e vigiadas, as Luzes se adequaram aos particulares 
“horizontes de expectativa” de seus leitores, às inspirações autorais e 
aos interesses dos Estados. Ao longo do século XVIII, algumas mo-
narquias europeias se empenharam em estimular o desenvolvimento 
do conhecimento filosófico reconhecendo os proveitos que poderiam 
advir da ciência e controle da natureza humana e física. Os pensadores 
buscaram desvendar os segredos do mundo e criar novas perspectivas 
para a produção e difusão de um conhecimento tributário da tradição 
intelectual que remontaria aos primórdios da Filosofia clássica.22 As 
Luzes também iluminariam os leitores ávidos pelas “novidades” cir-
culantes, estimulados por um crescente mercado editorial e livresco. 
Concebidas, apropriadas e difundidas por diversos atores sociais, as 
Luzes se caracterizaram por uma pluralidade de matizes ordenada por 
um espectro relativamente limitado de valores compartilhados. 

Enquanto que em alguns contextos estimulavam movimentos so-
ciais revolucionários, as Luzes, quando promovidas pela Coroa por-
tuguesa, se associaram à disposição de restauração e modernização, 
sem se desvencilhar da religião e da tradição. É certo que esse caráter 
religioso e “bárbaro” português seria criticado por pensadores do ca-
libre de Voltaire. É certo que as censuras reverberavam em Portugal, 
obscurecendo, mas também incentivando, os progressos que vinham 
sendo agenciados. O espírito crítico iluminista não se restringiu ao 

21 OUTRAM, Dorinda. Panorama de la Ilustración, p. 32; MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: 
paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
22 Conforme Tzvetan Todorov, “as Luzes são uma época de conclusão, de recapitulação e síntese”. 
Dando continuidade a afirmação, escreve Todorov as “grandes idéias das Luzes não têm origem no 
século XVIII, quando elas não vêm da Antiguidade, trazem os traços da Idade Média, do Renascimento 
e da época Clássica”. TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 13.
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imobilismo cético. Intelectuais e autoridades portuguesas buscavam 
novidades e promoviam mudanças estruturais e educacionais, visan-
do o desenvolvimento pessoal e/ou o progresso do Estado luso. No 
universo português, o ímpeto de mudanças levou às críticas e as crí-
ticas levaram às mudanças, ainda que comedidas. No que concerne à 
religião, por exemplo, foram impostas limitações a setores da Igreja, 
ainda que isso não configurasse uma ruptura com a religião católica. O 
reformismo ilustrado português teria conservado os alicerces sobre os 
quais se erigiriam os ideais de um progresso modelar cujos parâmetros 
de desenvolvimento estariam parcialmente fixados nos exemplos das 
nações desenvolvidas. 

Paradoxal para alguns, superficial para outros, o chamado “ilumi-
nismo português” não deixou de incorporar elementos tradicionais, até 
porque a novidade das Luzes não rompeu com todo o passado medie-
val.23 A novidade das Luzes não obscureceu seu débito com o passado, 
ainda que o exame crítico se empenhasse em avaliar os comportamen-
tos e valores tradicionais. Com efeito, a razão e a crítica conferiam ve-
locidade ao progresso das idéias e, por conseguinte, davam sentido a 
uma impressão de atraso que marcaria o discurso sobre Portugal, dentro 
e fora das suas fronteiras. É nesses termos que se pode compreender 
a proposta de José Bonifácio em “aluminar” a Faculdade de Filosofia 
da Universidade de Coimbra. Bonifácio propunha mudanças para que a 
Filosofia promovesse os sucessos “das Nações onde seriamente é culti-
vada esta ciência”. Remetendo-se à tópica do atraso, José Bonifácio se 
perguntava sobre as razões pelas quais a Filosofia, “em Portugal, por 
uma fatalidade inexplicável”, era “um mero estabelecimento subsidiá-
rio da Medicina”.24                 

O tema do atraso, que acompanha as críticas internas e externas 
ao universo português, revela um desejo de equiparação a outras na-
ções desenvolvidas, conforme amplos parâmetros valorativos, como 
os de humanidade, civilização e modernidade. Mais do que a consta-
tação de um retardamento frente às nações europeias, o discurso do 
atraso revela o reconhecimento e a participação em um importante 
movimento coletivo. A crítica que ressaltava o atraso português era 
a evidenciação de uma posição na rota partilhada do progresso e da 
modernização da civilização, bem como servia de força motriz ao 

23 Os aparentes contrassensos estariam presentes no pensamento do grande representante do 
Iluminismo, Voltaire. Deísta e crítico do catolicismo português, Voltaire reconhecia a função da 
religião como um útil instrumento de controle social. VOLTAIRE. Dicionário Filosófico. Rio de 
Janeiro: Ediouro, s/d., p. 189.
24 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
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desenvolvimento intelectual português. Os diversos discursos sobre 
a situação de atraso em Portugal poderiam revelar um fato, tanto 
quanto o ímpeto de acelerar a participação lusa em um projeto com 
pretensões universais. 

Ao mesmo tempo, a pluralidade de Estados europeus ligados pela 
política, pelo comércio e por planos semelhantes, não eliminou um 
espaço de liberdade que favorecia o espírito crítico e a diferença.25 A 
diversidade notável entre os países no trajeto da modernidade tam-
bém se distinguiria entre os leitores e promotores das Luzes. A razão 
e a crítica eram compartilhadas e reconhecidas pelos pensadores da 
“República das Luzes”, tanto quanto instigavam conflitos intelectuais, 
frutos de uma inevitável diversidade de ideias e posicionamentos. A 
responsabilidade apresentada pela maior idade intelectual dependia da 
autonomia do pensamento que resultaria no contínuo exame de tudo e 
de todos. Universal em sua disposição, a crítica dos homens iluminados 
decomporiam em feixes as Luzes contra o obscurantismo da ignorância 
e da estupidez. 

a restaurada unIversIdade de coImbra, a “estúpIda 
raInha” e o “crítIco malIgno”  

Personagem chave da independência do Brasil, Bonifácio foi estu-
dante e professor na Universidade de Coimbra, o que não o impediu 
de fazer duras críticas à instituição e ao seu sistema educacional, não 
obstante a reforma universitária de 1772. Reconhecendo a educação 
como um instrumento fundamental para a modernização da nação por-
tuguesa, Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro de D. José I e 
Marquês de Pombal, chamaria para o Estado a responsabilidade por 
promover o ensino em todos os níveis de instrução formal.26 O Estado 
deveria cuidar mais diretamente do ensino para constituir seus quadros 
administrativos em consonância com seu projeto de modernização e 
centralização. 

A grande reforma do ensino promovida durante o consulado de 
Sebastião José de Carvalho e Melo teve início com a expulsão dos je-
suítas, em 1759. A acusação de crime de lesa-majestade teria sido a 

25 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 141.
26 GOUVEIA, Antônio Camões. Estratégias de interiorização da disciplina. In: MATTOSO, José 
(Org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 432.
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causa da expulsão dos irmãos da congregação de Santo Inácio. Os je-
suítas — juntamente com o Marquês de Távora, o Duque de Aveiro 
e o Conde de Atouguia —, foram responsabilizados pelo atentado à 
bala que o Rei D. José I teria sofrido quando voltava a sua residência 
na Ajuda.27 A razão da perseguição aos jesuítas, todavia, tinha raízes 
mais profundas que perpassavam o campo da economia e da política 
envolvendo questões complexas como, por exemplo, a delimitação do 
território colonial, a influência jesuítica em regiões produtoras como a 
do Grão-Pará entre outros motivos. Os jesuítas deixaram de ser úteis à 
Coroa e tornaram-se um empecilho ao projeto centralizador e proativo 
da Coroa portuguesa.

Um dos efeitos imediatos da expulsão dos jesuítas foi uma drástica 
diminuição das instituições de ensino em todo o Império português. 
Colégios e seminários foram fechados no Reino e nas suas colônias. 
Alguns padres jesuítas mudaram de congregação, outros perseguidos e 
deportados. Para redimir essa falta, foram criados os cargos de profes-
sores régios, pagos pelo Estado. Mas ao governo não bastava simples-
mente expulsar e substituir os jesuítas, era preciso “apagar sua memó-
ria” e mudar as diretrizes do ensino. Um ensino peripatético descrito 
pelo Compendio Histórico da Universidade de Coimbra como sendo 
cheio de argúcias, sutilezas, inventivas e calúnias.28 Na universidade 
coimbrã, o curso de Artes era acusado de ensinar apenas a Filosofia 
Escolástica, “sofistica e vã [...] com o descrédito da razão”.29 

A mesma apreciação direcionada contra a escolástica estava pre-
sente nos instrumentos legais que acompanharam a reforma do ensino. 
Em 1759, foram publicados alvarás destinados a reformar o ensino de 
Línguas e Retórica. Exemplo disso encontra-se no “Alvará destinado 
a reparar os estudos das línguas latina, grega e hebraica e da Arte da 
Retórica” que acusava o sistema de ensino encabeçado pelos jesuítas 
de suscitar controvérsias e de se apegar às miudezas da gramática, ig-
norando “as verdadeiras noções das línguas latina e grega”. Contra a 
didática escolástica, a especulação, o conhecimento livresco, o espírito 
de controvérsia, o ensino previsto nos alvarás de 1759 enaltecia um 
ideal de simplificação, de experimentação, de busca do essencial do 
saber e das “verdades observáveis”.30 

27 AZEVEDO, João Lúcio. O Marquês de Pombal e sua época. São Paulo: Alameda, 2004, p. 185.
28 COMPENDIO Histórico do Estado da Universidade de Coimbra (1771). Coimbra: Gráfica de 
Coimbra,1972, p.XII.
29 LEMOS, Francisco de. Relação Geral do Estado da Universidade -1777. Coimbra: Atlântida 
Editora, 1980, p. 98.
30 Nomeadamente o “Alvará destinado a reparar os estudos das línguas latina, grega e hebraica e 
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No que se refere às reformas de 1772 da Universidade de Coim-
bra, importa destacar a criação da Faculdade de Filosofia. A nova 
faculdade deveria, em quatro anos de curso, instruir seus alunos em: 
Lógica Metafísica e Ética; História Natural; Física Experimental; 
Química Filosófica e Médica. Para o exercícios práticos dessas dis-
ciplinas deveriam ser criados: o Gabinete de História Natural, com 
produtos dos reinos animal, vegetal e mineral; o Jardim Botânico 
“para a cultura das plantas úteis às artes em geral e em particular à 
Medicina”; o Gabinete de Máquinas, para as experiências da Física; 
o Laboratório Químico, para as lições práticas e preparo de produtos 
para o uso “das ciências em geral e em particular da Medicina”.31 A 
intenção era promover um estudo prático e útil ao Estado e aos alu-
nos do curso de Filosofia.   

Apesar das mudanças e incrementos, para Francisco Lemos, o Es-
tado deveria cuidar de estimular o ingresso no novo curso. Para o pri-
meiro reitor da reformada Universidade de Coimbra e autor da Rela-
ção Geral do Estado da Universidade de Coimbra, o sucesso da reforma 
dependia de resguardar determinados cargos para os egressos da Facul-
dade de Filosofia, como as Intendências de Agricultura, das Fábricas e 
Manufaturas, entre outros. Com essas providências a expectativa era 
de que os estudos das Ciências Naturais fossem “freqüentados nestes 
reinos com o mesmo calor com que são nas nações civilizadas da Eu-
ropa e que deles resultassem as grandes vantagens que todos os dias 
estão recebendo deles as mesmas nações para a sua riqueza, aumento 
e poder”.32  

O Estado português reconhecia na instrução da mocidade um 
instrumento de modernização nacional que deveria ser regulado, pro-
movido e modificado. Na opinião de Gomes, tratava-se de um im-
pulso de secularização que traduzia, pela primeira vez na história de 
Portugal, uma tentativa consistente de se formar um ensino público.33 
No entanto, apesar da maior centralização, a alteração no panorama 
educacional não significou uma plena laicização do ensino. No nível 
das primeiras letras, as aulas eram regidas por leigos e por padres que 

da Arte da Retórica” e as “Instruções para os professores de Gramática latina, grega, hebraica e de 
Retórica”. Respectivamente localizados em ANTT - Leis, Livro 9, fl. 114-117; Leis, Maço 5, n. 24. 
GOUVEIA, Antônio Camões. Estratégias de interiorização da disciplina, p. 425.
31 LEMOS, Francisco de. Relação Geral do Estado da Universidade -1777, p. 101-102.
32 LEMOS, Francisco de. Relação Geral do Estado da Universidade -1777,  p. 99; 103.
33 GOMES, Joaquim Ferreira. O Marquês de Pombal criador do ensino primário oficial. In: O 
MARQUÊS de Pombal e sua época, Lisboa: Imprensa Nacional da Casa da Moeda, 1983.
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continuavam utilizar o catecismo para a formação moral e para instru-
ção do ler e escrever.34  

A Universidade de Coimbra, por seu turno, continuava a formar 
doutores em Teologia e Direito Eclesiástico. Anos depois da reforma de 
1772, Ribeiro Sanches consideraria imprópria a formação de doutores 
da Igreja na Universidade de Coimbra. Para Sanches, a Igreja, sob a 
fiscalização da Coroa, deveria arcar com a formação dos seus quadros. 

35 Em verdade, as mudanças promovidas por Pombal atingiram mais 
aos jesuítas do que à Igreja. Deste modo, é possível considerar que a 
iniciativa de secularização promovida pela reforma pombalina não foi 
plena. A fé cristã, a teologia e os padres continuaram a exercer incisiva 
influência na formação da mocidade, o que deixaria um flanco aberto 
para as críticas explícitas e veladas que a historiografia especializada 
tem reavivado constantemente.36

Muito em função dos sucessos e insucessos das novas políticas 
educacionais estabeleceu-se uma controvérsia em torno das chamadas 
reformas pombalinas do ensino. Na historiografia, alguns especialistas 
consideram as mudanças educacionais como sendo inócuas, uma vez 
que não teriam alterado as bases do sistema religioso de ensino. Outros 
julgam que as mudanças na educação instituíram, de fato, um marco na 
história do ensino português. Em concordância com o sucesso parcial 
das reformas, existem ainda aqueles que debatem sobre os retrocessos 
educacionais do reinado de D. Maria I e dos “homens da viradeira”, 
expressão cunhada para nomear o atraso pelo qual passaria a educação 
na Universidade de Coimbra naquela altura.

Os juízos que questionam a persistência e/ou o sucesso das reformas 
pombalinas do ensino recorrem aos registros de época que criticaram a 
situação da educação universitária portuguesa. Dentre esses testemunhos 
se destaca o poema satírico o Reino da Estupidez, publicado, anonima-

34 ANTUNES, Álvaro de Araujo. “Pelos pés de Francisco: caminhos e encruzilhadas da instrução 
escolar na segunda metade do século XVIII em Minas Gerais”. In: FONSECA, Thais Nívia de Lima e. 
(Org). As reformas pombalinas no Brasil. Belo Horizonte: Maza Edições, 2011.
35 SANCHES, Ribeiro. Dificuldades de um reino velho para remendar-se e outros textos. 2. ed, S/L: 
Livros Horizonte, 1980.
36 No que toca especificamente à crítica e ao conhecimento histórico, Iris Kantor considera que uma 
“ruptura mais radical com o modelo historiográfico teológico poderia por em risco as prerrogativas 
estabelecidas pelas concordatas entre as Coroas Ibéricas e o Papado em séculos anteriores. Essa 
ruptura historiográfica só viria a ser concretizada com a obra de Alexandre Herculano. Nesse caso, 
a posição geopolítica de Portugal em relação aos seus domínios ultramarinos reforçava a opção 
pela aufklärung católica, ou seja, modernização sem romper com a matriz teológico-política de 
interpretação da História”. KANTOR, Iris. Esquecidos e renascidos: historiografia acadêmica luso-
americana, 1724-1759. São Paulo: Hucitec; Salvador: Centro de Estudos Baianos/UFBA, 2004, p. 87.  
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mente, por volta de 1784.37 Sua autoria foi atribuída a Francisco de Melo 
Franco, nascido em Paracatu, Minas Gerais,  denunciado por heresia à 
Inquisição em 1781, o que o teria motivado a escrever o referido poema. 
Francisco de Melo Franco acusava o retorno da Estupidez à universidade 
coimbrã, conduzida pelas mãos do reitor Antonio de Mendonça, que 
atuaria à frente da instituição entre os anos de 1780 e 1785.38 Banida da 
Alemanha, França, Inglaterra e depois de amargar o desterro, a Estupi-
dez desembarcaria em Portugal acompanhada de seu séquito: a Inveja, a 
Raiva, o Fanatismo, a Hipocrisia e as Fúrias, estas sequiosas por vingan-
ça. Tendo sido degredada por Pombal, a Estupidez retornaria triunfante: 
“Por direito divino e por humano/Creio que deve ser restituída/À grande 
Estupidez a dignidade”. Em seu novo reinado, em detrimento do pensa-
mento matemático e racional, a ciência voltaria a se assentar no silogis-
mo, pois sem ele “não se sabe como possa haver verdade”. 39 Pela crítica 
e pela sátira, o estro reclamava do retrocesso pelo qual estaria passando 
a Universidade de Coimbra durante o governo de D. Maria I.  

Um contraponto a este poema satírico pode ser encontrado em 
outra obra, intitulada O Zelo, oferecido “aos admiradores da Estu-
pidez”. Nele, o autor do Reino da Estupidez era chamado de “crítico 
malvado” e de “bárbaro inimigo” cujas ideias acerca da Universidade 
não mereceriam o menor crédito.40 Sua obra seria uma “sátira hor-
renda, filha da impostura [...] que fez opostos partidos ir nascendo”. 
A despeito do dissenso quanto à persistência dos benefícios advindos 
da reforma educacional em Coimbra, evidencia-se nos poemas a fun-
ção da crítica como instrumento do debate intelectual português. Seja 
como for, maligna ou não, a crítica marcava a sátira e o debate entre 
as perspectivas representadas pelo O Zelo e pelo O Reino da Estupi-
dez. Vale ainda precisar que o autor deste poema, Francisco de Melo 
e Franco, fazia parte de um grupo de 22 estudantes provenientes da 
América portuguesa, entre os quais se encontrava José Bonifácio de 

37 MAIA, Márcia Vieira. Reino da Estupidez em dois tempos: leituras satíricas de Portugal através de 
um olhar brasileiro (séc. XVIII) e outro português (séc. XIX). Convergência Lusíada - Revista do Real 
Gabinete de Leitura, Rio de Janeiro: Real Gabinete de Leitura, n. 19, 2002, p. 275.
38 A frente da Universidade entre os anos de 1780 e 1785, Mendonça teria corrompido as mudanças 
promovidas pela reforma de 1772. Entretanto, na opinião de alguns, o principal Francisco Rafael de 
Castro teria sido o salvador das reformas pombalinas.  Foi Castro que passou a exigir a confecção 
dos compêndios — livros escolares de textos e resumos redigidos pelos professores que deviam ser 
breves, claros, e bem ordenados. 
39 Com a indicação de autoria de Francisco de Melo Franco e José de Bonifácio de Andrada e Silva, o 
poema O Reino da Estupidez, disponível em: <http://bdlb.bn.br/acervo/handle/123456789/18958>., 
última consulta em 04 de agosto de 2016.  
40 BRAGA, Theofilo. História da Universidade de Coimbra: nas suas relações com a instrução publica 
portuguesa. Lisboa: Tiphografia da Academia Real de Sciência, 1898, tomoIII, p. 685. 
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Andrada e Silva. Segundo Berenice Cavalcante, José Bonifácio seria 
coautor do poema satírico Reino da Estupidez.41 O epíteto de “crítico 
malvado” caberia, portanto, a ambos, Francisco de Melo e Franco e 
José Bonifácio. 

Nos referidos poemas, são notórias as divergências e as críticas 
acerca da instrução na Universidade de Coimbra.42 Acompanhando a 
ironia e a sátira, instigando os debates e os projetos de reforma, o senso 
crítico ganhava uma abrangência talvez sem precedentes. Era a época da 
“crítica universal”, proporcionada pela vontade de liberdade, de pensar 
e de se expressar em diversos domínios, na literatura, na moral, na po-
lítica, na filosofia.43 O “pensamento das Luzes leva a cultivar o espírito 
crítico”.44 Era em essência crítica a razão Iluminista da qual tomou 
conhecimento José Bonifácio no banco da Universidade de Coimbra, 
nas suas andanças pelos institutos de pesquisas europeus, nos círculos 
de intelectuais que frequentou. 

No ano de 1783, José Bonifácio se matriculou no Curso de Leis, 
onde, logo no primeiro ano, recebeu lições nas cadeiras de Matemáti-
ca e História Natural, as quais, com a reforma pombalina, passariam 
a compor a formação básica dos juristas. No ano seguinte, passou a 
cursar a Faculdade de Filosofia concomitante com a de Direito, na qual 
se formou em 1788, um ano depois de obter o diploma como filósofo. 
Neste curso foi aluno de Domingos Vandeli, ilustrado português que 
abriria a José Bonifácio as portas da Academia Real de Ciência de Lis-
boa, que passou a integrar em 1789. Na década seguinte, com o apoio 
do Duque de Lafões e da Coroa portuguesa, iniciou uma verdadeira 
“viagem filosófica” por diversos institutos de pesquisa europeus, expe-
riência que lhe franquearia conhecimento e prestígio.45 

Em função dos conhecimentos adquiridos, em 1801, José Bonifá-
cio foi nomeado lente da recém-criada cadeira de Metalurgia da Uni-
versidade de Coimbra. Em 1802, ele assume a disciplina, mas logo 
solicita uma licença, que o afastou dos deveres docentes por algo em 

41 CAVALCANTE, Berenice. Razão em Sensibilidade: uma história em três tempos. Rio de Janeiro: 
Editora da FGV, 2001, p. 34-35.
42 Não mais uma crítica dos “escoliastas que se limita a substituir por outra pior uma frase de um 
escritor antigo”, mas as “críticas que descambam para a sátira”. VOLTAIRE. Dicionário Filosófico, 
p. 97. Para Paul Hazard “Le dix-septième siècle avait fini dans lìrrespect, le dix-huitième commença 
dans l’íronie”. HAZARD, Paul. La pense europénne au XVIIIe  siecle: de Montesquieu à Lessing, p. 13. 
43 HAZARD, Paul. La pense europénne au XVIIIe  siecle: de Montesquieu à Lessing, p. 18; 41.
44 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 61.
45 VARELA, Alex Gonçalves, LOPES, Maria Margaret, FONSECA, Maria Rachel Fonseca. Naturalista 
e Homem Público: a trajetória do ilustrado José Bonifácio de Andrada e Silva em sua fase portuguesa 
(1780-1819). Anais do Museu Paulista, v. 13, n. 1, 2005, p. 208.



198 

Alumiações, razões e críticas: José Bonifácio de Andrada e Silva e o plano de reforma da Faculdade 
de Filosofia da Universidade de Coimbra

torno de dois anos. Com a invasão Francesa sua atividade como pro-
fessor foi novamente interrompida e José Bonifácio se incumbiu das 
“Artes de Marte”.46 Em 1811, depois de lutar no Corpo de Voluntários 
dos Batalhões Acadêmicos contra os franceses, José Bonifácio passou 
para Lisboa, de onde redigiu o documento sugerindo mudanças estru-
turais na Faculdade de Filosofia e, por extensão, em toda Universidade 
de Coimbra. 

as crítIcas e o plano de reforma da 
faculdade de fIlosofIa 
 

Como já mencionado, em 15 de novembro de 1811, José Bonifá-
cio apresentava ao rei um “feixe de reflexões” que propunha reformas 
para a Faculdade de Filosofia. Pela avaliação do professor, o curso de 
Metalurgia e a própria Faculdade de Filosofia deveriam passar por mu-
danças que efetivamente promovessem o desenvolvimento da nação 
lusa. Segundo o autor do Plano, a Filosofia, que tantos “proveitos traz 
às nações onde seriamente é cultivada”, em Portugal “parece ser um 
mero estabelecimento subsidiário da Medicina”. Ou seja, para que se 
pudesse tirar o justo proveito da Filosofia era necessário reconhecer a 
extensão da sua importância, pois “tudo no físico e no moral está re-
ciprocamente ligado na imensa cadeia do Universo”, consideração que 
provavelmente se referia a uma teoria física unificada desenvolvida por 
Isaac Newton.47 

José Bonifácio aponta dois motivos básicos para que a instrução 
da Filosofia não houvesse prosperado na Universidade de Coimbra. 
O primeiro dizia respeito às próprias limitações do docente. Ao longo 
da vida, José Bonifácio assumiu diversos cargos administrativos para 
além da carreira de professor universitário, tais como os de: Diretor 
e Administrador das Fábricas de Ferro e Minas de Carvão de Pedra; 
Intendente Geral das Minas e Metais e das Sementeiras e Plantações 
dos distritos minerais do Reino e costas marítimas; Superintende do 
Mondego e das Obras Públicas da Cidade de Coimbra; Provedoria dos 
Marachões etc. Apesar da notória competência da matéria que minis-
trava, Bonifácio se via atoleimado pelo acúmulo de afazeres referentes 

46 ANTT – Secretaria do Estado do Ministério do Reino, Caixa 665, Pacote 02.
47 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
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aos cargos para os quais fora nomeado, o que lhe impedia de “ser lente 
útil e real”.48 

A segunda razão para o fracasso do curso de Filosofia era identi-
ficada no método e na estrutura de ensino. Para o autor do Plano de 
Reforma, o ensino da Metalurgia deveria ser precedido das cadeiras de 
Química e História Natural, bem como a de Mineralogia, disciplina 
que haveria de ser criada. A partir da observação prática e do exercício 
empírico, a História da Natural buscaria conhecer, caracterizar e dis-
tinguir os corpos naturais. Reconhecendo as particularidades do saber, 
a História Natural deveria ser dividida em Botânica, Zoologia e Quími-
ca, administradas no primeiro ano, seguidas da Mineralogia e da Física. 
Esta ampliaria o conhecimento dos corpos individuais analisando-os 
em suas relações com as propriedades gerais da matéria e com as “leis 
das causas e efeitos dos seus fenômenos”, incluindo neste escopo “as 
leis gerais da matéria que ligam nosso globo ao sistema planetário”.49 
No terceiro, quarto e quinto anos, os alunos aprenderiam, respectiva-
mente, Agricultura, Tecnologia e Metalurgia, consideradas ciências de 
aplicação.50 

Observe-se que com essa proposta o curso de Filosofia ganharia 
mais um ano, o que não seria um problema se a ampliação da carga 
horária fosse acompanhada de uma maior oferta de emprego. Neste 
sentido, José Bonifácio numerava mais de quarenta cargos que deve-
riam ser desempenhados por estudantes e formados em Filosofia, tais 
como os de: Deputados das Mesas de Inspeção do Açúcar no Ultramar, 
Juízes de Alfândega, Intendentes dos Arsenais das Províncias, Vedor 
das Obras do Senado, Intendente do Ouro do Brasil etc. Com essas 
vantagens, um ano a mais na formação não seria propriamente um 
problema. Ainda em defesa da ampliação do curso, José Bonifácio ar-
gumentava que em outras áreas, como o Direito e a Teologia, o curso 
demandava cinco anos, enquanto que o de Medicina exigia oito. Logo 
não seria descalabro exigir cinco anos para a formação em Filosofia, 

48 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
49 Novamente, a influência newtoniana nas propostas de Bonifácio para a Física. Para muitos autores, 
as teorias de Newton sobre a luz e os movimentos dos planetas foram fundamentais para uma 
interpretação mais racional do universo. Suas ideias “casi parecían expulsar a Dios del universo” 
considera Dorinda Outran. OUTRAM, Dorinda. Panorama de la Ilustración, p. 12. 
50 Obviamente, as alterações sugeridas implicariam em novos gastos para a Universidade e José 
Bonifácio não os ignorava. O autor do Plano de Reforma apresentava, detalhadamente, da onde os 
recursos poderiam advir. Bonifácio ainda teria cuidado com o conflito que poderia advir da luta por 
financiamentos e considerava que os proveitos dessa reforma seriam compartilhados pelos alunos de 
direito e medicina, que deveriam cursar disciplinas básicas da Faculdade Filosofia.
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dada a importância que esse ramo do conhecimento havia adquirido ao 
longo do “Século das Luzes”. 

No que toca ao método de ensino que se praticava na Faculdade de 
Filosofia, Bonifácio considerou-o “péssimo” e os benefícios resultantes 
seriam “nulos ou de bem pouco monta”. Para que houvesse progresso 
nas ciências, exercícios práticos deveriam ser incorporados aos conhe-
cimentos teóricos. Pela nova proposta, o ensino teórico, nomeado de 
“sedentário” pelo autor, seria administrado entre Março e Outubro. A 
partir de então começaria a instrução experimentada, promovida por 
meio de excursões pelo reino e por aplicações em uma fazenda e granja 
que deveriam ser montadas pela Universidade, “onde se podem ter to-
dos os novos ensaios de melhoramento e de novas culturas”.51 

Ficava exposto no Plano de Reforma o mecanismo cognitivo que 
conduziria a constituição do conhecimento. Para José Bonifácio, o saber 
deveria ser construído do particular para o geral, seguindo uma lógica 
indutiva. Pela análise racional e empirista as proposições são inferidas 
dos fenômenos por meio da indução.52 A análise do fenômeno específi-
co permitiria o conhecimento do todo, pois o particular estaria subme-
tido às regras universais.53 Nas palavras de José Bonifácio, a História 
Natural pressupõe “todos os conhecimentos científicos individuais e 
gerais e então indagava e abarcava a totalidade dos fenômenos do mun-
do sensível e suas causas”. E ainda, segundo o autor, “só deste modo, 
como ensina a razão e a experiência das Nações cultas, se podem ad-
quirir conhecimentos úteis nestas ciências”. 54 

Obviamente, as sugestões de reforma apresentadas por José Boni-
fácio indicam limitações na inspiração iluminista que teria norteado a 
criação da Faculdade de Filosofia em 1772. O Plano de Reforma reco-
nhecia a importância da Filosofia para o desenvolvimento das ciências 
nos parâmetros das nações iluminadas, mas não se abstinha de apresen-
tar suas críticas com o declarado intuito de promover o seu verdadeiro 
êxito em Portugal. Somente assim as “ciências naturais prosperariam 
em Portugal” e que o Estado recolheria “mil sazonados frutos das suas 
fadigas e despesas”.55          

51 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
52 ABRÃO, Bernadette Siqueira. História da Filosofia. São Paulo: Editoria Nova Cultural, 1999, 
p. 252; HAZARD, Paul. La pensée européenne au XVIIesiècle: De Montesquieu à Lessing, p. 36; 
CASSIRER, Ernest. A filosofia do Iluminismo, p. 24-25.
53 CASSIRER, Ernest. A filosofia do Iluminismo, p. 42.
54 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
55 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
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Em resumo, reflete no plano de José Bonifácio a sua concepção de 
ciência constituída pela experiência, pela análise que parte do particu-
lar para o geral, como seria próprio da “marcha do espírito humano 
na aquisição dos seus conhecimentos”, perspectiva que se aproxima-
ria da newtoniana, fundamental ao Iluminismo.56 No seu julgamen-
to, seria importante o ensino de uma Filosofia nos moldes do que se 
praticava nas “universidades aluminadas da Europa”. Sublinhe-se no 
Plano a relevância conferida ao ensino empírico e experimental, de 
onde a importância das excursões e das implementações de instalações 
necessárias à experiência dos filósofos. Como observa José Bonifácio 
ao se referir à Natureza, “é preciso aprender a gozá-la, tirando partido 
daquele conhecimento [da Natureza] e entrando na sua aplicação às 
comodidades e precisões da vida civil e bem do Estado”.57 

Nesse sentido, o próprio Plano de Reforma da Faculdade de Filo-
sofia daria forma ao espírito abnegado do seu autor em servir à Coroa 
portuguesa. Com afetada modéstia, José Bonifácio termina sua propos-
ta considerando que: 

posso enganar-me, torno a dizer, mas não decerto por falta de 
reflexão ou por motivo algum de interesse particular, pois estas 
idéias que tenho a honra de apresentar a Vossa Alteza Real são 
unicamente filhas do amor do meu país, do zelo pela gloria do 
meu soberano e dos sinceros e contínuos votos que faço para 
bem e esplendor da Universidade e da educação pública.58

A retórica de lealdade e a imagem de servidor zeloso do desenvol-
vimento das ciências reforçavam ou contrastavam com a do professor 
atarefado e incapaz de promover o ensino da mocidade. Ainda que 
declarasse sua preocupação com o “esplendor da Universidade e da 
educação pública” e dissimulasse não ser movido por interesses parti-
culares, vale lembrar que a confecção do Plano de Reforma serviu para 
justificar o malogro do curso de Metalurgia, sob a responsabilidade de 
José Bonifácio. A razão do insucesso seria atribuída ao método e à es-
trutura do curso de Filosofia, mas o próprio José Bonifácio não se exi-
mia da sua responsabilidade enquanto professor. O Plano de Reforma, 
portanto, era uma peça que propunha mudanças como justificativas 

56 Diversas considerações feitas por José Bonifácio permitem distinguir uma filiação ao pensamento 
newtoniano, ainda que não haja uma citação explícita deste físico. Por vezes, o plano em foco sugere 
uma abordagem didática mais dedutiva de cunho mais cartesiano. ARAUJO, Ana Cristina. A Cultura 
das Luzes em Portugal: Temas e Problemas. Lisboa: Livros Horizonte, 2003, p.30 e 31. ANTT – 
Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.   
57 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
58 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
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para o insucesso da Faculdade de Filosofia e da cadeira de Metalurgia. 
Tal finalidade fica ainda mais clara quando, em 1812, o Plano de Refor-
ma é anexado a um pedido feito por José Bonifácio para pagamento de 
salário atrasado e o jubilamento do cargo de professor da Universidade 
de Coimbra.    

as partIcularIdades de uma crítIca 
unIversal IlumInIsta

Em fevereiro de 1812, o Plano de Reforma da Faculdade de Filoso-
fia foi anexado a uma solicitação de pagamento de um quartel do salário 
devido a José Bonifácio de Andrada e Silva como professor da Univer-
sidade de Coimbra. Para além dos salários atrasados, era requerido seu 
desligamento com proventos da Universidade de Coimbra, isto é, sua 
jubilação. Argumentava que havia um acordo que previa sua atuação 
docente pelo prazo de seis anos apenas. Reconhecia, entretanto, que, por 
diversos motivos e afazeres, não cumpriu o prazo estabelecido, muito 
embora estivesse vinculado à Universidade por mais de dez anos. 

Em parte, esse absentismo se explicaria pelas licenças, incluindo 
uma para viajar ao Rio de Janeiro com sua família no ano de 1809.59 
Entretanto, terminado o prazo de liberação, José Bonifácio não retor-
nou às atividades acadêmicas. Ele justificava sua apartação dos deveres 
universitários por não haver discípulos e nem material para as aulas. 
Reclamava da falta de “modelos, máquinas, desenhos, estampas, livros 
e minerais preciosos para ensino da metalurgia que é uma ciência de 
demonstração”. Para reforçar seu argumento, alegava que a sua ausên-
cia na Universidade de Coimbra se devia às ordens do “governo que 
o tem empregado em muitas comissões”, obrigações mais importantes 
que as “festas na capela da Universidade”, arrematava com ironia. Em-
pertigado, José de Bonifácio queixava-se da Junta da Fazenda da Uni-
versidade de Coimbra que “se atreve a negar o pagamento do quartel 
a um vassalo honrado que depois de ter viajado tantos anos para se ha-
bilitar para serviços de Vossa Alteza Real, não só se tem em comissões, 
mas até mesmo servido à Pátria com a cabeça e com o seu braço”. 60

59 Pelo documento, não é possível conhecer se José Bonifácio de Andrada e Silva realmente viajou 
para o Rio de Janeiro. Segundo Emilia Viotti da Costa, José Bonifácio da Costa teria retornado ao 
Brasil somente em 1819. De fato, no pedido de jubilação, feito no ano de 1813, não há referência a 
uma viagem ao Brasil. ANTT – Secretaria do Estado do Ministério do Reino, Caixa 665, Pacote 02. 
COSTA, Emilia Viotti da.  Da Monarquia a República. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 64. 
60 ANTT– Ministério do Reino, Maço 517, Caixa 643.
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A Junta indeferia o pedido com base nas ausências injustificadas 
de José Bonifácio, entre outros motivos. Diante da falta do titular da 
cadeira de Metalurgia, foi contratado um opositor substituto, confor-
me estabelecia o estatuto universitário. O mesmo estatuto determinava 
ainda que não se pagasse aos professores “que não se recolhem à Uni-
versidade no tempo que se ordena”. Considerava ainda a comissão que 
o acordo de servir como professor por seis anos não previa a jubilação 
de José Bonifácio, “pois na carta régia só se diz que o mandara retirar e 
não jubilar”, ou seja, estabelecia o desligamento sem proventos. No en-
tanto, a Junta atenuava suas decisões reconhecendo que cabia ao rei a 
determinação acerca do pagamento dos salários vencidos.61 Ainda que 
abrissem a possibilidade para a revisão das suas decisões, os membros 
da Junta não deixavam de mostrar seu descontentamento com aquele 
que chamavam de “vassalo honrado” que teria “divagado tantos anos 
pela serrania da Europa”.62   

 Mais além das questões atinentes à condução da carreira de José 
Bonifácio, a Junta fazia algumas considerações sobre o “plano para 
uma nova organização da Faculdade de Filosofia”. Como não era da 
sua incumbência avaliar o mérito literário e pedagógico da proposta, a 
Junta questionava as implicações financeiras decorrentes da criação de 
novas cadeiras e se perguntava sobre os custos das “excursões” para a 
instrução da Agricultura, Tecnologia e Metalurgia. Pelo alvitre da Jun-
ta, as despesas que “haveria de fazer em suas viagens, pelo espaço de 
quatro meses, e com os discípulos destas aulas se aumentariam prodi-
giosamente [...] e as rendas da Universidade não seriam talvez bastante 
só pra sustentar estas três cadeiras de ambulantes”. Ignorando os ar-
gumentos sobre o progresso da ciência e a necessidade da investigação 
empírica, os membros da Junta julgavam que de todo aquele esforço 
pedagógico não resultaria “outros bens, se não aqueles mesmos que o 
suplicante confessa ter recebido a universidade da sua própria cadeira, 
isto é nulos ou de bem pouca monta”.63 De um só golpe, a Junta ataca-
va o Plano de Reforma da Faculdade de Filosofia e seu autor.  

Como professor “aluminado”, José Bonifácio apresentou um Pla-
no de Reforma do curso de Filosofia, ciência de primeira ordem no 
quadro dos saberes. Criada a Faculdade de Filosofia em 1772, os pro-
veitos esperados para o progresso da Nação não teriam alcançado as 

61 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
62 ANTT – Secretaria do Estado do Ministério do Reino, Caixa 665, Pacote 02.
63 Ao que parece, a disposição da Junta foi mantida, tanto que em 1813, José Bonifácio apresenta 
uma nova representação solicitando a graça do jubilamento, assentando seu argumento nas diversas 
atividades que desenvolveu e não no tempo de trabalho docente. ANTT - Secretaria de Estado do 
Ministério do Reino, caixa 665, pct. 02; ANTT– Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
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expectativas. Em 1801, era criada a cadeira de Metalurgia, talvez em 
resposta à decadente realidade da mineração na América portuguesa ou 
mesmo em reconhecimento das necessidades de mudanças no curso de 
Filosofia. A criação da referida faculdade visava aproximar Portugal da 
linha de frente do desenvolvimento das ciências e das Luzes. Contudo, 
na avaliação de José Bonifácio, o objetivo não foi atingido e poucos 
eram os estudantes que se dedicavam à Filosofia, ciência de “primeira 
estimação hoje em dia na Europa”.64 

Para além do interesse na reformulação da Faculdade, o projeto de 
Bonifácio insinuava interesses mais particulares que o alegado desejo 
de modernização da Nação portuguesa. O Plano de Reforma serviu 
de justificativa para as ausências e insucessos de José Bonifácio como 
docente, bem como para lastrear a cobrança dos seus salários atrasados 
e o pedido de jubilamento. Talvez o Plano de Reforma, redigido em 
1811, não tivesse o objetivo de escorar o pedido de pagamento de salá-
rios atrasados, não obstante tenha servido para tal propósito em 1812. 
O insucesso da Faculdade de Filosofia e da cadeira de Metalurgia se 
devia a estrutura curricular e ao método de ensino e, diante disso, as 
faltas do docente eram afiançadas e de menor monta.

O Plano de Reforma permite conhecer as dificuldades em se desen-
volver as ciências da Filosofia em Portugal. Ainda que sua importância 
fosse reconhecida, a Filosofia atraia poucos interessados, seu ensino 
teria sido mal estruturado e dotado de métodos inadequados, segundo 
a compreensão de José Bonifácio. À crítica estampada no poema Reino 
da Estupidez se associaria a do Plano de Reforma, este com intenções 
mais construtivas que as da sátira cômica. Em ambos os casos, a crítica 
pode ser considerada como uma manifestação da autonomia do indiví-
duo, da capacidade de examinar as situações e de lidar com as mesmas 
buscando mudanças profundas ou superficiais.65 Tratava-se de uma ma-
nifestação particularista de um projeto universal de desenvolvimento, 
difusão e apropriação das Luzes. Projeto do qual participaria Portugal, 
mesmo que pensasse a consciência do atraso. Aliás, a percepção do 
atraso seria possível por haver um compromisso com o plano universal 
das Luzes. Não obstante a perspectiva universalista, o ideal iluminista 
estaria sujeito às condições e aos agentes concretos, tanto quanto o 
“Século da Crítica” dependeria do exame aguerrido e dos avanços e 
retrocessos cotidianos. A crítica não estaria descolada das contingên-
cias, idiossincrasias e interesses pessoais daqueles que a colocavam em 
cena. Na opinião de Voltaire, o “excelente crítico seria o artista senhor 

64 ANTT – Ministério do Reino, Caixa 643, Maço 517.
65 TODOROV, Tzvetan. O espírito das Luzes, p. 85.



205 

Álvaro de Araújo Antunes

de bom cabedal de ciência e de bom gosto, isento de prejuízos e inve-
ja”, mas isso, “é difícil encontrar”, arremata o autor.66 Enfim, aceitar 
o humano como fonte do conhecimento, da difusão das Luzes e do 
uso do pensamento crítico é aceitá-lo por inteiro e não tomá-lo como 
decalque de altos e puros princípios.

66 VOLTAIRE. Dicionário Filosófico, p. 101.
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