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Resumo 
Os não iniciados nos estudos da história de Portugal, constantemente, questionam-se acerca da atual situação 
econômica daquele país. A pergunta comum é: como uma nação que esteve na vanguarda do capitalismo comercial 
no séculos XV e XVI tomou-se posteriormente uma das mais pobres no contexto europeu contemporâneo. 
No ensaio que se segue faremos algumas considerações sobre questões que foram extremamente polêmicas e 
dividiram as opiniões dos políticos lusitanos naquela época. Conhecendo os rumos que a história tomou é fácil 
fazer um julgamento, contudo, faz-se necessário ao historiador transportar-se para o contexto em que aqueles 
homens viveram, bem como entender as forças que atuavam naquela sociedade. Poderemos então, apontar 
algumas causas que levaram a não adoção das medidas que levariam Portugal ao desenvolvimento manufatureiro 
e conseqüentemente, econômico. Faremos ainda, algumas observações a respeito das ações dos monarcas e 
governantes, no que pesou a força das instituições, a cultura do povo português bem como interesses pessoais 
de grupos com privilégios e interesses peculiares. A compreensão dos acontecimentos políticos ocorridos no 
período recortado é de fundamental importância para entendermos as condições atuais de Portugal, bem como 
alguns aspectos que permeiam a própria história do Brasil e que nos foram legadas pelos nossos colonizadores. 
Palavras-chave: Cultura; política; desenvolvimento. 

Abstract 
Those who do not know much about the history of Portugal, frequently, ask themselves about the current 
economic situation of that country. The common question is: how could a nation which had been in the front 
of the commercial capitalism in the centuries XV and XVI become later one of the poorest ones in the current 
European context. In the following essay we will make some comments about questions which were extremely 
controversies and had divided the opinions of the Portuguese politicians in that age. Knowing the routes that 
history took it is easy to make a judgment, however, the historian must carry themselves to the context where 
those men had lived, as well as understanding the forces that acted in that society. We will be able then, to point 
some causes that had taken not the adoption of the measures that would take Portugal to the manufacturing 
development and economic, consequently. We will still make some comments regarding the actions of the 
monarchs and governing, in that it weighed the force of the institutions, the culture of the Portuguese people as 
well as personal interests of groups with privileges and peculiar interests. The understanding of the politician 
events occurred in the cut period it is of basic importance to understand the current conditions of Portugal, as 
well as some aspects that overcome the own history of Brazil and that we inherited from our colonists. 
Keywords: Culture; Politics; Development. 
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Os embates políticos e ideológicos no reino lusitano: 
da restauração a viradeira 
Algumas considerações 

José Elias Lara 

P a r t e integrante de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Estadual de Maringá, este texto tem como objetivo fazer algumas considerações 
sobre a trajetória política e econômica de Portugal, desde o período da restauração, após o término da união 
ibérica em 1640, até a ascensão ao poder de Dna. Maria I, no ano de 1777. Das diversas possibilidades 
existentes, no que diz respeito aos rumos econômicos possíveis aos Estados Nacionais naquele período, 
quais se concretizaram. Abordaremos, entre outras, a questão dos cristãos novos, sua importância social e 
o tratamento que lhes foi dispensado pela Igreja em Portugal, bem como a luta de grupos, adeptos de um 
pensamento progressista, para conter os exageros dos representantes do clero e colocar o país nos rumos 
do desenvolvimento manufatureiro. Finalmente, faremos referência ao despotismo pombalismo, com suas 
peculiaridades e seu confronto direto com a nobreza conservadora do reino lusitano. 

A partir da segunda metade do século XVIII, boa parte das nações européias passaram a basear suas 
políticas econômicas na produção manufatureira, abandonando gradativamente o mercantilismo enquanto 
outras mantiveram-se praticamente inertes. Umas, adotando posturas mais liberais, fundamentadas em 
teorias como a dos fisiocratas Turgot e Quesnay e posteriormente, nos escritos de Adam Smith e seus 
sucessores, os membros da chamada escola liberal clássica, experimentaram um grande desenvolvimento 
econômico e industrial. Outras porém, que figuraram como grandes potências comerciais nos séculos XV e 
XVI não aderiram as novas perspectivas econômicas que emergiram. No caso específico de Portugal, havia 
uma corrente adepta do pensamento progressista desde o período da restauração. Tal corrente era composta, 
entre outros, pelos chamados "estrangeirados"1. Este grupo defendeu veementemente inovações com vistas 
para o desenvolvimento manufatureiro, que deveria ser respaldado pelo conhecimento científico, das artes 
e de todo ofício benéfico a produção. Todavia tal pensamento esbarrou na estrutura social política e cultural 
do reino lusitano fazendo com que as manufaturas não se desenvolvessem naquele país. Dentre os fatores 
mais contundentes que acabaram revelando-se entraves para o desenvolvimento econômico está a postura 
da Igreja Católica Romana, com sua perseguição desenfreada aos judeus, que em Portugal eram chamados 
"cristãos novos", bem como interesses de grupos conservadores, membros de uma nobreza dependente do 
Estado, que acabaram impondo-se sobre a proposta de cunho mais liberal. 

Como fonte principal para realização de nossa pesquisa, valemo-nos do Testamento Político de D. Luis 
da Cunha. Este documento é de vital importância para o entendimento do contexto histórico de Portugal, 
em meados do século XVIII, pois o diplomata, homem de profunda erudição e conhecedor dos problemas 
do reino, fez um panorama da situação, destacando inclusive questões de ordem socio-cultural. A trajetória 
política do estadista nos foi apresentada pela professora Nanei Leonzo, na nota introdutória ao referido 
documento: 

Emérito estadista, iniciou D. Luis da Cunha sua carreira na magistratura, como desembargador da Relação Porto 
(1685) e da Casa de Suplicação (1688). Seu ingresso nas atividades diplomáticas ocorreu em 1695, quando 
nomeado enviado extraordinário a Londres, cargo que ocupou até 1712 e no qual se destacou por ocasião das 
negociações decorrentes do envolvimento de Portugal na questão da sucessão espanhola. Representou juntamente 
com o Conde de Tarouca, os interesses portugueses no Congresso de Utrecht, de que surtiram importantes 
resultados no que se refere à questão dos limites na América. Suas posteriores missões diplomáticas na Inglaterra, 
Espanha, Holanda e França contribuíram, sobremaneira, para a orientação da política exterior de D. João V.2 

Para D. Luis da Cunha, seria necessário tomar uma série de medidas de caráter emergencial, visando 
colocar Portugal no rumo do desenvolvimento. Tais medidas podem ser encontradas no já mencionado 
Testamento Político, documento escrito entre 1747 e 1749 destinado ao então Príncipe D. José, que 
assumiria o trono português no ano seguinte, em função do falecimento de seu pai, D. João V. Todavia, para 
entendermos o que estava ocorrendo em Portugal em meados do século XVIII, faz-se necessário recuarmos 
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no tempo para analisar as oscilações que se verificavam no reino desde o período da restauração, em 1640. 
Veremos então que a preocupação de D. Luis justificava-se, uma vez que Portugal, fazia muitos anos, 
encontrava-se em crise, como demonstra a descrição do Conselho da Fazenda, de 1657: 

Nos meados de seiscentos, a situação econômica portuguesa era de grade depressão. Numa consulta do 
Conselho da Fazenda, de 1657, descrevia-se a situação em traços sombrios: "A índia (...) acha-se hoje reduzida 
miseravelmente a seis praças principais que são: Moçambique, sem defesa; Goa, pouco segura; Diu, arriscada; 
Cochin, pendente da amizade do rei; Columbo, invadida pelos holandeses; Macau, sem comércio, desesperada 
(...) Angola, nervo das fábricas. A atividade do Brasil, necessita de prevenção contra os desejos que os castelhanos, 
ingleses e holandeses tem de nos tirarem os negros e os levarem às índias, às Barbadas e outras partes. A ilha 
de S. Tomé, onde se juntava o dinheiro de panos para engrossar o trato de Angola, se pôs em termos que já não 
parecem desta coroa, pois com ela não temos comércio nenhum.3 

Outros domínios do reino encontravam-se em situação semelhante, no século XVII, desguarnecidos, 
necessitando de investimentos, e a mercê de outras nações. Internamente, o reino também enfrentava 
dificuldades de caráter econômico. Com uma nobreza que ostentava o luxo e tinha grande apreço por 
vestes, acessórios e utensílios sofisticados, e sem contar com uma indústria capaz de produzir tal gênero de 
produtos, o Estado português recorria as importações, o que fazia com que a balança comercial registrasse 
déficits constantes. Os analistas da época, viam nesse desequilíbrio a principal causa da pobreza e atraso 
do país. Tal contexto inspirou diversos escritos econômicos, que posteriormente foram denominados 
mercantilistas, como a obra de Duarte Ribeiro de Macedo, publicada em 1675 e intitulada Discursos sobre 
a introdução das Artes no Reino. Para os pensadores do mercantilistmo4, como Ribeiro Macedo, para obter 
uma produção suficiente, deviam ser utilizados hábil e eficazmente todos os recursos produtivos do país, em 
especial o trabalho. Segundo tais pensadores, toda nação forte precisava possuir uma grande população que 
fornecesse trabalhadores e soldados, e ao mesmo tempo o mercado correspondente. As possessões coloniais 
deveriam fornecer metais preciosos e matérias-primas para alimentar a manufatura nacional, ao mesmo 
tempo em que constituíssem mercados consumidores dos produtos manufaturados da metrópole. Proibiam-
se as atividades manufatureiras nas colônias, e o comércio, em regime de monopólio, era reservado à 
metrópole. 

Para o território nacional, o mercantilismo preconizou o desaparecimento das alfândegas interiores, 
a supressão ou redução dos entraves à produção forçados pelas corporações de ofício, o emprego de 
sistemas de contabilidade e acompanhamento das contas de receitas e despesas do Estado, a criação de uma 
fiscalização centralizada e a adoção de leis que desestimulassem a importação de bens improdutivos e de 
grande valor, no caso específico de Portugal, os lanifícios e a seda que deveriam passar a ser produzidos 
no país por representarem o principal fator de desequilíbrio. O Discurso acabou por constituir-se plano de 
Estado que contou com importantes partidários, como nos esclarece José Hermano Saraiva: 

D. Luís de Menezes, 3o conde da Eiriceira (...) com o apoio do Estado procurou incentivar o fabrico de tecidos 
nacionais, vidros, artigos de cabedal, fundição de ferro, e proibiu-se a importação. A fiação de seda e a difusão 
do plantio de amoreiras mereceu especial atenção, porque a seda era das mercadorias cuja importação provocaria 
maior saída de divisas. É desta época o incremento da indústria de lanifícios de Covilhã, para a qual se recrutaram 
na Inglaterra operários especializados em fiação e padronagem.5 

Todavia, no caso da arrancada seiscentista da economia lusitana, ficou provado que o desenvolvimentismo 
interventor não foi suficiente para promover o progresso das atividades industriais. A não participação 
da iniciativa privada de forma decisiva, a pressão dos outros países da Europa, nos quais a indústria já 
encontrava-se em estágio avançado e que buscavam mercados consumidores e as concessões feitas por 
Portugal após a restauração, foram questões decisivas para o malogro da proposta manufatureira. Havia 
ainda outros fatores de caráter mais específico como a falta de mão de obra qualificada para a indústria, e a 
tendência a importação da moda que de tão arraigada parecia natural aos portugueses. 

Com a descoberta do ouro no Brasil, a situação mudou. A arrecadação da alfândega aumentou com a 
tributação sobre os produtos exportados para a colônia. Havia ainda a renda dos contratos para a exploração 
de produtos brasileiros. 

No período em que o ouro afluía em grande medida do Brasil para Portugal, ocupava o trono luso 
D. João V, cognominado "O Magnanimo" (1706-1750). Tal afluxo, contudo, não reverteu-se em capital 
produtivo por falta de organização econômica do Estado e de gente preparada, como nos relata um diplomata 
português da época: 
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Em Portugal não há ciência, nem há política, nem há economia, nem há educação, nem há nobreza, e MO há 
corte. As letras estavam desterradas; nos conventos apenas se sabia rezar o ofício divino. (...) Das histórias 
humanas, nem a sua sabiam, e ignoravam totalmente a sua mesma origem, as suas conquistas, os seus interesses 
e as suas máximas. Tudo para eles era indiferente: a paz ou a guerra ou a neutralidade, a Casa da Áustria ou 
da França. Os meios para estabelecerem um bom comércio, não os estudavam; nem entendiam que este era o 
caminho de se ganharem ou perderem. A ciência que mais aprendiam era o direito civil, a menos necessária e a 
mais nociva. A nobreza era altiva, sem medida e tratavam-se como deuses (...) se entre eles há algum que quer 
falar em ciência ou política, fazem zombaria dele e o tratam como "homem estudante" que é o mesmo que louco 
insensato.6 

Assim, a riqueza foi dissipada para manter o luxo da monarquia e ostentar os privilégios de uma 
nobreza que há muito encontrava-se sem função, vivendo de forma cortesã e tentando distinguir-se não mais 
pelas habilidades de guerreiros, próprias deste estamento durante a Idade Média, mas pela suntuosidade dos 
trajes importados pagos pelas pensões revertidas pelo erário nacional. 

Aos estrangeiros, que tentaram promover algum desenvolvimento em Portugal, atraídos pelas riquezas 
coloniais, impôs-se uma legislação permeada por valores religiosos, contraditórios ao desenvolvimento, 
o que levou a migração dos mesmos, com seus cabedais, para outras partes da Europa e mesmo para a 
América. Dentre estas políticas, destacava-se a ação dos Tribunais do Santo Ofício, que tinham como alvo 
principal, os "cristãos novos", grupo que já sofria restrições e violação de direitos há aproximadamente três 
séculos na Península Ibérica. 

O reino português passou a tratar a questão dos cristãos novos alguns anos mais tarde que a Espanha. 
Judeus e conversos, expulsos do reino espanhol em 1492, entraram em Portugal e viveram, no governo de 
D. João II (1481-1495), situações extremamente difíceis. 

Em 24 de dezembro de 1496, D. Manuel I promulgou uma ordem que obrigava todos os judeus a 
deixarem o reino português no prazo de dez meses, sob ameaça de pena de morte ou confisco. Garantiu-lhes 
livre saída e liberdade para transportarem seus bens e indicou Lisboa como único porto de embarque. 

Os que se negaram a aceitar essa imposição foram submetidos a toda espécie de constrangimentos. 
Muitos preferiram morrer a renegar sua religião, mas a maioria tornou-se cristã. Após esses fatos, D. Manuel 
tomou algumas medidas de proteção aos cristãos novos. Em 1506 ocorreu em Lisboa um morticínio seguido 
de saque contra os mesmos, no qual milhares de pessoas perderam a vida. D. Manuel puniu os responsáveis 
e mais uma vez proibiu o inquérito sobre crimes contra a fé, privilégio que seria prorrogado mais uma vez 
em abril de 1512, por 16 anos. 

Durante o domínio dos Filipes, de 1580 a 1640, a situação dos cristãos novos, de modo geral, piorou: a 
Inquisição intensificou as perseguições, os autos-de-fé fizeram-se mais numerosos e os estatutos de pureza 
de sangue passaram a ser aplicados com mais rigor. 

Foi nos Países Baixos que os portugueses constituíram a mais próspera e florescente comunidade no 
exílio. Dos que se estabeleceram em Amsterdam, alguns de remota origem judaica, fugitivos eles mesmos, 
ou seus antepassados, das perseguições inquisitoriais, buscavam ansiosamente retornar à antiga fé. 

O Novo Mundo constituiu atrativo para os cristãos novos desde sua descoberta. Afluíram em grande 
número ao Brasil, México, Peru, Argentina, Chile, Antilhas e ilhas do Atlântico e chegaram a desempenhar 
papel relevante no desenvolvimento dessas regiões. Em Nova York, foram judeus portugueses emigrados 
do Nordeste brasileiro que, em 1654, fundaram a primeira comunidade judaica da América do Norte. 

Em Portugal, os que se refugiaram das perseguições em lugares de acesso mais difícil conseguiram 
sobreviver como criptojudeus, alguns individualmente, outros em grupos. Remanescentes de tais grupos, 
encontrados ainda em Belmonte, na Beira Baixa, seguem oficialmente o catolicismo, mas praticam, em 
absoluto sigilo, as antiquíssimas tradições religiosas do povo judeu, que lhes foram transmitidas oralmente, 
junto com a liturgia. 

Desde o estabelecimento dos primeiros donatários e governadores, os cristãos novos passaram a vir 
em quantidade cada vez maior para o Brasil. Eram fugitivos por motivos religiosos ou desterrados pela 
Inquisição, alguns em busca de possibilidades econômicas, outros de maior segurança. 

Constituíram núcleo importante no Nordeste, no século XVII, e em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 
no século XVIII. Estabeleceram-se também em São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Pará. Um número 
considerável pertencia ao clero católico: eram de origem cristã nova muitos dos jesuítas que vieram para o 
Brasil, como José de Anchieta. 

Durante a invasão dos holandeses, em 1624, os cristãos novos foram acusados, pelos representantes da 
Inquisição, de inimigos políticos e responsáveis pela derrota da Bahia ante o invasor. Pesquisas baseadas em 
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manuscritos da época mostraram que tomaram o partido dos holandeses tanto cristãos velhos e membros do 
clero católico, como cristãos novos, e que interesses imediatos pesaram no comportamento desses homens 
mais que os fatores religiosos. 

Com a ocupação de Pernambuco pelos holandeses, chegaram numerosos judeus diretamente dos 
Países Baixos e muitos cristãos novos residentes na região ocupada se reconverteram à religião judaica. 
Fundaram duas congregações, Recife e Maurícia, onde os portugueses judeus puderam, durante a ocupação 
holandesa, praticar a religião judaica. Esses judeus foram expulsos do Brasil juntamente com os holandeses, 
em 1654. 

Sob conselho do padre Antônio Vieira, que se ergueu em defesa dos cristãos novos, formou-se em 
1649 a Companhia Geral para o Estado do Brasil, cujos recursos, provenientes principalmente dos maiores 
comerciantes cristãos novos de Lisboa, permitiram a reconquista de Pernambuco aos holandeses. Muitos 
cristãos novos se empenharam em defesa da Bahia contra os holandeses ou dela participaram com armas e 
dinheiro. 

Do ponto de vista religioso, distinguem-se entre os cristãos novos do Brasil dois comportamentos 
principais: os que descendiam dos convertidos que, em Portugal e na Espanha do final do século XV, 
aceitaram o catolicismo e se integraram após uma ou duas gerações na nova religião; e os que descendiam 
dos que aceitaram o batismo apenas como solução imediata e se mantiveram, de maneira quase inconsciente, 
ligados à religião de seus antepassados. 

Para a maioria dos cristãos novos que se disseminaram pelas diversas regiões do Brasil, no entanto, 
a religião era algo de pouco significado. Encontravam-se entre eles numerosos senhores de engenho, que 
representavam a mentalidade conservadora, mas também o elemento rebelde e inconformista da época. Os 
cristãos novos não constituíram grupo coeso e se misturaram durante o período colonial à população cristã 
velha portuguesa, assim como aos nativos, índios e negros. De situação dúbia e paradoxal, integraram-se à 
sociedade, alcançaram altas posições e prosperaram economicamente. 

Permanentemente perturbados pelas buscas inquisitoriais, parte dos cristãos novos foi presa e levada 
para Portugal e lá penitenciada ou queimada; parte deixou o Brasil à procura de lugares mais seguros; outra 
parte, ainda, conseguiu escapar às investigações e buscas dos visitadores e comissários do Santo Ofício 
enviados para a colônia e diluiu-se na massa da população brasileira. 

Como vimos, Portugal deixou de valer-se dos investimentos dos cristãos novos em função da ação 
da Igreja, extremamente influente naquele país. O próprio Pe. Antônio Vieira, falou em defesa dos cristãos 
novos chegando até a propor seu repatriamento, como nos esclarece Menezes: 

A solução para esta situação (dificuldades de desenvolvimento no reino) estaria em trazer de volta para Portugal os 
mercadores portugueses - cristãos novos - que se encontravam dispersos pela Europa, "homens de grandíssimos 
cabedais, que trazem em suas mãos a maior parte do comércio e das riquezas do mundo." Para Vieira, se o rei os 
"chamasse" de volta a Portugal, Lisboa se transformaria no "maior império de riquezas". Rapidamente aumentaria 
a opulência de forma que o retorno dos mercadores exilados possibilitaria a "conservação de Portugal." De um 
lado porque o repatriamento dos cristãos novos fortaleceria Portugal e, de outro, porque enfraqueceria seus 
inimigos, que perderiam as "grandes somas de dinheiro, que, divertidas de Portugal não só lhe fazem grande 
falta, mas também grande guerra.7 

Mais uma vez, a força da tradição e das instituições triunfaram sobre as propostas que viriam a se 
revelar modernizadoras e, apesar da luta contra as ações do Tribunal do Santo Ofício, os Atos de Fé e a 
interferência da Igreja em assuntos do Estado de homens como o Pe. Antônio Vieira, Luís de Menezes, o 
3o Conde da Eiriceira, Francisco Xavier Menezes, entre outros, Portugal permanecia praticamente inerte 
e a margem dos avanços que se verificavam em diversas nações européias. Assim, foi se intensificando 
a diferença econômica e tecnológica entre o reino lusitano e os outros países, principalmente Inglaterra, 
Holanda e França. 

A luta contra o dogmatismo religioso e os privilégios de grupos conservadores em detrimento 
dos interesses do Estado continuou e a corrente adepta do desenvolvimento baseado nos princípios do 
iluminismo ganhou novos adeptos no século XVIII, os estrangeirados. Testemunhas do desenvolvimento 
obtido pelas nações nas quais prestavam serviços, retornavam para o reino com propostas modernizadoras, 
lutando contra os antigos vícios da cultura e instituições lusitanas. Dentre os principais representantes 
deste grupo podemos destacar: Cunha Brochado, Cavaleiro de Oliveira, D. Luis da Cunha, Luis Antonio 
Verney, Alexandre Gusmão e o próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. 
0 pensamento dos estrangeirados 
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... caracterizava-sc pelo iluminismo, pelo empirismo c pelo utilitarismo. Acreditavam que 0 atraso português eva 
a conseqüência da falta de cultura; para conseguir o progresso era necessário espalhar as luzes da razão moderna; 
as duas idéias, progresso e iluminismo mal se distinguem. Por outro lado pensam que a falta de cultura se deve ao 
ensino teórico, especulativo e dogmático, que se ministrava nas escolas portuguesas. Por isso, os estrangeirados 
são adversários dos Jesuítas, que mantém o monopólio do ensino das humanidades, (estudos pré universitários) 
e continuam fiéis à autoridade aristotélica e à formação eonceptualizante.8 

No plano econômico, os últimos anos de governo de D. João V foram marcados pela decadência. 
A diminuição do afluxo de metais preciosos do Brasil, o parasitismo daqueles que ocupavam cargos 
ultramarinos somado a um ministério inoperante e desorientado, com uma única exceção9, retratavam, em 
meados do século XVIII, a situação do país que, outrora, constituíra-se na maior potência comercial do 
mundo. 

Ascendeu ao poder em 1750 D. José, com o título de D, José I. O novo monarca escolheu novo governo 
e por indicação de D. Luís da Cunha, nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de 
Pombal para o cargo de Io Ministro: 

Dos três secretários que sua majestade nomeou, vejo não ser grande perda o faltar-lhe o da Marinha, que foi 
António Guedes Pereira, e ouço também lhe podia vir a faltar o do Reino, Pedro da Mota e Silva, que muitas 
vezes tem pedido licença para se demitir daquele emprego, que o punha na sujeição de não poder gozar do se 
descanso, de maneira que se V.a se acomodar com o seu desejo será preciso prover uma e outra secretaria, para as 
quais tomarei o atrevimento de lhe indicar dois ministros, pelo conhecimento que tenho deles e dos seus talentos; 
à saber: para a do Reino Sebastião José de Carvalho e Melo, cujo génio paciente, especulativo e ainda que sem 
vício, um pouco difuso se acorda com o da nação ...10 

Finalmente a corrente progressista estava devidamente representada no governo do reino. Teria início 
então, o embate entre a nobreza fortalecida no reinado de D. João V, a Igreja, representada principalmente 
pelos jesuítas em função de suas funções administrativas, historicamente poderosa em Portugal e o ministro 
partidário do pensamento iluminista. 

Carvalho e Melo, nomeado para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros em 1750, não tardou a assumir 
diversos encargos até tornar-se o mais influente membro do gabinete. No plano econômico, desde o início 
de seu governo, implantou uma política de monopolização do comércio e de equilíbrio das importações 
com as exportações de mercadorias portuguesas, tentando impedir a exportação de ouro para a Inglaterra. A 
exemplo do que havia observado nesse país, procurou estimular a participação da classe nobre na atividade 
comercial. A posse do futuro Marquês de Pombal foi comemorada e festejada pela ala progressista da 
sociedade portuguesa. Todavia, a velha nobreza o rejeitava, como que prevendo as ações do novo ministro, 
que aos poucos foi acumulando poderes e governando efetivamente o reino. 

De fato o recém entrado depressa dominou os outros ministérios. Em 1751, o embaixador da Áustria escrevia 
no seu relatório: "O rei gasta mais tempo na caça, cavalgada, jogos, concertos e diversões, deixando Carvalho, 
em quem põe absoluta confiança , inteiramente senhor do poder." E nesse mesmo relatório diz: "os fidalgos 
por maiores dotes que possuam e mais se distingam por seus atos, não conseguem emprego na corte , e muito 
menos qualquer posto diplomático." (...) Começava assim, a luta contra a nobreza todo poderosa no reinado do 
Magnânimo. Começava igualmente a luta da nobreza contra o ministro. Para o achincalhar, tratavam-no apenas 
por Sebastião José, segundo usavam com os plebeus. Não seria porém, esse o nome pelo qual ficaria conhecido. 
Em 1759, o rei promovia-o a alta nobreza , com o título de Conde de Oeiras. Em 1770 premiava-o de novo e 
nomeava-o marquês de Pombal." 

Assim, a ação dos primeiros cinco anos do governo de Carvalho e Melo já provocara sérios conflitos 
e oposição, sobretudo por parte da nobreza, mas também dos colonos do Brasil e dos jesuítas. O terremoto 
que destruiu a cidade de Lisboa, em 1755, deu-lhe a oportunidade de assumir poderes ditatoriais. Proclamou 
a lei marcial e enfrentou a situação com mão de ferro. Impediu a fuga da população amotinada e determinou 
a imediata inumação dos quarenta mil cadáveres espalhados pela cidade. Sob sua orientação direta, Eugênio 
dos Santos, Manuel da Maia e mais tarde, Carlos Mardel dirigiram a reconstrução de Lisboa, que adquiriu 
uma feição moderna, em contraste com o velho burgo medieval, quase totalmente destruído pelo terremoto. 
Nesta ocasião, mais uma vez o ministro fez valer sua posição política privilegiada e deu mostras de seu 
temperamento autoritário: 

As primeira ordens foram ciadas para dispensar trâmites processuais no julgamento dos ladrões, que logo se 
abateram sobre as minas à procura de salvados. Os regimentos das províncias foram mandados marchar sobre 
Lisboa, para obrisjar a regressar à cidade a multidão espavorida que fugia, pejando as estradas. E loeo a seguir 
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pôs-se a questão da reconstrução da capital. Os donos das casas queriam reconstruí-las, mas uma lei proibiu-lhes 
que fizessem obras enquanto não fosse publicado o plano geral. Tudo o que estava a ser feito foi arrasado e os 
donos obrigados a pagar a despesa da demolição.12 

A cidade nova ganhou linhas mais modernas, e de certa forma refletia o que seu principal idealizador 
entendia de como deveria ser a organização do Estado, adequado aos novos tempos e conduzido com 
liderança inquestionável. Após a publicação do projeto geral, os donos de imóveis tinham um prazo de cinco 
anos para a reconstrução, que, caso não fosse observado, faria com que perdessem seus terrenos, que eram 
leiloados entre os interessados. Ocorreu nesse período a transferência de posse de boa parte dos terrenos do 
centro da cidade dos nobres, constantemente em dificuldades financeiras para os comerciantes. 

Outra medida de caráter autoritário tomada por Pombal foi a criação da Companhia Geral de Agricultura 
de Vinhos do Alto Douro, que garantia o monopólio de produção e venda dos vinhos do Porto favorecendo 
os grandes proprietários em detrimento dos pequenos, impedidos de comercializar livremente. O processo 
conseqüente foi o motim dos taberneiros e da população do Porto, em 1757, provocado por uma alta de 
preços que se seguiu à criação da Companhia. Este episódio foi um episódio marcante e acentuou a crise 
que tinha como protagosnistas os partidários do primeiro ministro e ele próprio, de um lado e do outro a 
velha nobreza lusitana, quando não atuando diretamente, fomentando os revoltosos. O ápice, contudo, veio 
com a tentativa de regicídio em setembro de 1758. O rei D. José I regressava ao palácio após uma visita a 
sua amante, a esposa do Marquês Luís Bernardo de Távora, quando atiraram em sua carruagem causando-
lhe um ferimento que o afastou do governo por alguns meses. 

Segundo a versão oficial, a 3 de setembro desse ano, quando D. José, recolhe, altas horas ao Palácio da Ajuda, 
depois de uma entrevista amorosa, acompanhado de Pedro Teixeira, seu inseparável confidente, a sege real é 
alvejada a tiro. No intuito de escapar dos assaltantes, o cocheiro lança os cavalos a galope; e durante a corrida 
veloz ainda soam novos tiros, que ferem o Soberano. Este, ao ver-se atingido, ordena imediata ida à Junqueira, 
onde mora o cirurgião-mor do Paço. Luz Soriano, informa ser a casa do Marquês de Angeja que Dom José se 
dirige e onde recebe o primeiro curativo.13 

O episódio era tudo que Pombal necessitava para desencadear uma ação concreta contra seus principais 
inimigos. O processo teve início em dezembro, após alguns messes de silêncio oficial. As ações que se 
seguiram demonstraram a extensão dos poderes concentrados em mãos de Pombal e sua determinação 
de afastar os maiores opositores a suas reformas educacionais, econômicas e sociais. Pombal não vacilou 
em lançar mão de torturas e da execução de adversários, exercendo o poder de forma tão absoluta, que os 
demais secretários de Estado e mesmo o rei D. José não ousavam contrariá-lo. 

... um atentado contra a vida do rei forneceu o pretexto para uma repressão mais ampla e dessa vez mais sangrenta. 
Foram feitas mais de mil prisões. As confissões dos réus foram obtidas pela tortura, o que era conforme a lei; 
mas as próprias testemunhas de acusação foram submetidas a tortura, o que a lei não permitia. Os juizes foram 
também autorizados a inventar a pena a impor aos réus condenados, porque, das que a lei previa, nenhuma 
pareceu suficientemente severa. Esmagaram-lhes a marteladas os ossos dos braços e pernas e depois queimaram-
nos vivos. Um dos condenados era o duque de Aveiro, o mais alto fidalgo do País. Depois disso a perseguição a 
nobreza não abrandou mais.'4 

Com a nobreza conservadora seriamente abalada, as ações de Pombal voltaram-se contra os jesuítas. 
Acusados de participação no atendado, membros da Companhia de Jesus foram presos, julgados e 
condenados. "No dia anterior à espetacular punição dos aristocratas e dos demais condenados pelo atentado 
regicida, oito jesuítas foram presos por uma suposta cumplicidade, entre eles, o Padre Gabriel Malagrida, 
missionário e místico jesuíta."15 O religioso em questão havia escrito um panfleto atribuindo as causas do 
terremoto que assolou Lisboa a ira divina, versão contestada por Pombal, que havia chegado a extremos 
para explicar o terremoto como um episódio natural. Não conseguindo a liberação de Roma para mover 
uma ação efetiva contra os jesuítas, Pombal recorreu ao Arcebispo de Évora, D. João Cosme da Cunha. 
Com este importante apoio o Ministro denunciou pessoalmente Malagrida a Inquisição que tinha à frente 
seu irmão Paulo de Carvalho. 

Um alvará real de 03 de setembro de 1759 declarou que os jesuítas estavam em rebelião contra a coroa, 
reforçando o decreto real de 21 de julho do mesmo ano, que ordenava a prisão e expulsão dos jesuítas do Brasil. 
Na altura de março e abril do ano seguinte, 119 jesuítas haviam sido expulsos do Rio de Janeiro, 117 da Bahia 
e 119 do Recife. As vastas propriedades da ordem no Brasil, em Portugal e em todo o Império Português foram 
exprorpiadas.16 

334 



A luta tenaz contra os jesuítas tem sido invocada como um dos aspectos do despotismo esclarecido 
de Pombal. Um outro aspecto característico foi a atenção dispensada a questões que envolviam o Brasil. 
Reformou a legislação da indústria de mineração, com aumento da produção e das rendas da coroa pela 
adoção do sistema de avença. Em 1751, estimulou a exportação do fumo e do açúcar brasileiros que estavam 
acumulados na alfandega de Lisboa pela redução dos direitos de entrada. O regulamento das frotas, que 
estabelecia a navegação em comum para o Brasil, teve que ser abolido em 1756, devido a protestos surgidos 
tanto na colônia quanto no reino. Foi em questões brasileiras que Pombal encontrou a maior resistência 
por parte dos jesuítas. Isso, associado a oposição encontrada no reino por parte dos religiosos, explicaria a 
determinação com que os esmagou. 

O primeiro confronto surgiu com a demarcação dos limites entre as possessões espanholas e 
portuguesas da América do Sul, em cumprimento ao Tratado de Madri, de 1750. Tanto na fronteira sul, na 
Colônia do Sacramento, quanto na fronteira norte, na região amazônica, entre 1754 e 1756, portugueses e 
espanhóis encontraram a resistência dos indígenas e das missões jesuíticas. Esse fato convenceu Pombal 
da necessidade de arrancar os indígenas da influência dos inacianos, tendo para isso proclamado e tornado 
efetiva, em 1755, a emancipação dos ameríndios e transferido para a coroa o governo das missões. A 
criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, à qual Pombal concedeu o 
direito exclusivo da navegação, do tráfico de escravos, da compra e venda de produtos da colônia, e várias 
outras regalias, foi outro motivo de conflito com os jesuítas. 

Com efeito, as missões jesuíticas mantinham-se do exercício de um comércio que agora lhes era 
vedado. A oposição, esboçada no Pará, tomou-se aberta no reino, ainda antes do terremoto. Em 1760, 
no ano seguinte à ordem de expulsão dos jesuítas, a ordem foi executada no Brasil: mais de 600 jesuítas 
deixaram o Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco e Pará. Seus colégios foram substituídos por aulas régias; 
a administração dos aldeamentos indígenas passou a ser feita pelo Diretório dos índios. A emancipação 
dos ameríndios havia também prejudicado os interesses de parte dos brasileiros, mas a política econômica 
pombalina no Brasil favoreceu, pelo contrário, uma embrionária burguesia empresarial. 

No que diz respeito a colônia, a administração de Pombal no Brasil marcou a primeira tomada de 
contato, efetivamente global, por parte de Portugal. O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro foi criado, 
enquanto nas capitanias eram instituídas juntas de justiça e fundadas numerosas comarcas e vilas. A 
importância da mineração no centro do país e os conflitos com os espanhóis do sul e oeste causaram a 
transferência da capital, em 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. Nessa época, foram instituídas no 
Brasil três academias: a dos Seletos, em 1752; a dos Renascidos, em 1759, na Bahia; e a Científica, em 
1772. Entre as leis pombalinas de caráter social, destaca-se a que favoreceu os casamentos de colonos com 
indígenas. 

No que diz respeito aos jesuítas a constante oposição entre o poderoso ministro e a ordem redundou na 
expulsão dos religiosos inacianos de Portugal. Conspirando com as cortes bourbônicas, Pombal conseguiu 
que fossem também, em 1767, banidos da Espanha. Dirigindo pessoalmente uma violenta campanha 
antijesuítica, obteve do papa Clemente XIV, em 1773, a extinção da Companhia de Jesus em toda a 
cristandade. 

Com a expulsão dos jesuítas, a reforma educacional tornou-se prioridade na década de 1760. As 
primeira experiências de substituir o ensino secular dos jesuítas por um novo modelo ocorreram no Brasil, 
onde o irmão de Pombal introduziu o sistema diretivo, no qual os diretores deveriam assumir o lugar 
dos jesuítas na instrução. Em 1772, Pombal promoveu a modernização da Universidade de Coimbra, que 
estivera por mais de dois séculos sob influência jesuítica. Já em 1759 tinha sido promulgada uma reforma 
dos estudos menores, com a implementação do ensino comercial. Foram criadas outras instituições, como 
a Impressão Régia e bibliotecas, assim como cursos de náutica e de desenho no Porto. Na economia mais 
medidas foram tomadas. Pombal promoveu a criação de novas indústrias e deu incentivo às já existentes, 
como as de tecidos e de vidro. Fixou o salário dos camponeses e o tamanho das propriedades rurais. 

Com a morte de D. José, em 1777, Pombal caiu em desgraça. D. Maria I decretou a anistia para os 
numerosos presos políticos e o marquês viu-se na contingência de pedir exoneração dos cargos que ocupava, 
no que foi atendido. Acusado de abuso de poder e até de peculato, teve de responder a um inquérito e a um 
processo, que concluiu por sua culpa em janeiro de 1780. Em consideração a sua idade avançada, apenas 
foi banido para a sua quinta do Pombal, onde morreu em 8 de maio de 1782. 

Não nos cabe neste ensaio, discorrer sobre todas as ações de Pombal à frente do governo português, 
pois para esgotar tal matéria, certamente seriam necessárias milhares de páginas. Contudo, faz-se necessário 
salientar que, Pombal, fazendo uso do despotismo procurou consagrar a autoridade do Estado, combatendo, 
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como vimos, de forma muitas vezes arbitrária e desumana todos os seus opositores. Como bem nos faz 
lembrar José Hermano Saraiva, "o despotismo pode ser progressista ou reacionário", no caso de Pombal foi 
progressista podendo-se afirmar que em boa medida, o atraso do seiscentismo foi superado nos vinte e sete 
anos que esteve a frente do governo. 

1 Denominavam-se estrangeirados, funcionários públicos que prestavam serviços diplomáticos para Portugal em outros países e que tiveram 
contato com as propostas iluministas do período. 
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