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RESUMO 

 

A teoria sobre o Direito Natural constituiu um elemento fundante para a política em vários 

momentos históricos. Em Portugal, durante o século XVIII ela serviu de elemento 

legitimador para o sistema absolutista. Através do presente estudo, percebemos que não 

houve apenas um modelo de jusnaturalismo, ao contrário os discursos mostram que houve 

uma variação conceitual sobre o assunto. Ao abordarmos duas fontes relativas à matéria, 

escritas na segunda metade do século, o Tratado de Direito Natural de Tomás Antônio 

Gonzaga e a Dissertação a Favor da Monarquia de Fernando Teles da Silva Caminha e 

Meneses, observamos que o jusnaturalismo era uma questão-chave para o debate de ideias 

e para a tomada de posição dentro do quadro político. O primeiro trabalho referido foi 

oferecido ao príncipe D. José e apresenta uma exposição filosófica jusnaturalista que 

pretendia ser adequada às diretrizes reformistas educacionais propostas pelo Marquês de 

Pombal. O outro trabalho foi exposto oralmente pelo seu autor na Academia das Ciências 

e depois por escrito foi dedicado ao Príncipe D. João, constituindo-se numa defesa 

declarada à monarquia. Por meio de uma abordagem interpretativa dos escritos, baseados 

na revisão bibliográfica do tema pretendemos compreender as concepções formuladas 

pelos autores e pudemos perceber que os dois escritos têm pontos de similitude, mas 

divergem na estrutura e na intencionalidade, corroborando nossa percepção inicial de que 

o jusnaturalismo, mesmo dentro de um contexto político local e aparentemente uniforme 

se apresentou de forma diferente. 

Palavras-chave: Direito Natural. Absolutismo. Política reformista pombalina. Viradeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The theory of natural law has been a founding element of politics at various historical moments. 

In Portugal, during the 18th century, it served as a legitimating element for the absolutist system. 

Through this study, we realize that there was not only a model of jusnaturalism, on the contrary, 

the discourses show that there was a conceptual variation on the subject. In addressing two sources 

on the subject, written in the second half of the century, the Treaty of Natural Law - from Tomás 

Antônio Gonzaga and the Dissertation in Favor of the Monarchy, written by Fernando Teles da 

Silva Caminha e Meneses, we observed that jusnaturalism was a key issue for the debate of ideas 

and for taking a position within the political framework. The first work referred to was offered to 

Prince D. José and presents a jusnaturalist philosophical exhibition that was intended to be 

adequate to the educational reformist guidelines proposed by the Marquis of Pombal. The other 

work was orally exhibited by its author at the Academy of Sciences and then in writing was 

dedicated to Prince D. João, constituting a declared defense to the monarchy. By means of an 

interpretative approach to the writings, based on the bibliographic review of the theme, we 

intended to understand the conceptions formulated by the authors and we could perceive that the 

two writings have points of similarity, but differ in structure and intentionality, corroborating our 

initial perception that jusnaturalism, even within a local and apparently uniform political context, 

was presented in a different way. 

Keywords: Natural Law. Absolutism. Pombaline reform politics. Transition politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo que ora apresentamos tem como objeto de análise dois textos do Portugal 

setecentista: o Tratado de Direito Natural de Tomás Antônio Gonzaga, escrito 

aproximadamente em 1771 e oferecido ao Marquês de Pombal1. E a Dissertação a favor 

da monarquia, de Fernando Teles da Silva Caminha e Meneses, Marquês de Penalva, 

escrita no final do século, em 1799 e dedicado ao príncipe D. João, que seria aclamado 

soberano alguns anos depois dessa publicação2. 

Através desse trabalho procuramos identificar os princípios teóricos que 

fundamentam os escritos, compreender a concepção jusnaturalista de ambos e perceber 

como os autores pretenderam defender a monarquia. Em vista desses objetivos, tornou-

se interessante saber de que maneira eles recepcionaram outras ideias e discursos 

conhecidos no ambiente e de que forma se posicionaram frente aos acontecimentos 

políticos mais marcantes. 

Ao considerarmos prioritariamente o espaço político português da segunda 

metade do século XVIII, deparamos com a figura emblemática de Sebastião José de 

Carvalho e Melo, que nos interessou particularmente por ter relação direta com a primeira 

das fontes citadas e de forma indireta, com a segunda. Vimos a necessidade de recuar um 

pouco mais no tempo, precisamente ao reinado de D. João V, para entender a atuação 

deste e de outros personagens, que por ocuparem cargos ou desempenharem papéis 

sociais relevantes, já no governo do monarca fidelíssimo, influíram posteriormente em 

questões políticas do Estado. Com referência ao Marquês de Pombal observamos que ele 

cumpriu obrigações burocráticas em dois momentos políticos distintos: sob a monarquia 

de D. João V foi embaixador em algumas cortes europeias e no governo de D. José I 

assumiu o posto de secretário pelo qual conduziu a centralização do poder, tratou dos 

problemas econômicos e empreendeu reformas sociais dando-lhes inclusive, uma feição 

pessoal. 

A fase do governo de Pombal pode ser caracterizada como de grandes mudanças 

sociais, pois a empreitada reformista realizada foi intensa e não poupou nenhum setor da 

1 GONZAGA, Tomás Antônio Gonzaga. Tratado de Direito Natural. Ed. Crítica de Rodrigues Lapa. 
Editora do Brasil, 1942. Nessa edição crítica o prof. Dr. Rodrigues Lapa reuniu as poesias à Marília de 
Dirceu, as Cartas Chilenas e o Tratado de Direito Natural. Para nosso estudo, consideramos também uma 
edição mais recente do Tratado organizada pela profª. Keila Grinberg e que foi publicada em 2004.  
2 PENALVA, Marquês de. Dissertação a favor da monarquia. Ed. Com estudo de Caetano Beirão. Porto: 
Edições Gama, 1942. 
 



máquina estatal, incluindo o da educação. Entendemos que as ações práticas do governo 

de Pombal somadas aos influxos das ideias iluministas conformaram um estilo 

administrativo próprio, caracterizado em linhas gerais, como um “despotismo 

esclarecido”. Nesse viés, a proposição oficial elaborada através dos diplomas de um 

fundamento teórico jusnaturalista, nos parece importante para direcionar ideologicamente 

um governo que pretendia manter as prerrogativas de legitimidade e ordenamento. 

E, foi justamente  quando se processavam as reformas pombalinas educacionais 

que surgiu o texto do Tratado, no qual o autor se referenciaria como o “primeiro nacional” 

a escrever em língua portuguesa uma obra sobre o Direito Natural, afirmando inclusive 

que a mesma contribuiria para a formação dos novos quadros de jovens juristas 

conimbricenses.  

Mas qual seria o jusnaturalismo formulado pelo autor desse texto tratadista sobre 

Direito Natural? O que a obra traria de original naquela época, a ponto do seu autor 

oferecê-la ao Estado absolutista? Em que medida, a concepção do autor poderia contribuir 

para a manutenção da ordem monárquica? Pretendemos dar respostas a esses 

questionamentos por meio dessa investigação.  

Alguns anos mais tarde, viria à luz outro texto também de autor português, 

semelhante quanto à temática do Tratado, isto é, com um discurso explícito em defesa da 

monarquia. Lembremos que uma década antes, em 1789 eclodira a Revolution, 

provocando forte instabilidade política em França, durante a qual o rei Luís XVI e a rainha 

Maria Antonieta foram guilhotinados, fato que assombrou toda a Europa. Diante disso, é 

possível questionarmos - haveria disposições políticas fortes em Portugal, que 

propiciassem mudanças na forma de governo e que tenham levado o autor a elaborar um 

texto a favor da monarquia? E insistimos ainda nessa linha de indagação - ao tratar de um 

tema árduo quanto à fundamentação - estaria o autor disposto a estabelecer um debate 

social amplo, propondo a obra de forma aparentemente sucinta? Ou na hipótese mais 

provável, estaria dando um recado àqueles que pudessem estar tentando subverter a ordem 

do sistema tão caro à fidalguia tradicional? 

Levando em conta a data da Dissertação e considerando que o período 

compreendido entre os últimos anos do governo de D. João V até o término do XVIII, 

mostrava indícios de embates teóricos e de acirramento das posições políticas, com fortes 

antagonismos entre segmentos tradicionais que viam diminuídos seus privilégios ou se 

sentiam preteridos pelo Estado e os ascendentes sociais que ansiavam em conseguir 

benefícios, distendemos a análise temporal, localizando além da época pombalina, a 



transição para o governo seguinte, denominada “Viradeira”. Assim, avançamos um pouco 

além da monarquia de D. José I, para perceber as incongruências políticas do absolutismo 

português. Em síntese, procuramos identificar as peculiaridades dos espaços por onde 

circularam os autores que temos em foco.  

Entendemos que nosso estudo contribui para a compreensão dessas duas obras 

singulares que embora apresentem estruturas discursivas diferentes, surgiram em tempos 

contíguos sob monarquias absolutistas de Portugal. Textos escritos pelas penas de sujeitos 

advindos de segmentos sociais próximos, com linhas de pensamento aparentemente 

confluentes sinalizando para um mesmo fim. 

Antes de comentarmos sobre a organização de nossa pesquisa, esclarecemos que 

para a condução metodológica do trabalho, apoiamo-nos nas indicações dadas por 

Quentin Skinner em duas obras, Visões da Política e As fundações do pensamento 

político moderno3.  

 De acordo com esse autor, o trabalho a ser feito com textos requer um grande 

esforço por parte do historiador. Ele discute a atitude tradicional de abordagem 

metodológica, pela qual o pesquisador faz a leitura e releitura de textos com o fito de 

extrair-lhes a essência. Alerta que a interpretação pessoal do estudioso de uma obra pode 

levar a erros conceituais sérios, causando distorção das ideias de quem escreveu o texto. 

Isso, que ele denomina de “mitologia das doutrinas”, abre caminho ao “anacronismo”4. 

Quanto a esses dois aspectos, Skinner dá exemplos da historiografia apontando para as 

conclusões “absurdas” a que se pode chegar, quando são utilizadas escalas de valores do 

presente e aferidos juízos a atores ou sociedades diferentes das atuais. Ou ainda, quando 

se atribuiu significados, que os autores não poderiam ter dado aos próprios escritos, pelas 

circunstâncias de suas épocas. Referindo-se a esse tipo de atitude metodológica, Skinner 

indaga 

 

3 Consideramos também importante verificar o conteúdo de duas entrevistas concedidas por Skinner nas 
quais ele tece comentários sobre a metodologia para estudos de textos. Ver O Anjo e a História. entrevista 
concedida à profª Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke que à época, atuava como docente na disciplina de 
História da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP. Publicada na Folha 
de São Paulo – Caderrno Mais 16/08/1998.  
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs16089805.htm. Acesso em 20/06/2018. 
Ver ainda a declaração intitulada Sobre significado e método - o contexto de Quentin Skinner concedida 
em 2011 à Teresa Bejan, professora associada de Teoria Política do Departamento de Política e Relações 
Internacionais da Universidade de Oxford. 
 Disponível em: https://formadevida.org/qskinner2fdv4/ Acesso em: 20/06/2018. 
4 SKINNER, Quentin. Visões da Política: sobre os métodos históricos. PT: Algés: Difel, 2005, pp.85-86.  



Se um autor pretendia apresentar a doutrina que lhe é atribuída, porque é que ele não o 
conseguiu fazer de forma explícita, obrigando o historiador a reconstruir as suas alegadas 
intenções a partir de conjecturas e suposições? 5 
 
 

Ele explica que há outro perigo na interpretação dos textos clássicos: dar aos 

mesmos, uma “coerência que aparentemente não possuem”. É a “tentação” a qual incorre 

o historiador que procura uma “mensagem” na obra que estuda6. Outra atitude que pode 

criar uma “mitologia”, seria tentar “ler nas entrelinhas”, algo escondido, na tentativa de 

encontrar uma doutrina que apenas os leitores “espertos” e “inteligentes” com maiores 

habilidades cognitivas seriam capazes de captar do texto7.   

A concepção proposta por Skinner requer tanto a interpretação do que foi dito, 

quanto o entendimento da intenção do autor naquilo que ele afirmou no seu texto.  O 

investigador precisa prestar atenção aos termos utilizados na formulação dos conceitos, 

entendendo que esses mudam com o tempo. Mas além do texto, deve investigar o contexto 

social ou como diz Skinner, o que o autor “estava a fazer” quando produziu seu texto8.  

No prefácio da segunda obra que citamos, Skinner também dá explicações sobre 

o método que ele utiliza no estudo e interpretação dos textos históricos. Comenta que 

nessa obra em que estuda a política moderna utilizando vários textos, procurou localizá-

los temporalmente na sociedade de origem, para entender o contexto em que os escritos 

e os teóricos aos quais se refere estavam vivendo e atuando, preferindo “enfocar a matriz 

social e intelectual” em que as obras pesquisadas surgiram.  

Na verdade, para Skinner a condução do estudo de uma obra feita por um 

historiador deveria seguir sempre no sentido da percepção do ambiente em que ela surgiu, 

pois dessa maneira, estaria o pesquisador marcando seu compromisso metodológico com 

a investigação realizada. Ele afirma 
 

[...] compreender as questões que um pensador formula, e o que ele faz com os conceitos 
a seu dispor, equivale a compreender algumas de suas intenções básicas ao escrever e 
portanto, implica esclarecer exatamente o que ele pode ter querido significar com o que 
disse – ou deixou de dizer. Quando tentamos situar desse modo um texto em seu contexto 
adequado, não nos limitamos a fornecer um “quadro” histórico para nossa interpretação: 
ingressamos já no próprio ato de interpretar 9.  

5 Idem, p.88. 
6 Idem, p. 96. 
7 Idem, pp. 103-104. 
8 Idem, pp.117 a 119. 
9 SKINNER, Quentin. As Fundações do Pensamento Político Moderno. SP: Companhia das Letras, 1996, 
p.10. Em um momento, Skinner fala em texto “clássico” e em outro, se refere a texto “histórico”. Cremos 
pelas leituras que fizemos dos seus textos e das entrevistas dadas, que ele não entende o uso da metodologia 
de maneira restrita, ou seja, que somente possa ser aplicada para textos “clássicos” ou “filosóficos”. Nessa 
investigação procedemos às análises textuais das duas fontes que fizemos menção e que mesmo não sendo 



Portanto, ao nos reportarmos às principais ideias sobre o método de investigar 

proposto por Skinner, queremos esclarecer sobre o processo de elaboração do nosso 

próprio trabalho, indicando as balizas pelas quais nos guiamos. Pensando sobre a inserção 

histórica de cada texto, priorizamos o entendimento dos contextos sociais e intelectuais, 

modo que de fato, nos aproximou mais dos autores estudados, permitindo-nos a 

compreensão de vários significados subjacentes aos seus escritos. De maneira ampliada, 

procuramos visualizar o ambiente português do dezoito, entender que vivência tiveram 

os dois autores, como se corresponderam com a política, uma vez que seus textos têm 

esse traço marcante. E em relação às obras, tentamos entendê-las pela expressividade da 

linguagem, sem elaborar teorias a priori sobre elas ou tecer juízos pessoais.  

Pensamos que ao tratar dessa maneira nossa pesquisa colocamos duas perspectivas 

em movimento, que têm sentidos inversos, mas que se complementam. Nos referimos, 

por um lado, ao entendimento das circunstâncias que teve cada autor ao escrever o próprio 

texto e de outro, a compreensão das obras, indicação plausível pela escolha dos temas, 

dos termos e forma utilizadas, entendendo os discursos expressos em ambas.  

Como trabalhamos com textos escritos em épocas muito próximas e dentro de um 

mesmo espaço é possível estabelecer algumas relações entre os dois, sem que isso 

implique forçar um diálogo. Nosso plano de trabalho apontou para algumas ideias 

relativas à política, economia e educação surgidas em Portugal no tempo desses escritos.  

Nos detivemos mais na análise no período de D. José I e no sequente, localizando os 

autores e os respectivos escritos, indicando suas ligações de vida com instituições e 

sujeitos contemporâneos.  

 Evidentemente, as mensagens de ambos têm importância capital para desvendar o 

cerne do que procuramos saber, qual seja, a concepção jusnaturalista formulada – base da 

defesa monarquista - concebida e revelada no que escreveram. Sem nos determos por ora 

em cada fonte, podemos apresentá-las brevemente.  

O Tratado constitui um sistema filosófico de defesa da monarquia e isso se percebe 

tanto pela disposição dos subtemas, quanto pelos recursos utilizados pelo autor para 

sustentar a própria teoria. A obra inicia com a afirmação da existência de Deus, em que a 

ênfase dada incide no ato criativo da divindade e na conduta humana.  Gonzaga afirma 

consideradas pela historiografia como “clássicas”, entendemos possam ser tratadas conforme a metodologia 
de Skinner. 
 
 
  



que Deus criou o homem dotou-o de um princípio inteligente e o destinou “para o Céu”. 

Deu-lhe as leis pelas quais deveria se guiar e ainda, a liberdade para conformar ou não 

suas ações a elas. Porém, o primeiro homem pecou e seguiu-se a sua dissolução enquanto 

um ser feito para o bem. E, como no estado natural não poderia haver controle das ações, 

pois todos fariam livremente tudo o que quisessem Deus aprovou as sociedades e a 

autoridade dos sumos imperantes. E sobre isso Gonzaga afirma   
 
Como no estado natural não podiam haver estas outras leis [leis do Direito Civil], pois a 
natureza, que a todos fez iguais, não deu a uns o poder de mandarem nem pôs nos mais a 
obrigação de obedecerem, aprovou Deus as sociedades humanas, dando aos sumos 
imperantes todo o poder necessário para semelhante fim [...] 10. 

   

O conjunto de argumentos apresentados no Tratado, como veremos mais adiante, 

conduzem a uma concepção jusnaturalista pessoal que surge no momento da reforma da 

Universidade de Coimbra. Devemos admitir que havia uma enorme probabilidade do 

conhecimento das diretrizes oficiais reformistas em relação à Universidade pelo jovem 

bacharel. Alguns anos antes do término de sua graduação foi publicado o diploma da 

Dedução Cronológica e Analítica (1767), que dava indícios claros da insatisfação oficial 

em relação à atuação inaciana em vários segmentos e na continuidade dessa linha de 

pensamento e visando uma remodelagem do ensino superior, outras providências 

tornaram-se conhecidas. 

No processo pombalino das mudanças da educação superior, o primeiro 

documento oficial impresso ligado às mesmas foi o Compêndio Histórico do Estado da 

Universidade de Coimbra (1771). Nesse escrito estão dispostas as novas medidas a 

serem adotadas em cada curso e no caso do Curso de Direito, Leis e Canônico, há 

afirmativas valorizando o Direito Natural como disciplina prioritária a ser incorporada 

nos currículos. É interessante notar, que alguns pontos abordados na exposição de 

Gonzaga sobre o jusnaturalismo, correspondem às orientações dispostas no Compêndio. 

No tomo II referente ao Curso de Direito, dos novos Estatutos da Universidade de 

Coimbra, publicados em 1772, há a confirmação dos parâmetros do modelo 

jusnaturalista discutidos preliminarmente e que passaram a vigorar quando se efetivou a 

reforma do ensino universitário português11. Apresentando um vínculo com o assunto 

disposto no Tratado, a Dissertação a favor da monarquia mostra ordenamento perceptível 

GONZAGA, Tomás Antônio. Tratado de Direito Natural. Org. e apresentação de Keila Grinberg. SP: 
Martins Fontes, 2004, p.10.
11 ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA [1772]. Coimbra: Imprensa da Universidade, 
1972, Livro II. Ver especialmente os Títulos II e III.  



na sequência dos pontos abordados e na elaboração das afirmativas. Contudo, a 

linguagem é mais direta, sem o recurso estilístico às explicações longas. 

Conforme esclarecemos para entender essas fontes, faz-se necessário observar o 

contexto social, político, econômico e cultural do setecentismo português. Assim, no 

Primeiro Capítulo procuramos examinar alguns aspectos da prática governativa, 

referenciando os sucessivos reinados. Para isso, levamos em conta suas conformações 

peculiares, sem desmerecer as mútuas conexões políticas e os possíveis desdobramentos 

posteriores de uma a outra. Com respeito à cada período de governo evidenciamos os 

pontos mais relevantes às áreas do setor produtivo.  

Referimo-nos também, às ideias que a intelectualidade em Portugal vinha 

debatendo desde os fins do XVII nos círculos mais fechados. Para isso, identificamos que 

contribuições às medidas administrativas estavam intencionados a dar aqueles que, 

mesmo estando fora do país, travavam conversações com seus pares, correndo o risco de 

censura e repúdio de suas obras por parte do Estado. Especificamente quanto ao Direito 

Natural, levamos em conta a formulação filosófica de Santo Tomás de Aquino, tomada 

como base da Ratio Studiorum, que regulava o ensino nos colégios jesuíticos e também 

consideramos pelo menos duas teorias de autores estrangeiros conhecidos no cenário 

europeu da época.  

As questões levantadas por vários pensadores portugueses sobre a situação do país 

e as suas concepções sobre a economia, a política e a educação são relevantes ao nosso 

estudo. Nesse sentido, priorizamos os nomes de alguns autores que tiveram de alguma 

forma uma relação mais direta com a administração portuguesa ou cujos discursos e textos 

repercutiram no meio político.  

 Com vistas a compreender as circunstâncias históricas de escrita do Tratado de 

Gonzaga nos interessaram as medidas governativas de Pombal que objetivaram dar uma 

direção nova à educação. Nossa análise privilegiou as propostas governativas de reformas 

no curso de Direito, procurando entender também como as condições econômicas do país 

engendraram a possibilidade de modificar a cultura jurídica naquele momento.   

 No Segundo Capítulo nos circunscrevemos pontualmente à época pombalina, da 

qual pretendemos extrair algumas informações sobre o andamento político, consoante 

principalmente, quanto à intensificação da diretriz ideológica do Estado, ou seja, nos 

interessou perceber a linha paradigmática escolhida pelo pombalismo, para estabelecer 

uma mudança de mentalidade e  caracterizar a própria época como um período de 

renovação. E, em direcionar na prática os instrumentos legais para a implantação das 



reformas educacionais. Dentro dessa perspectiva, consideramos o diploma pombalino: 

Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra (1771), que propôs a 

reforma ampla do ensino da universidade portuguesa e que priorizou a implantação da 

disciplina de Direito Natural para o Curso de Direito, tanto o de Leis, quanto o Canônico. 

Um documento importante à época, tendo em vista, que conformava um modelo 

jusnaturalista de base teológica e que afirmava o poder temporal do soberano absolutista 

sobre qualquer outro. As leis do Estado dirigiam a sociedade, porém estavam conectadas 

a preceitos morais de ordem divina para lhe dar sustentação.  A Igreja estava preservada 

e mantida em sua esfera espiritual e a monarquia representava o desígnio divino na ordem 

terrestre. 

 A primeira das fontes que tratamos, O Tratado de Direito Natural tem conexão 

com esse documento na medida que representa um viés do pensamento jusnaturalista 

enfatizado pelo discurso do Compêndio.  

 No Terceiro Capítulo tratamos especificamente da Dissertação a favor da 

monarquia, obra de Penalva, da historiografia a ela concernente. Como salientamos, o 

Marquês de Penalva foi figura proeminente e representante da fidalguia de tradição, 

aquela que insistia em manter seu status social frente às controvérsias pelas quais passava 

nas mãos do poderoso ministro.  A Dissertação a favor da monarquia é analisada com 

intuito de identificar o seu fundamento teórico, que cremos aponta para a compreensão 

do contexto de transição monárquica que mostrava sinais de instabilidade política. 

 Na última etapa do trabalho constituído pelo Capítulo 4, comentamos as duas 

fontes, identificando pontos de similitude ou de afastamento teórico. Os dois autores 

viveram sob o sistema monárquico absolutista, mas em dois contextos diferentes. Isso 

proporcionou uma visão diversa do político e impactou de forma distinta as intenções 

daquilo que escreveram. Gonzaga fez parte do período em que o Iluminismo expandira 

plenamente ideias de liberdade e propunha o esclarecimento através da razão, ou seja, de 

uma época em que muitos monarcas optaram pelo absolutismo ilustrado promovendo 

reformas sociais. Momento interessante para se levar em conta, que nos permite 

questionar – até que ponto o autor concordou com as diretrizes políticas do seu tempo em 

seu país?    

 Penalva por sua vez, estava inserido num tempo de manifesta exposição de 

descontentamento do grupo fidalgo tradicional. Desagrado emergente que se tornou mais 

forte talvez pela postura da própria soberana D. Maria I, que iniciara o governo 

contrapondo-se à forma da condução política anterior ao seu governo. Nesse aspecto, a 



franca adesão do autor por uma “facção”, também pode dar uma conotação especial ao 

texto que escreveu em favor da monarquia.  

 Sem a intenção de elaborar conjecturas fortuitas aos escritos, desejamos abrir 

espaço para novos questionamentos quando “comparamos” os dois textos. Assim, não 

temos a pretensa ousadia de excluir outras possibilidades de estudo sobre as fontes que 

investigamos. Seguindo esses objetivos, nos reportamos mais uma vez à metodologia de 

Skinner, ou seja, a que leva em consideração o momento de vida dos sujeitos referidos, 

as relações que travaram em seu meio e a localização de seus escritos. Nas obras os pontos 

principais são os discursos emitidos pelos autores, a forma como tornaram evidentes suas 

percepções políticas e sobretudo o que disseram. E ainda, a quem pretendiam se dirigir e 

o recado dado para os prováveis leitores de seus textos. 

 Através da leitura analítica das fontes e orientados pela historiografia pertinente à 

pesquisa do tema, finalizamos o presente trabalho tecendo as considerações finais. 

Deixamos também o registro do nosso aprendizado de que a análise do objeto, visto por 

diferentes ângulos e por outros olhares, entrecruzando textos e informações podem trazer 

à luz outros dados, permitindo esclarecimentos novos àquilo que se almeja conhecer com 

maior profundidade. E fazemos coro à voz de Bloch na afirmativa de que “o passado é, 

por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma 

coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa”12

12 De acordo com o método de Skinner que assumimos para esse trabalho, compomos um panorama mais 
alongado, ou seja, uma perspectiva sincrônica como diacrônica, objetivando um entendimento mais 
aproximado possível das questões inerentes ao espaço e tempo, tanto de Gonzaga, quanto de Penalva. 
Talvez, essa exposição pareça ao leitor um tanto cansativa; contudo, cremos que as inúmeras relações dos 
acontecimentos influenciaram as ações dos sujeitos historicamente. Assim, ao tornarmos evidente o 
contexto com o qual trabalhamos faz-nos todo sentido a afirmativa de Marc Bloch de que “[...] os 
exploradores do passado não são homens completamente livres. O passado é seu tirano. Proíbe-lhes 
conhecer de si qualquer coisa a não ser o que ele mesmo lhes fornece”. Ver BLOCH, Marc. Apologia da 
História ou O ofício do historiador. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2001, p. 75.  



1 SETECENTOS EM PORTUGAL: TEMPO DE MUDANÇAS 

  

 Em linhas gerais, pelo conhecimento do ambiente social português do século 

XVIII percebemos como os sujeitos aos quais damos ênfase entenderam a política, 

herdaram algumas ideias e expressaram seus pensamentos compondo as próprias 

trajetórias de vida agindo frente aos desafios de seus tempos. Nesse sentido, destacamos 

os aspectos relativos à situação econômica e política lusitanas durante as monarquias 

setecentistas sem nos determos em todos os pormenores possíveis, pois entendemos que 

aos nossos propósitos isso será suficiente. 

 Podemos afirmar que Portugal durante o século XVIII teve três reinados 

diferentes, talvez mesmo quatro se considerarmos que no final da centúria D. Maria I, por 

motivos de saúde não pôde continuar governando, assumindo em seu lugar D. João (VI). 

Todos os monarcas foram da Casa de Bragança, contudo cada um teve evidentemente 

suas peculiaridades de governo. Veremos um a um em seguida. 

  

  

1.1 DO GOVERNO DE D. JOÂO V À ÉPOCA POMBALINA 

 

 O governo de D. João V, o “Magnânimo”, foi delineado por um viés progressista, 

no sentido de projetar Portugal no cenário internacional como um grande país.  Várias e 

grandiosas obras foram realizadas durante seu longo reinado, como o Convento de Mafra, 

a Real Biblioteca da Universidade de Coimbra e a Academia Real da História 

Portuguesa1.   

O período foi cheio de contradições sociais, pois ao mesmo tempo em que havia uma 

estratificação social bem acentuada, com o clero predominando a vida cultural e uma 

aristocracia privilegiada de pensamento tradicional, havia também aqueles que 

1 MONTEIRO, Nuno Gonçalo Freitas. As Leituras Recentes do Portugal Restaurado. In História de 
Portugal. Org. José Tengarrinha. SP: EDUSC, 2011, p. 211. De acordo com Monteiro, o reinado de D. 
João V tem sido registrado com “tonalidades fortes e carregadas por sucessivas gerações de historiadores” 
em relação a várias questões, entre ela o uso do ouro do Brasil para os dispendiosos gastos com a sua Corte. 
Oliveira Marques in História de Portugal. Vol. 1. Lisboa: Edições Ágora, 1973, pp. 529-530, especifica 
as quantidades enormes de ouro, que Portugal recebia do Brasil a cada ano. Em 1720, teriam chegado à 
Metrópole cerca de 25000 kg. Quanto a esse aspecto parece-nos pelas leituras que fizemos haver consenso 
entre os historiadores de que as riquezas da América portuguesa propiciaram maiores receitas e gastos ao 
governo joanino.  



procuraram se informar das novidades técnicas e descobertas científicas decorrentes de 

uma cultura europeia que se modernizava.  

 A distinção de uma governança como dispendiosa, requer alguma explicação 

quanto aos fundos econômicos que permitiram os gastos. E, sobre isso podemos afirmar 

que a economia de Portugal se assentava no comércio ultramarino e na exploração 

colonial, numa dinâmica que englobava a venda do vinho do Porto, a importação de 

produtos ingleses e a reexportação dos produtos coloniais. A maior renda vinha da 

extração do ouro brasileiro, e a esse respeito, a grande preocupação consistia no controle 

da mineração, na captação dos impostos e no envio à Metrópole das barras do metal.  

 Para manter as receitas, desde o início do seu governo, D. João V tentava 

estabelecer um eficaz controle burocrático dessa atividade através da Intendência das 

Minas. Mas, o que se verificou na realidade, mesmo com maior rigor na observação e 

controle do empreendimento minerador, foi o desvio de grandes quantidades do metal, 

em decorrência do contrabando e pelo exercício da sonegação quando se arrecadavam os 

valores devidos à Coroa. A deturpação de registros acontecia e envolvia pessoas que 

faziam fortuna e participavam das esferas decisórias na Colônia. Anos mais tarde sob o 

governo de outro soberano, essa prática comum traduzir-se-ia em um problema de 

conjuração, justamente pela iminência de ser feita uma derrama visando recuperar as 

receitas oficiais. A aplicação de um projeto apresentado em 1733 pelo secretário do rei, 

Alexandre de Gusmão, prevendo a capitação sobre o número de escravos envolvidos na 

atividade, parece não ter surtido efeito rápido na prática e não demonstra que tenha sido 

plenamente recompensador para o Estado. De toda forma, a quantidade de ouro extraído 

no Brasil foi considerável e permitiu ao soberano empreender muitas obras e manter os 

gastos cortesãos.  

 Outro problema se referia às delimitações de fronteiras na América e envolvia o 

país europeu vizinho. As ações políticas e militares de enfrentamento entre Portugal e  



Espanha ocorreram em algumas ocasiões, sendo que entre 1735 e 1737 houve guerra 

aberta entre os dois países, tendo como disputa a Colônia de Sacramento. 

 A época joanina se caracterizou de modo geral, pela condução centralizadora do 

Estado em todas as questões políticas e sociais. Desde o tempo de D. Pedro II o Estado 

fazia pressão nas cortes e ganhava em poder. D. João V nunca as convocou, utilizando a 

governação com auxílio de secretários2. Após a morte de Diogo de Mendonça Corte-Real 

(1736), Secretário de Estado, que assistia diretamente o soberano, o rei passou a 

despachar com o Cardeal da Mota, também com o Cardeal e Inquisidor-Mor D. Nuno da 

Cunha, com Frei Gaspar da Encarnação e com seu secretário particular Alexandre de 

Gusmão.  

D. João V procurava conhecer todos os assuntos administrativos, de maneira 

minuciosa para tomar as suas decisões governativas. Embora tenha feito uma reforma 

administrativa, essa mudança não constituiu uma autêntica formação de ministérios. Em 

1738, o rei mandou chamar seu embaixador Marco António Azevedo Coutinho, que 

estava na Inglaterra, para assumir a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

Guerra. Este, ao retornar indicou Sebastião José de Carvalho e Melo para o substituir em 

Londres. Através dessa oportunidade diplomática, Pombal se inseriu no corpo 

administrativo e com o bom desempenho que também demonstrou no cargo de diplomata 

em Viena, ele granjeou méritos pessoais, sendo requisitado mais tarde por D José I como 

Secretário de Estado. 

Referente à Igreja D. João V manteve uma boa convivência com Roma, durante 

quase todo seu reinado. Num espaço pequeno entre 1728-1732, houve um afastamento 

devido a um conflito diplomático. O rei tentara obter títulos cardinalícios aos núncios 

papais que atuavam junto à Corte portuguesa e reclamava para si, o título de 

“Fidelíssimo”3. Algumas questões sobre a autonomia do Estado pesaram nesse episódio. 

2 MARQUES, A. H. de Oliveira. Op. cit. Ver pp. 536-537. Marques comenta: “Em 1736, uma reforma 
governativa concedeu atribuições maiores aos secretários, cujos nomes tradicionais foram modificados com 
uma correspondente reorganização de funções do seguinte modo: secretário de estado do Reino, secretário 
de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e secretário de estado da Marinha e do Ultramar. O 
primeiro dirigia o gabinete, atuando como um autêntico primeiro-ministro. Este governo de três pessoas, 
presidido pelo rei, resistiu a quaisquer alargamentos até finais do século XVIII, quando um quarto membro 
foi agregado para administrar a Fazenda pública. O conselho denominado Junta dos Três Estados foi 
suprimido em 1813”. 

ABENASSIFF, Ana Lúcia de S. D Maria: A formação da princesa do Brasil. Disponível em: 
 file:///C:/Users/User/Downloads/18037-50803-1-PB%20(1).pdf Acesso em: 06/08/2018. Ver p. 69. D 
João V mandou erigir a Basílica Patriarcal em Lisboa. A jurisdição religiosa foi negociada pelo soberano 
com o papa Clemente XI e acabou dividindo a cidade em duas Sés Episcopais. Em carta régia de 1713, D 
Tomás de Almeida foi nomeado capelão-mor patriarca, título depois confirmado pela Santa Sé. 



Como não obteve resultados satisfatórios imediatos, o soberano cortou relações com o 

papado. Em suma, foram quatro anos de “separação” com a Cúria Romana. Por fim, em 

1748, D João V recebeu o título que pleiteava, concedido pelo papa Bento XIV. A 

Diocese de Lisboa tornou-se Patriarcado em 1716, com o direito da sua autoridade ser 

sempre um Cardeal.  

O período joanino foi um tempo de afirmação absolutista, e o monarca tinha a 

pretensão de ser visto externamente como um soberano poderoso pelo domínio de suas 

colônias e pela riqueza acumulada, essa sempre exposta na ostentação de suas 

embaixadas4. A época é referida pela historiografia como um período relativo de paz para 

Portugal, embora tenha havido participação portuguesa na Guerra de Sucessão Espanhola 

(1701-1714) e o monarca tenha enviado, poucos anos depois, uma frota para a Batalha de 

Matapão (1717) para auxiliar os Estados Pontifícios contra os “infiéis”, fato que deu à 

Armada Real Portuguesa prestígio por ter vencido os inimigos. 

Com a morte de D. João V, assume o governo D José I, e nos reportamos à figura 

decisiva do Marquês de Pombal. Com plenos poderes para tratar dos assuntos de Estado, 

a personalidade de Sebastião José de Carvalho e Melo continua, ainda hoje no século 

XXI, um tanto emblemática5. Também a forma, como pôs em prática a política oficial, 

sob o reinado de D. José I, recebe diferentes caracterizações históricas.  

De que forma essa política foi sendo conduzida por Pombal? Essa é uma questão 

pertinente para entendermos o meio em que se moveram os sujeitos que escreveram textos 

referentes a situação “atrasada” de Portugal em comparação com a Europa. 

No início da sua administração, o “ministro” precisou tomar medidas rápidas e 

efetivas ao cuidar da reconstrução de Lisboa, arrasada pelo terremoto de 1755. Mesmo 

tratando de um problema trágico, foi nesse momento que Pombal mostrou um lado prático 

4 FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina. SP: Ática, 1982, p. 371. Referenciando a 
prática político-jurídica no pombalismo, Falcon comenta que durante o início do século XVIII, Portugal 
tinha a estrutura do poder político monárquico e a hegemonia eclesiástica. Ele explica ainda que durante o 
período final do reinado de D. João V, esse poder monárquico enfraqueceu e quem se beneficiou disso foi 
a aristocracia e o “braço eclesiástico”. Esse fato acabou acarretando o descontentamento das frações ou 
grupos da burguesia que se viram preteridos nos privilégios. Constata Falcon, que isso de fato, representava 
para o Estado absolutista uma ameaça.  
5 JACA, Carlos. Pombal – Diplomata em Londres e Viena na Áustria. Disponível em: 
http://www.esas.pt/jaca/docs/Pombal%20-%20Diplomata.pdf . Acessado em 20/05/2018.  
O autor comenta sobre a origem de Sebastião José de Carvalho e Melo. O Marquês não era descendente de 
família aristocrática de “puro sangue”. Porém, sua origem não era tão modesta como sugeriam seus 
inimigos, pois “entre seus antepassados incluíam-se alcaides-mores, capitães do exército e da armada, lentes 
da Universidade, desembargadores, médicos e eclesiásticos”. Outro ponto também discutível, se refere a 
sua formação acadêmica, sendo-lhe atribuído um período de estudo em Coimbra, fato não comprovado 
pelos arquivos existentes na Universidade. Afirma o autor sobre isso “não há registos de matrícula e de 
exame de um aluno com esse nome”. 



alinhado com as ideias de modernidade6. A reconstrução de Lisboa serviu para mostrar o 

predomínio de uma ação centralizadora do poder estatal. É interessante notar que a 

preponderância da política de Pombal, não foi um fato isolado. Na verdade, o molde de 

governabilidade oficial estaria dentro de um contexto temporal alargado compreendido 

entre a Restauração e a invasão napoleônica e no qual, se deram vários embates entre as 

tradições e as inovações, a religião e o racionalismo das Luzes, mas mostrando 

essencialmente o desejo de combater a decadência do país sem esquecer do passado de 

glórias7.  

É justamente, pelo viés delineado de “novo” da atuação de Pombal, que vamos 

entender um pouco mais sobre o Portugal setecentista. A bagagem intelectual do ministro 

formada ao longo do seu trabalho enquanto diplomata, deu-lhe o conhecimento a respeito 

das descobertas científicas, autores e textos lidos à época, na Europa.8 Isso pode explicar 

em parte, o modus operandi de sua política enquanto governou. O contato com pensadores 

e cientistas, provavelmente aguçou sua percepção dos problemas portugueses e 

incrementou os estudos que desenvolveu durante a atuação na diplomacia, os quais ele 

procurou aplicar depois na organização estatal como secretário de Estado9.  

É apropriado lembrar que à época em que Pombal governou, os princípios 

divulgados pela Ilustração moviam os interesses de muitos escritores e cientistas. 

Coincidência ou não da ocorrência do Movimento das Luzes no período governativo de 

governos absolutistas, o fato é que o dirigismo político de Pombal, que digamos aderiu 

6 FALCON. Op. cit., pp. 149-152. Sobre a questão da “modernidade”, Falcon faz algumas observações 
quanto à Península Ibérica. Afirma o autor “trata-se de um outro mundo [...] um mundo no qual quase tudo 
aquilo que marcou a transformação social e mental da Europa transpirenaica simplesmente não ocorreu, ou 
então, foi bloqueado, suprimido ao ensaiar os primeiros passos” (p.149). O autor considera uma contradição 
a situação da Península Ibérica no dezoito, pois em fins da Idade Média, ali já se instalara um novo sistema 
político, com o desenvolvimento do absolutismo e em termos de descobrimentos, formou-se uma 
gigantesca empresa marítima, mercantil e colonial. Porém, as estruturas básicas e o pensamento das 
sociedades ibéricas, permaneceram inalterados por longo tempo. 
7 MAXWELL, Kenneth.  Marquês de Pombal: Paradoxo do Iluminismo. Trad. Antônio de Pádua. RJ: 
Paz e Terra, 1996, p. 54. 
8 MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo. A Legislação Pombalina. Coimbra, Ed. Almedina. 2006, p. 24. 
Ver sobre a explicação sobre o conhecimento intelectual de Pombal, constante na nota 30.  
9 FALCON. Op. cit., pp.261-262. O autor comenta sobre um texto denominado Discurso Político que 
circulou depois do cataclismo que atingiu Lisboa, a respeito do qual pesam algumas dúvidas sobre o título 
original, a data de escrita e do seu autor, mas que foi impresso junto com as Cartas e outras obras seletas 
de Pombal. Há uma suspeita de que se o texto não foi redigido pelo Marquês, porque não tem o seu estilo, 
pode ter sido por ele encomendado. O escrito constitui uma crítica à difícil situação de Portugal à época, 
no tocante ao comércio, às indústrias nacionais, ou seja, à decadência econômica induzida em grande parte 
pela aliança anglo-lusitana. Os tratados anteriores, como o de Methuen, teriam levado Portugal a uma 
situação de dependência em relação à economia dos ingleses. Porém, mais que um reclame econômico, o 
Discurso se refere à questão do “atraso cultural” do Reino face aos outros estados europeus. Esse problema 
segundo o escrito, só poderia ser solucionado levando-se em conta, a necessidade de implementar a 
capacitação dos homens que atuavam na administração, aliada ao desenvolvimento científico.  



em parte às ideias de progresso, não se desviou do foco de manter o centralismo do 

Estado. Uma situação com certa singularidade que Maxwell caracteriza como “paradoxo” 

da ação pombalista 10. 

Pombal agilizou medidas em todos os setores da sociedade. Com relação à 

economia, priorizou as questões relativas tanto da exploração mineradora colonial, quanto 

do comércio envolvendo a produção do açúcar, do tabaco e ainda, do tráfico de escravos, 

atividades que englobavam e que constituíam o complexo comercial do Atlântico Sul, 

fundamentais para Portugal 11. Essa configuração não deixou de afetar o ambiente político 

e intelectual, pois por um lado havia a preocupação de garantir as conquistas territoriais 

e por outro, a tentativa do país em seguir os passos das duas grandes potências à época: 

França e Grã-Bretanha 12. 

A Metrópole tinha grande interesse econômico na América portuguesa e visava 

proteger esse espaço mantendo todo o seu Império. Para assegurar tal objetivo, as 

populações locais seriam vistas como importantes instrumentos de ocupação, garantindo 

um povoamento mais intensivo. Porém, por parte dos religiosos missionários as intenções 

ao travar contato com os indígenas eram outras; na verdade, talvez fossem até antagônicas 

com as prioridades oficiais. Tratavam os padres de manter os índios longe da exploração 

dos colonos e da sua integração na incipiente comunidade portuguesa local 13.  

O papel desempenhado pelos jesuítas na Colônia não se restringia a catequese e 

ensino da língua. A atuação dos regulares se consolidava nos sítios mais urbanizados 

através dos colégios e em áreas despovoadas na formação das missões que formavam 

núcleos bem organizados, onde os nativos podiam aprender técnicas e artes e onde 

estavam protegidos. E é justamente o segundo aspecto que apontamos sobre o trabalho 

jesuítico, que incomodaria a política adotada por Portugal na segunda metade do século 

10 MAXWELL, Kenneth. O Marquês de Pombal.  Trad. Saul Barata. Lisboa: Editorial Presença, 2004, p. 
117.  O paradoxo consistia, segundo Maxwell “na ideia de que a censura do Estado devia proporcionar os 
meios de estimular a difusão das ideias iluministas”. 
11 MONTEIRO, Nuno. As Reformas na monarquia pluricontinental portuguesa: de Pombal a dom Rodrigo 
de Sousa Coutinho. In: O Brasil Colonial. FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. RJ: Civilização 
Brasileira, 2017, pp127- 128. De acordo com a explicação de Monteiro, o porto de Lisboa era um centro de 
exportação e importação tendo a Inglaterra um papel de intermediária nos negócios ali estabelecidos. As 
transações comerciais eram “cronicamente favoráveis a esta [Inglaterra]. Com o objetivo de ajustar os 
interesses de Portugal e criar “mecanismos do monopólio exclusivo”, Pombal foi elaborando um conjunto 
de regras, mas conforme lembra Monteiro, a legislação pombalina não teve uma sequência organizada a 
priori. Na conjuntura da época, o Ministro priorizou o incentivo da produção de bens exportáveis do Brasil, 
impondo o monopólio nos portos portugueses, ao mesmo tempo em que reprimia o contrabando e tentava 
evitar a ação dos comissários volantes. O interesse português também residia na questão da proteção dos 
preços do vinho e na diminuição da dependência de Portugal da navegação inglesa. 
12 MAXWELL. O Marquês de Pombal, pp. 54-67. 
13 Idem, pp. 69-71.  



XVIII14. Um problema maior com o qual Pombal teve de lidar foi aquele relativo à 

manutenção da Colônia do Santíssimo Sacramento. Embora, o Tratado de Madrid tenha 

sido assinado em janeiro de 1750, antes do início do governo pombalino, as disposições 

sobre a devolução da área à Espanha e as demarcações do território, atormentaram durante 

anos o governo português. Essa situação também envolvia as populações nativas que 

habitavam as regiões fronteiriças e estavam sob a proteção jesuítica. Um dos pontos 

cruciais do Tratado, previa a retirada das missões do território uruguaio. As instruções de 

Pombal aos governadores do Sul e do Norte definiam que as missões nas áreas fronteiriças 

deveriam ser demovidas. O interesse específico do governo era o povoamento subtraindo 

a tutela dos missionários sobre as populações ameríndias, em última instância, seria 

incrementar a defesa territorial através dos núcleos sertanejos. Em obediência às 

recomendações oficiais, os jesuítas foram sendo substituídos nos aldeamentos por 

funcionários estatais15.  

As hostilidades com os jesuítas não ficaram em ponto morno, ao contrário, o 

combate de Pombal contra a Companhia de Jesus só deve ter crescido, pois encomendou 

ao embaixador português em Inglaterra uma investigação sobre a participação dos 

mesmos em conspirações contra a Coroa britânica, na tentativa de contrapor uns e outros,  

procurando  minar as relações comerciais entre os mercadores britânicos e os jesuítas16. 

Em 1757, Pombal conseguiu afastar os padres inacianos do papel de confessores da 

família real, colocando outros religiosos no lugar.17  

 O poder monárquico sobre qualquer outro foi sendo afirmado com mais vigor em 

algumas publicações oficiais, principalmente a partir da década de 60, reforçando seu 

caráter único, entendido como submisso somente ao poder de Deus. É o caso da Dedução 

Cronológica e Analítica (1767), diploma atribuído a José Seabra da Silva, mas que pelo 

teor do documento no qual há uma forte detração aos jesuítas, considerados 

“monarcômacos republicanos”, parece ter sido escrito por Pombal. Na disputa pela 

supremacia de poder, travada entre a esfera temporal e a espiritual, a última perdeu força, 

na medida em que o Tribunal do Santo Ofício ficou sem suas prerrogativas junto ao 

Estado, sendo transformado em tribunal régio.  

14 Idem, pp. 72-73. Maxwell comenta sobre a luta guaranítica, no sul do Brasil, sendo que os jesuítas foram 
acusados de conluio com os ingleses, por incentirem os índios a pegar em armas.
15 Idem, p. 78. 
16 Idem, p. 86. 
17 Idem, p. 96. 



O banimento da Companhia de Jesus, deixou um “espaço vazio” no sistema 

educacional, tendo em vista, que eram os inacianos que administravam todas as escolas e 

a universidade portuguesas. Percebe-se assim que muitas das medidas de Pombal eram 

“planeadas, outras parecem ter sido adotadas para resolver questões desencadeadas por 

situações não previstas”18. De maneira geral, o governo pombalino cuidou de uma 

diversidade de problemas, incluindo os embates políticos com a próxima Espanha e o 

controle na economia, criando as companhias monopolistas, promovendo maiores 

reformas. 

Na primeira década de governo, Pombal atuou intensamente e procurou 

restabelecer o máximo domínio nacional sobre as riquezas que vinham das possessões 

ultramarinas. Mas, foi na segunda, que ocorreram a ampliação das reformas iniciadas 

anteriormente19. As questões sobre a exploração e delimitação de fronteiras do Brasil, 

tinham se tornado essenciais para a economia do Reino e tanto foram as tensões com os 

jesuítas, que chegaram ao ponto de Pombal tomar uma posição irretorquível quanto à 

delimitação do poder da Igreja dentro do Estado20. Isso somado à negação da licença 

papal para o casamento de D. Maria (herdeira presuntiva do trono) com seu tio D. Pedro 

III, irmão do Rei, tornaram as relações com a Cúria Romana mais difíceis, levando o 

Estado português a romper o diálogo com a Santa Sé durante vários anos. 

 A política pombalina não deixou de utilizar uma retórica que remetia à 

necessidade de acertar o passo do país, em relação à Europa. O assunto do atraso, seria 

no decorrer do governo pombalino um ponto bem marcado, especialmente em relação à 

educação21. Aliás, como veremos, alguns pensadores já acentuavam isso antes, ainda no 

governo de D. João V, como D. Luís da Cunha e Luís António Verney por exemplo, e 

entendiam ser necessário tomar providências para solucionar a questão.  

18 Idem p. 111. Uma das “situações não previstas” seria o caso do terremoto. Das “situações planeadas” é 
possível que estivesse a “expulsão dos jesuítas” ocorrida de fato, em 1759.  
19 Idem, pp.111-112.

 MAXWELL. Op. cit., pp. 115-116. A legislação, explica Maxwell, foi preparada em detalhes para 
assegurar o poder “superior” do Estado em relação à Igreja. Pombal recorreu a vários dispositivos para 
controlar a autoridade papal no território português (o placet, direito de rejeitar documentos eclesiásticos; 
o exequatur, a autoridade de aprovar a entrega de documentos da chancelaria papal aos receptores 
portugueses; e o recursua ad principem, o poder dos tribunais reais para reverem sentenças dos tribunais 
eclesiásticos).
21 FRANCO, José Eduardo. A Reforma pombalina da Universidade Portuguesa no quadro da reforma anti-
jesuítica da Educação. In Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra. Porto: Campo das Letras, 
2008, p. 19. Franco comenta sobre duas palavras-chave que permeiam o discurso pombalino com 
atribuições várias “quer seja de caráter legislativo, historiográfico, tratadístico ou panfletário: Jesuítas e 
Europa”, surgem frequentemente. Afirma ainda “Jesuítas encerram um conceito, uma carga negativa [...] 
um passado que urgia repudiar e abolir. Europa [...] expressa uma visão de carga altamente positiva [...] 
um modelo a seguir [...]”. 



A última década de governo de Pombal, não foi a mais profícua, pois as condições 

econômicas se tornaram oscilantes e problemáticas. A produção de ouro do Brasil 

diminuiu drasticamente e o recebimento do quinto foi reduzido, deixando o país em 

déficit, impossibilitando as importações, principalmente de produtos britânicos. 

Aparentemente essa situação parecia criar um ponto “favorável” ao comércio português, 

o de equilibrar a balança comercial entre Portugal e Grã-Bretanha. Mas, também a 

produção açucareira passou por dificuldades, sendo que o preço do produto nos mercados 

europeus sofreu considerável redução. O contrapeso dessas dificuldades foi dado pela 

exportação de vinho, tabaco e algodão que estavam com preços em alta. Contudo, de 

modo geral, o comércio com a Inglaterra realmente despencou. E Pombal chegou a ser 

culpabilizado pelas dificuldades econômicas.  

Se, por um lado, o comércio externo entrou em queda, por outro, o ministro 

apostou nas manufaturas, que deram um certo equilíbrio comercial, uma vez que as 

importações eram menores. O singular sobre essa produção, diz respeito ao que se 

fabricava em Portugal: sedas, chapéus, porcelanas, tapeçarias, joalheria decorativa, faixas 

e botões. Aos empresários desses setores, o Estado concedeu privilégios monopolistas, 

isenções de impostos e condições favoráveis no abastecimento de matérias-primas22.  

Muitas das manufaturas eram de propriedade de empresários estrangeiros, 

estabelecidos em Portugal, como Jacome Ratton e William Stephens23. Pombal estimulou 

a produção nacional, dando atenção à instalação das fábricas aos novos investidores. Os 

colaboradores do ministro, acabaram por formar uma nova hierarquia mercantil, 

entrincheirada nos centros de decisões políticas. O Estado pombalino recompensava com 

títulos de nobreza os chefes das grandes companhias; Pombal desconsiderava o 

puritanismo, ou seja, o exclusivismo da aristocracia hereditária, sendo esse “conceito” 

banido por decreto em 1768. Pode-se dizer que Pombal criou uma oligarquia, através 

22 MAXWELL. Op. cit., pp. 161-165. 
23 RATTON, Jacome. Recordações. Lisboa: Fenda Edições, 2007, pp. 17-18. O pai de Jacome Ratton 
estabelecera-se no Porto e depois em Lisboa, logo após o nascimento do filho (1736) e como homem de 
negócios alcançara posição favorável e grande fortuna. Ratton chegou ao país para juntar-se à família, 
quando tinha onze anos. Com a volta dos pais à França, ele assume as empresas, demonstrando habilidades 
excepcionais. Empresário de grande porte, possuía fábricas de papel, chapéus, manufaturas de fiação de 
algodão e exploração de sal. Tinha negócios de importação e exportação e era benquisto por Pombal, sendo 
chamado para reuniões, inclusive por particulares, onde se esperava seu parecer sobre empreendimentos 
comerciais.  Em 1810, foi preso e deportado, conseguindo através das suas relações, chegar à Londres. 
Como não havia acusação formal de algum delito, sentindo-se injustiçado e para não passar à posteridade 
como “suspeito à segurança de Estado”, atendeu aos apelos de sua família e escreveu suas memórias, 
expondo as próprias impressões do tempo vivido em Portugal, comentando sobre os fatos ocorridos durante 
o período de sua permanência no país. 



desse conjunto de casas comerciais. Os interesses desta nova elite estavam subordinados 

ao sistema colonial alargado, mas com o passar do tempo isso se tornou incompatível 

com o mercantilismo pensado pelo próprio Pombal. De forma geral, nas possessões 

ultramarinas a autoridade do Estado era tolerante e havia acordos entre os magnatas locais 

e a administração real. Na verdade, pela própria vastidão do Brasil tornava-se difícil ao 

Estado, controlar, administrar ou até reprimir as ações contrárias aos interesses da 

Metrópole 24. 

Em 1775, foi inaugurada a estátua equestre de D. José I, no meio da nova praça 

construída para ser a zona renovada do comércio de Lisboa, cerimônia a qual o próprio 

soberano assistiu, mesmo estando muito doente. A partir de 1776 já se sabia que o rei 

tinha pouco tempo de vida e Pombal foi alertado por Luís Pinto de Sousa Coutinho, que 

não deveria esperar apoio do governo britânico à sua administração, pois com o fim da 

soberania josefina toda a política do próximo governo português certamente seria 

modificada 25. 

Antes mesmo da morte do rei, havia uma grande preocupação com a sucessão 

monárquica, pois D. José I não tivera filhos e Portugal corria o risco de que a Espanha 

viesse a reivindicar o trono, possibilidade aberta pela questão dos parentescos, compondo 

novamente a “união ibérica”. Esse assunto não arrefeceu, mesmo com a aclamação da 

nova soberana, D. Maria I, ocorrida em 13 de maio de 1777.  Aliás, isso perdurou até o 

ano em que nasceu a primeira filha de D. João (VI) em 1793 26. 

 Com as novas orientações políticas e o banimento de Pombal, caracterizou-se o 

período (1777-1792) como a “Viradeira” 27. Pela mudança sucessória houve um rearranjo 

nas relações entre a monarquia e as casas aristocráticas, pois sem a acentuada repressão 

utilizada até então, as casas de primeira nobreza conseguiram recuperar os privilégios 

econômicos perdidos no governo pombalino28. 

  Pombal que estivera durante todo o reinado josefino, sob a proteção do soberano, 

encontrou-se na nova monarquia sem apoio político. Ele tinha levado a efeito várias 

reformas enquanto secretário de D. José, pensando talvez, que elas pudessem vigorar no 

24 MAXWELL. Op. cit., pp. 168-172. 
25 Idem, p. 180. 
26 PEDREIRA, Jorge; COSTA, Fernando Dores. D. João VI: um príncipe entre dois continentes. SP: 
Companhia das Letras, 2008, p. 35 e p. 64. O neto de D. José I, filho de D Maria I, que também se chamava 
José, não teve filhos, morreu precocemente de varíola, fato que desestabilizou emocionalmente a rainha. O 
outro filho, o regente D. João tardou a ter filhos, somente em 1793 nasceu sua primeira filha, Maria Teresa 
de Bragança.  
27 Idem, p. 33. 
28 Idem, ibidem. 



governo seguinte, em continuidade ao plano de impulsionar a “modernização” e a 

promover a mudança de mentalidade. Mas ante a nova conjuntura política, ele deve ter 

logo percebido que isso não seria possível.  

 Em tempos anteriores, cogitara-se que o Marquês não desejava que D. Maria 

ascendesse ao trono, por ser contrária à política do “ministro”.  O estratagema urdido por 

ele quando ainda ocupava o cargo de secretário, teria sido de preparar com cuidado a 

educação do príncipe D. José, filho de D. Maria, para que ela fosse preterida 

posteriormente na sucessão. Outra acusação imputada ao Marquês, seria a artimanha de 

negociar o casamento de D José com a tia Maria Benedita. Nesse caso, Pombal estaria se 

aproveitando da “empatia” que esta demonstrara por ele, prosseguindo no propósito de 

ultrapassar a vez da monarca ao trono, com a substituição de D. Maria I pelo próprio filho. 

A armação desse artifício precisa de mais investigação para ser comprovado, mas há 

evidências de que a futura rainha realmente discordava dos métodos que Sebastião José 

utilizava na condução governativa. A controvérsia mais marcante teria sido quando se 

deu a tentativa de regicídio a D José I, ocorrido em 1758.  Sebastião José de Carvalho e 

Melo agiu naquele episódio, com extrema diligência para dar uma solução ao caso. Um 

grupo de líderes aristocratas foi preso, entre eles os membros da família Tarouca, o duque 

de Aveiro e o conde de Atouguia. Também as residências dos jesuítas foram postas sob 

guarda, sendo oito deles acusados e presos, incluindo o Padre Gabriel Malagrida, 

missionário italiano.  Pombal participou dos interrogatórios e presidiu a Suprema Junta 

da Inconfidência, composta por nove membros, criada em 4 de janeiro de 1759 para julgar 

os acusados. Em 12 de janeiro, os presos fidalgos foram sentenciados pelo crime de 

traição, sendo torturados e mortos no dia seguinte. O tratamento dispensado, mesmo 

sendo cruel, também era prática comum em casos de acusação semelhante, porém o que 

mais causou assombro era a não comiseração pela posição social das pessoas envolvidas.  

 O caso repercutiu negativamente no resto da Europa, sendo inclusive comentado 

em verso pelo filósofo Voltaire. Em julho de 1759, um alvará real declarou os jesuítas 

conspiradores e em setembro do mesmo ano, outro documento reforçou a expulsão dos 

jesuítas. Em 1761, o Padre Malagrida, doente e meio insano foi levado à morte na 

fogueira, em praça pública 29.  Pombal teria usado do episódio para anular o poder da 

aristocracia tradicional, dos jesuítas e dos pequenos mercadores, aos quais acusou de 

colaborarem com os conspiradores 30. 

29 MAXWELL. Op. cit., pp. 102-107. 
30 Idem, p. 107. 



 Conforme já se tinha previsto, com a nova sucessão monárquica em 1777, Pombal 

“caiu em desgraça”. E atraiu sobre si as frustrações de vários segmentos sociais: a própria 

soberana e seu consorte, D. Pedro III, os mercadores que não tinham privilégios, o clero, 

os aristocratas que não compactuavam com sua política e os britânicos que se sentiam 

prejudicados nas relações comerciais 31.  O processo de transição realmente desencadeou 

reações fortes, conforme explica Silva 

 
O período da Viradeira assistiu, portanto, ao afloramento de tensões estamentais da 
sociedade do Antigo Regime português, as quais, libertas da ação centralista de Pombal 
sob a qual até então se mantiveram sufocadas, atuavam como fator interno de 
desestabilização da ordem política vigente e, dessa forma, instavam por imediata e 
engenhosa via de resolução nos quadros do poder 32 
 
 

 Pombal foi demitido, por força de um Alvará em 4 de março de 1777, assinado 

por Martinho de Melo e Castro, um dos poucos colaboradores do ministro que passaram 

a participar do novo governo. Muitos outros, se afastaram dele e a situação ficou tensa, a 

ponto do Marquês se retirar para Oeiras e depois viajar para as propriedades que possuía 

perto de Pombal. Tropas foram destacadas para guardar a sua residência em Lisboa, pois 

revoltosos queriam queimá-la. O velho Marquês foi alvo de inúmeras denúncias e sátiras, 

até mesmo ridicularizado em peças literárias. As críticas foram contra sua intransigência, 

suas “mentiras e intrigas”, e contra os males da monarquia portuguesa creditados a sua 

pessoa33.  

 A transição política, contudo, não desmontou toda a estrutura governativa 

anterior, muitos dos administradores nomeados por Pombal realmente foram afastados de 

suas funções. Porém, outros funcionários continuaram na nova administração, conforme 

já especificamos o caso de D. Martinho de Melo e Castro, que esteve no posto de 

secretário de Estado da Marinha e do Ultramar (1770-1795), sendo depois sucedido por 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho que ocupara cargos na diplomacia 34. Em 1788, retornaria 

ao poder, aquele que fora o mais próximo de Pombal, mas que por ele também tinha sido 

exilado e mandado retornar a Portugal, José Seabra da Silva. No governo de D. Maria, 

Seabra ocupou o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino.  

31 Idem, pp. 182-183. 
32 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Inventando a Nação. SP: Ed. HUCITEC – FAPESP, 2006, p.105. 
33 SANTOS, Fabiano Vilaça dos. Mediações entre a fidalguia portuguesa e o Marquês de Pombal: o 
exemplo da Casa de Lavradio. In Revista Brasileira de História. vol. 24, núm. 48. SP: Associação 
Nacional de História, 2004, pp. 301-329.  
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v24n48/a13v24n48.pdf . Acessado em: 02/07/2018. 
34 MAXWELL. Op. cit., pp. 183-184.  



 Em que pesem as rivalidades ou ressentimentos da aristocracia portuguesa    contra 

o ministro, o que talvez, seja mais relevante, diz respeito às camadas comerciais, que eram 

responsáveis pela movimentação dos produtos do Atlântico Sul com os outros portos 

europeus35. A extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1780) foi 

comemorada pelos adeptos do livre comércio e parecia ser o fim dos privilégios dos que 

colaboraram com Pombal. Contudo, na prática o sistema estava enraizado e não 

desapareceu de uma hora para outra36. As casas comerciais continuaram seus negócios no 

Brasil e seus interesses se sobrepujaram aos do Estado, na medida em que o Erário Régio 

não conseguia administrar convenientemente todo o sistema37.  

 É justamente a perda de controle e enfraquecimento do Erário que acarretaria a 

mudança dos papéis de certos grupos. Se antes, o governo utilizava dos privilégios 

concedidos para manter os interesses nacionalistas e imperialistas, os ricos mercadores 

estariam, dali em diante, numa posição estratégica para manipular o Estado38. Na 

metrópole também o governo se afastou da administração das fábricas reais e com a 

“liberalização”, as empresas passaram às mãos de particulares, que enriqueceram e 

conseguiram mais poder e influência. Os empresários que tiveram facilidades no governo 

anterior, formaram uma camada social burguesa rica e opulenta. A política nacionalista 

pombalina teria gerado conflitos latentes entre a aristocracia tradicional e os homens de 

negócios39. As animosidades entre fidalgos ou “puritanos” e os “pombalistas” no governo 

de D. Maria I, tornaram-se mais abertas, principalmente pela reabilitação da nobreza de 

serviço. As queixas não eram somente pela recomposição do ministério (1788) com 

nomes do período político anterior, mas pelos sistemas de contratos e monopólios régios 

e pelos ganhos excessivos que geravam aos comerciantes40. Um dos representantes da 

35 PEDREIRA; COSTA. Op. cit., p. 33. Conforme explicações dos autores, findo o período pombalino, 
houve uma distensão na sociedade, pois desapareceram os “constrangimentos policiais”, com a 
“recuperação dos privilégios” das casas de primeira nobreza. 
36 MAXWELL. Op. cit., p. 187. De acordo com Maxwell, a Companhia “extinta” continuou a ser uma 
estrutura poderosa, os respectivos administradores ficaram no Brasil e na realidade mantiveram o negócio 
durante o período iniciado em 1780. 
37 MONTEIRO. Op. cit., p. 139. O autor explica que a queda de Pombal não provocou “nenhum tipo de 
inversão notória da política colonial”.
38 MAXWELL. Op. cit., p. 187. 
39 Idem, p. 193. Maxwell afirma que “no Portugal setecentista, ao contrário do que aconteceu nas sociedades 
anglo-americanas, foi o Estado que criou a burguesia e não a burguesia que fiscalizou o funcionamento do 
Estado”. 
40 PEDREIRA, Jorge. A economia política do sistema colonial. In O Brasil Colonial. Org. João Fragoso e 
Maria de Fátima Gouvêa, pp. 449-450. 



fidalguia, o marquês de Penalva discutia os lucros daqueles negociantes que abusavam 

dos preços de venda dos produtos, aproveitando-se dos próprios patrícios41.  

 O ambiente político mudara, porém, a estrutura criada por Pombal, acabou 

resistindo, incluindo o conjunto de regras adotadas no sistema colonial. O Estado 

dependia da economia imperial assentada em monopólios42. 

 A situação ficou ainda mais tensa com as mortes de D. Pedro III, em 1787 e a do 

príncipe D. José, em 1788 que abalaram a saúde da rainha, tornando-a cada vez mais 

frágil para continuar no governo. Em 1792, pelo agravamento de seu estado mental, 

assume informalmente o poder D. João VI. A atuação do grupo de conselheiros que 

determinou a regência “improvisada” surtiu insatisfações na nobreza, como demonstrou 

o Conde de São Lourenço, que não considerava o “Conselho” legítimo 43. Em 1796, D. 

João reformaria o Conselho de Estado, aumentando o número de participantes para doze 

membros44. 

 No ano de 1799, a condição política de D. João (VI) se efetiva e ele passa a assinar 

os papéis oficiais como “príncipe-regente”. Mas, outra vez, haveria discordância por parte 

daqueles que como José Seabra da Silva, ministro de Estado, não se conformavam com a 

plena instalação da regência feita por Conselho, crendo que somente depois da 

convocação e parecer das Cortes, o ato seria legítimo e poderia ser aceito. O fator que 

possivelmente deixou a situação muito mais difícil foi o “comando” recebido pelo regente 

para assumir a monarquia. Somado a isso, se discutia a legitimidade da regência, uma vez 

que a soberania se fundamentava na regra da “sacralidade”. A dúvida - seria aceitável ter 

um outro rei, enquanto ainda vivia a rainha? Era a questão que poderia abrir um 

precedente dentro do sistema judiciário vigente e dos costumes tradicionais portugueses. 

Portanto, uma possibilidade que muitos temiam e não desejavam que ocorresse no país. 

Em outras palavras, ele não poderia ser aclamado, mesmo com o impedimento físico de 

D. Maria para continuar governando45. 

 Assim, D. João continuou dirigindo o país na condição de regente ainda vários 

anos, resolvendo diversas situações difíceis, como a vinda forçada da Família Real para 

o Brasil, em 1808 e a Revolução Pernambucana de 1817. No dia 20 de março de 1816, D 

41 Idem, p. 450. 
42 Idem, ibidem. 
43 PEDREIRA; COSTA. Op. cit., pp. 61-65. No “conselho sebástico”, segundo o Conde de São Lourenço 
(António Maria de Melo da Silva César e Meneses -7º Conde de São Lourenço), só o Marquês Ponte de 
Lima seria um conselheiro legítimo.    
44 Idem, pp. 68-70. 
45 Idem, pp. 79-83.



Maria I faleceu no Rio de Janeiro. As suas exéquias foram feitas no Brasil e D. João adiou 

a própria aclamação para depois do ano de luto. Em 6 de fevereiro de 1818, com 

solenidade pública o príncipe-regente foi aclamado soberano com o título de “Rei do 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, d’Aquém e d’Além-Mar em África, Senhor 

da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc.” 

 Conforme nossos objetivos na presente investigação, não procedemos à 

continuidade da explanação sobre o reinado de D João VI. As forças políticas contrárias 

que problematizaram seu governo ocorreram em mais de um momento, porém talvez 

tenham sido mais complexas nos anos iniciais de sua regência, sendo que a elas fizemos 

referência 46. 

 Para compor o quadro que esboçamos até aqui, fazemos em seguida breves 

comentários sobre o meio cultural. Com o intuito de torná-lo mais compreensível, 

expomos a reflexão crítica de intelectuais às dificuldades do país. Ao mencionarmos 

apenas alguns, não estamos desmerecendo outros que dividiram e compartilharam ideias 

durante o mesmo contexto histórico. Frisamos que a escolha que procedemos não foi 

aleatória, mas firmada tanto na representatividade dos seus próprios nomes, quanto nas 

relações de seus discursos com os de outros pensadores. Em consonância com esse último 

aspecto, pensamos também na conveniência de inserir nesse tópico alguma informação 

sobre a filosofia tomista e ainda sobre o jusnaturalismo de Grotius e Pufendorf, ambos 

citados e criticados nos documentos do reformismo pombalino.  

 

1.2 AS VÁRIAS VERTENTES DO PENSAMENTO PORTUGUÊS: VERNEY; D. 

LUÍS DA CUNHA; RIBEIRO SANCHES; RIBEIRO DOS SANTOS 

  

      Em fins do século XVII a vida intelectual portuguesa era controlada pelo Estado 

e estava sob constante vigilância da Inquisição. Muitos dos nacionais tiveram que ajustar 

suas contas com o Tribunal do Santo Ofício, por conta de suas crenças religiosas ou por 

demonstrarem suas concepções políticas. Mesmo que o assunto tratado não tivesse 

relação direta com os assuntos do Estado ou a Igreja, muitas obras publicadas fora do 

46 Entendemos que essa primeira parte do nosso trabalho está de acordo com a metodologia que abraçamos, 
qual seja, a de Skinner e mesmo sendo a exposição longa, cremos ser necessária, porque possibilita a 
compreensão do contexto português do século XVII ao XVIII, período que em Portugal apresentou um viés 
diferenciado do ambiente europeu. Conforme Maxwell, a problemática [econômica] ibérica que vinha 
sendo desenhada pelas decisões do governo joanino, o mercantilismo e o movimento ilustrado 
caracterizariam a época pombalina, que marcou profundamente a política portuguesa setecentista, em cujo 
meio os personagens que priorizamos se moveram e emitiram seus discursos.  



país, de portugueses ou não, eram proibidas de circular em Portugal. Várias, não tinham 

permissão para serem lidas livremente e outras, nem conseguiam autorização para serem 

impressas ou traduzidas. Prevalecia um controle rígido sobre muitos livros, incluindo-se 

os de filosofia e até mesmo, os das ciências médicas. Apesar da férrea proibição imposta 

pela Inquisição, nas bibliotecas dos mosteiros encontravam-se centenas de exemplares de 

livros tidos como impróprios, que depois sob o governo de D. José I, e de acordo com a 

exigência do Marquês de Pombal, deveriam ser catalogados47.  

  Ainda assim, sob o peso da censura e proibição de autores e livros e talvez por 

isso mesmo, se formou no país uma “corrente de opinião adversa à pressão inquisitorial 

e a escolástica” 48. Pensadores de variados segmentos sociais, inclusive jesuítas, se 

colocaram contra a mediocridade intelectual e a retaliação de ideias, que prevalecia há 

décadas. Entre os diversos eruditos que não se conformavam com esse clima de 

ostracismo se destacaram o padre António Vieira; o embaixador D. Luís da Cunha; o 

diplomata Alexandre de Gusmão; o médico António Nunes Ribeiro Sanches. E, ainda, o 

chanceler José da Cunha Brochado, que nessa época, conseguiu levar a Portugal, o 

Tratado de Direito Natural e das Gentes de Samuel Pufendorf 49. Especificamente, sobre 

o debate jusnaturalista travado entre os teóricos portugueses, há indicações de que o 

conhecimento que tinham sobre as sistematizações de Hugo Grotius e Samuel Pufendorf, 

também tenha chegado através da obra de Jean-Jacques Burlamaqui, traduzido por José 

Caetano de Mesquita50. 

 Vale ressaltar que mesmo havendo conhecimento das teorias jusnaturalistas, como 

as de Pufendorf ou Wolff não houve aproveitamento maior dessas teorias na 

fundamentação das doutrinas políticas portuguesas. Algumas citações apareceram em 

47 A respeito dos livros lidos e do “estoque” que havia em Portugal, um trabalho interessante foi feito por 
dois pesquisadores, o português Henrique Leitão e a italiana Luana Giurgevich, que fizeram um 
levantamento de todos os livros nas bibliotecas portuguesas desde o século XVI até 1834”, cujo resultado 
foi publicado. Ver o artigo Os livros científicos dos séculos XVI e XVII, ou como a Inquisição "limpou" 
as bibliotecas. In https://www.publico.pt/2013/04/29/jornal/os-livros-cientificos-dos-seculos-xvi-e-xvii-
ou-como-a-inquisicao-limpou-as-bibliotecas-26448333 
Disponível em 23/02/2018. 
48 SILVA DIAS, José Sebastião da. Portugal e a Cultura Europeia. Porto: Campo das Letras, 2006, pp. 
143-149. Silva Dias comenta sobre o século XVII como sendo uma “época de depressão moral e de energias 
espirituais diminuídas”. Um período que a vida cultural portuguesa se viu “amodorrada”. Contudo, através 
dos “tratadistas políticos e diplomatas [estrangeirados] as ideias sobre assuntos políticos e filosóficos 
circulavam e o que acontecia pelo resto da Europa, em termos culturais ficou conhecido pelos nacionais. 
49 Idem, pp. 151-152. Silva Dias informa que foi por José da Cunha Brochado, um “estrangeirado”, ( o qual 
desempenhou as funções de chanceler e magistrado), que o Tratado de Direito Natural e das Gentes de 
Pufendorf, “passou a fronteira”. 
50 SILVA DIAS, José da. Pombalismo e Teoria Política. Lisboa: Centro de História da Cultura da 
Universidade Nova de Lisboa, 1982, p.78.  



documentos oficiais e até em algumas obras, porém as discussões não eram aprofundadas 

especificamente na área do Direito51.  

 Os debates eram realizados em recintos mais fechados e o ponto de encontro 

assíduo de muitas personalidades que se interessavam por pesquisas científicas, incluindo 

os estrangeiros residentes no país, foi a Casa dos Ericeiras onde prevaleceu um ambiente 

eclético propício à discussão e apresentação de vários trabalhos52.  Essa atenção pelas 

últimas novidades das pesquisas e produção das ciências colocou a intelectualidade 

portuguesa a par de vários estudos, como o cartesianismo, corrente filosófica divergente 

à escolástica. Interessante notar ainda, a presença aos debates de muitos inacianos, que 

acabaram por formar um grupo cultural inovador dentro da própria Companhia de Jesus.  

Isso causou preocupação aos membros mais tradicionalistas da Congregação, a ponto de 

terem sido expedidas ordens dos “velhos” para impedir que houvesse qualquer alteração 

pedagógica na filosofia ministrada pelos professores jesuítas na Universidade. Esse 

aspecto de “rivalidade” entre o elemento cosmopolita e o sedentário marcou as discussões 

entre os pensadores em Portugal 53.  

 Convém salientar que havia preocupação por parte de uma elite portuguesa, em 

melhorar a situação de defasagem do país, nesse sentido esse grupo tinha uma perspectiva 

definida: a de consolidar um destino coletivo, com a formação de um império universal e 

cristão, estribado no poder da ciência e no triunfo da razão. Por essa ótica, a principal tese 

defendida seria libertar o país do erro e das causas do secular atraso 54.  Mesmo não tendo 

abordagens inéditas, pois podemos lembrar que António Vieira já havia se referido em 

tempos anteriores sobre “o miserável estado do reino”, inclusive endereçando pelo menos 

um de seus textos ao rei D. João IV, vários escritos da primeira metade do século XVIII, 

põem em pauta uma reavaliação dos assuntos pertinentes ao atraso cultural e à economia. 

  É importante lembrar, que durante o governo de D. João V, o próprio Sebastião 

José de Carvalho e Melo, estando a serviço diplomático na Inglaterra, escreve a Relação 

51 Idem, p. 76. 
52 TEIXEIRA, António Braz. O Pensamento Filosófico-Jurídico Português. Lisboa: Instituto de Cultura 
e Língua Portuguesa, 1983, p. 32. O autor afirma: “Todo este movimento, que constitui o primeiro momento 
iluminista no pensamento e na vida portuguesa e em que desempenharam um papel de relevo os membros 
da Congregação do Oratório e os Clérigos de S. Caetano (Teatinos), vai conhecer o seu apogeu e a sua fase 
decisiva no terceiro quartel do séc. XVIII e inspirar as reformas políticas, jurídicas e pedagógicas do 
Marquês de Pombal”. 
53 SILVA DIAS. Portugal e a Cultura Europeia. Ver pp. 163-167. 
54 CALAFATE, Pedro. Portugal como problema. Vol. II. Lisboa: Fundação Luso-Americana e Público, 
Comunicação Social S/A, 2006, p. 13. O autor mostra que a partir da década de 40 do século XVIII, sob a 
influência do Iluminismo, uma nova base ideológica é admitida no projeto de construir um país grandioso.  
O sebastianismo como um sólido fundamento vai dando lugar à ciência alicerçada na razão. 



dos Gravames (1741), documento-denúncia sobre as irregularidades comerciais dos 

ingleses com Portugal, no qual defende o estabelecimento de leis rigorosas no país, que 

barrem a entrada de produtos estrangeiros em prol da exportação dos produtos nacionais. 

Em outros escritos do mesmo período, ele indicou a criação das companhias de comércio 

e a remodelação das práticas mercantis, que de fato concretizar-se-iam nas futuras 

medidas ministeriais. E admitindo que os conhecimentos da ciência propiciariam um 

embasamento para uma dinâmica econômica mais proveitosa, Pombal de fato, criaria em 

1759, quando já estava fazendo parte do governo de D. José I, a Aula de Comércio55. 

Essas observações pombalinas teriam um caráter ilustrado, e visando em princípio a 

resolução dos problemas econômicos, pretendiam melhorar a situação de atraso do país.  

 Em relação aos conhecimentos o que ocorria de novo, fora de Portugal, durante o 

século XVIII e que estava aos poucos repercutindo no país, dizia respeito principalmente 

à Física, um estudo que não estava preocupado com as questões metafísicas, pois o que 

os filósofos queriam era investigar as próprias coisas através do rigor matemático e do 

método dedutivo, para descobrir as leis gerais da natureza. Desse modo é possível afirmar 

que não foi sem um certo confronto de pensamento, que as “novidades” aportaram em 

Portugal.  

 O Movimento das Luzes abarcou muitas e diversas teorizações científicas e 

filosóficas que em linha geral, apontavam para “o exercício autônomo e soberano da 

razão”, uma razão crítica que via na experiência e buscava pela investigação obter 

conhecimento da natureza56. Assim, assuntos metafísicos, para os pesquisadores 

ilustrados perderam prestígio intelectual. A Ciência Natural, a História, o Direito, a Arte, 

acabaram por afastar-se da Metafísica e da Teologia tradicionais, sendo que seus cultores 

não tinham interesse em encontrar fundamentos na existência e obra divinas para tais 

campos de estudos57.  

A ideia da experimentação como base para a ciência não era recente, já havia sido 

formulada pelo filósofo John Locke que colocara o “fato” como o princípio para o 

conhecimento. O pensamento de Locke teve influência no século XVIII, em especial na 

crítica à filosofia peripatética. A Lógica proposta pelo filósofo tinha um caráter de 

imanência, caracterizando-se como psicológica e antimetafísica. Essa seria a marca 

55 CARDOSO, José Luís. Portugal como problema. Vol. V. Lisboa: Fundação Luso-Americana e Público, 
Comunicação Social S/A, 2006, p. 155.  
56 ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Vol. 7. Lisboa: Editorial Presença, 2000, pp.7-8. 
57 SILVA DIAS. Portugal e a Cultura Europeia. Ver p. 233. O autor utiliza a explicação de Ernesto 
Cassirer. 



distintiva entre o pensamento anterior e o que passaria a ser racionalizado sem concessão 

à intervenção divina para que pudesse ser entendido pelo homem 58. O método se tornou 

uma questão primordial nas investigações das ciências matemáticas e à época o modelo 

de Newton, unindo o elemento indutivo e o dedutivo, tornou-se relevante às pesquisas59. 

A proposta metodológica newtoniana levava em conta a observação e a experimentação.  

Investigar os fenômenos naturais, formular hipóteses ou construir teorias não conduzia à 

obtenção de certezas. E sem certeza não haveria conhecimento científico. 

 O jusnaturalismo dessa época também participaria desse conjunto de ideias e 

engrossaria o coro daqueles que contrapunham suas ideias ao pensamento metafísico, 

argumentando a favor da razão. Grotius tinha dado as premissas de um direito natural 

racional e Pufendorf colocara o fundamento do jusnaturalismo na natureza humana, com 

validade universal60. De acordo com Silva Dias, o jusnaturalismo “trazia no ventre a ideia 

de progresso, de liberdade e de reforma de costumes”. Se, Pufendorf deu os contornos de 

tais ideias, Locke nos seus escritos, expusera e construíra os princípios que o Iluminismo 

iria expandir: fé no progresso pela ilustração, tolerância religiosa e crítica ao feudalismo 

aristocrático61.   

 Durante o movimento iluminista muitos pensadores compartilharam de ideais 

reformistas e se colocaram contra o poderio eclesiástico, a mentalidade jesuítica-

escolástica e a estrutura feudalista-inquisitorial da sociedade, entre esses intelectuais 

estava o “estrangeirado” português Luís António Verney. Contudo, devemos esclarecer 

que mesmo que houvesse uma corrente de pensamento de feição anti-metafísica, anti-

ontológica e anti-sistemática, com um representante como Verney, que recusava 

interpretações sobrenaturais para explicar fenômenos naturais, a verdade e validade da 

revelação cristã não foi posta em dúvida62. 

58 Idem, pp. 233-235. 
59 TEIXEIRA. Op. cit., p. 33. Teixeira lembra que o método de ensino em Portugal, especialmente na 
Universidade, em decorrência das novas ideias iluministas, seria questionado pelos intelectuais. Teixeira 
explica: “ Entre nós, porém, tal como ocorreu noutros países de tradição católica como a Itália ou a Áustria, 
o Iluminismo apresentou certos caracteres que o diferenciam do da Europa central, assistindo-se 
inclusivamente, nos últimos anos do séc. XVIII, a um certo refluxo e perda de força do movimento, que 
tenderá a integrar em si teses e orientações especulativas próprias da anterior e antagónica tradição 
aristotélico-escolástica, recebendo, por isso, com justiça a denominação de ecletismo, por que ficou também 
conhecido e ainda hoje é designado, com preferência à qualificação de iluminismo que, em geral, lhe é 
dada”. 
60 SILVA DIAS. Op. cit., p. 237. De acordo com Silva Dias, os pensadores jusnaturalistas “não pretendiam 
anular, de maneira nenhuma, os preceitos evangélicos e nem mesmo a teologia moral”. 
61 Idem, p. 237. 
62 TEIXEIRA. Op. cit., p. 34. 



 Essa nova visão filosófica a respeito do homem e da sua posição no mundo, 

fundamentada em algumas ideias da Ilustração, como liberdade e razão e com tendência 

ao ecletismo, alteraria a reflexão sobre o modo de entender o Direito e a Justiça, e o 

Direito Natural63. 

 Observamos a seguir, com mais proximidade as ideias de alguns pensadores, a fim 

de entendermos a situação portuguesa. A escolha dos autores apresentados se justifica na 

medida em que tiveram trabalho público e priorizaram medidas de combate ao 

desperdício das riquezas, como D Luís da Cunha; outros, porque impactaram os meios 

intelectuais tecendo pesadas críticas à forma de ensino vigente, postulando uma forma de 

instrução mais aberta de acordo com as novas descobertas científicas e condizente com 

as necessidades de um Estado mais progressista, como Luís António Verney. E ainda 

outros, que além das habilidades críticas, propuseram o incentivo à educação da 

mocidade, apontando soluções práticas à agricultura e ao trabalho de modo geral, como 

António Nunes Ribeiro Sanches. Por fim, autores que colaboraram na reforma pombalina 

da educação e reafirmaram a separação entre as atribuições do poder temporal e espiritual, 

acentuando a força do Estado na condução das questões sociais, como António Ribeiro 

dos Santos.  

 Devemos esclarecer a respeito desses autores que mesmo tratando 

prioritariamente de um setor, quer seja, econômico, educacional ou outro, todos 

debateram as questões sociais portuguesas do contexto em que viveram. A fim de não nos 

tornarmos repetitivos, esclarecemos que ao comentarmos sobre suas ideias e obras temos 

sempre em mente mostrar a conjuntura portuguesa do século XVIII, porque conforme 

entendemos e pelo método que nos propusemos seguir na presente investigação, os dados 

levantados possibilitam localizar os discursos elaborados nas obras que pesquisamos e 

consequentemente ter mais clareza sobre as ações dos seus respectivos autores. 

 Marcante influência cultural foi a obra de Luís António Verney (1713-1792), cujas 

propostas ressoaram fortemente no país. Verney, filho de comerciantes de Lisboa, teve 

sua instrução feita em colégio jesuítico e dos oratorianos. Cursou Artes na Universidade 

de Évora e depois de formado viajou para a Itália onde se doutorou em Teologia e 

Jurisprudência. Os estudos universitários que empreendeu foram subsidiados pelo 

governo. Em Portugal, chegou a colaborar com suas ideias nas mudanças educacionais 

63 Idem, ibidem.



durante o reinado de D João V, mas não permaneceu no país. Fixou-se definitivamente 

em Roma quando tinha 23 anos, desenvolvendo intensa atividade como escritor. 

 Embora tenha partido por conta própria, em uma carta que escreveu a um padre 

da Congregação do Oratório, Luís António Verney se mostrou ressentido pela falta de 

apoio monetário oficial para se manter no estrangeiro, trabalhando e escrevendo64. 

Considerava que poderia contribuir através de seus textos, nas temáticas relativas ao 

desenvolvimento do país, uma vez que como outros portugueses, convivia com 

personalidades de diferentes lugares e observava as descobertas das ciências feitas na 

Europa65. Em Roma, travou contato com Muratori e com Genovesi, que representavam a 

Ilustração italiana. 

 A obra de Luís António Verney encontrou em Portugal ressonância entre 

pensadores que mesmo sob o jugo da censura, discutiam filosofia, ciências e política, pois 

como já dissemos, muitos haviam viajado pelas Cortes da Europa e participavam de 

debates consistentes sobre essas matérias. Porém, ao mesmo tempo em que existia um 

certo movimento no sentido da inquirição científica, também havia uma tendência na 

manutenção da filosofia escolástica dominante nos conventos e nas escolas oficiais66. 

Pelo menos durante o tempo de permanência dos jesuítas na condução dos estudos, 

segundo a versão oficial. 

 Verney estava a par das descobertas de Newton, conforme se nota pelos seus 

próprios registros sobre Física. Isso pode ser aferido com maior exatidão nos comentários 

relacionados à Lógica onde faz a distinção entre método analítico e o método sintético, 

priorizando o primeiro. Também é possível perceber que considerou os estudos de John 

Locke, absorvendo do autor várias ideias, embora não o cite expressamente. Também é 

perceptível seu conhecimento a respeito das reflexões teóricas de Charles Rolin, de 

Grotius e Pufendorf.  

64 MAXWELL. Op. cit., p. 122. Verney reclamaria quanto à remuneração recebida, fazendo constantes 
pedidos ao embaixador Luís José de Almada, que também era membro do Conselho de Sua Majestade, D. 
João V. Tempos mais tarde, conforme explicação de Maxwell, “por volta de 1770, Verney estaria recebendo 
estipêndios como membro da Ordem de Cristo, como deão do bispado de Évora (mesmo ausente) da igreja 
de Santa Maria de Beja, honorários de deputado do Erário Régio e do tribunal eclesiástico, da Mesa de 
Consciência e Ordens, além dos ganhos com a venda do seu livro em Lisboa que, entre Janeiro de 1764 e 
Agosto de 1773, lhe rendeu 1 378 510 réis”. 
65 CARVALHO JUNIOR, Eduardo Teixeira de. O Método em Verney e o Iluminismo em Portugal. Tese 
de doutoramento. Curitiba: UFPR, 2015, p. 67, nota 235. Disponível em:  
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40689/R%20-%20T%20-
%20EDUARDO%20TEIXEIRA%20DE%20CARVALHO%20JUNIOR.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
Acessado em: 20/05/2018. 
66 SILVA DIAS. Portugal e a Cultura Europeia. Ver p. 231. O autor chama atenção para vários autores, 
cujos textos estavam sendo divulgados e lidos, como: Newton, Locke, Grotius, Pufendorf, Leibniz e Wolf. 



 A atitude de Verney contra ideias e instituições do passado como a escolástica, o 

feudalismo e a aristocracia hereditária indicam a sua aproximação teórica com os 

princípios iluministas67. Abertamente, ele não se pôs contra o absolutismo, contudo ao 

afirmar que originariamente todos os homens tinham as mesmas condições de liberdade 

e igualdade, concebendo que houve um contrato na origem do poder político, a sua 

posição política parece mais clara68. 

 O livro O Verdadeiro Método de Estudar foi publicado em 1746 e uma remessa 

da primeira impressão foi enviada para Portugal, sendo confiscada pela Inquisição. Uma 

segunda edição foi produzida conforme consta no frontispício da obra em Valensa 

[Nápoles] ainda no mesmo ano da primeira, na Oficina de Antonio Balle [propriedade de 

Genaro e Vicenzo Muzio], constando como sendo de autoria do frade “Barbadinho”. Essa 

edição acabou circulando em Portugal, onde se esgotou rapidamente69.  Na obra, em 

nenhum momento, o nome do verdadeiro autor é apresentado ou se faz referência ao 

editor.  

 O texto é um tratado de gênero epistolar e está dividido em dois tomos, sendo que 

cada um contém oito cartas (dezesseis ao todo), versando sobre as disciplinas lecionadas 

na Universidade de Coimbra. A apresentação inicial é feita aos “Reverendíssimos Padres 

Mestres da Venerável Religião da Companhia de Jesus, no Reino e Domínio de Portugal”, 

subscrita por Antonio Balle.  

 A mesma forma de escrita da apresentação prossegue nas cartas, tratando-se de 

um tom crítico e irônico ao mesmo tempo70. Em determinadas passagens há sutilezas 

como o uso de recursos literários que demonstram o desapreço do “editor” com aquilo 

que os jesuítas estavam a fazer tanto no aspecto religioso, quanto no ensino que dirigiam 

em Portugal. 

 O prólogo é elucidativo, pois o “editor” explica o motivo de estar publicando a 

obra, ou seja, tratar-se-ia do escrito de autor religioso erudito que poderia contribuir na 

educação ministrada nas Escolas e Universidade portuguesas. O autor, por seu turno, diz 

67 Idem, pp. 238-241. 
68 Idem, p. 241.
69 MARTINS, Teresa Payan. A história da publicação do Verdadeiro Método de Estudar. In  
http://www.fcsh.unl.pt/chc/pdfs/VERNEY Disponível em 12/01/2018. 
Martins comenta que em cinco anos foram publicadas três edições da obra (essa informação conforme 
consta no seu texto foi baseada em estudo do prof. António Banha de Andrade. 
70 CARVALHO JUNIOR comenta que o aspecto irônico do discurso no Verdadeiro Método de Estudar foi 
analisado por Patrícia Domingos Woolley Cardoso e segundo ele, essa característica reforça a ideia de que 
o texto não tinha apenas uma dimensão pedagógica, mas possuía uma importante dimensão política. Ver 
CARVALHO JUNIOR, Eduardo Teixeira de. O Método em Verney e o Iluminismo em Portugal. Tese 
de doutorado. Curitiba, UFPR, 2015, p. 67, nota 235. 



ter recebido muitas informações ou pareceres de um amigo italiano, também religioso, 

sobre a situação do ensino em Portugal. No início é feita uma indagação: a quem poderia 

ser oferecido tal estudo, senão aos jesuítas? Em várias páginas o autor faz “elogios”, que 

parecem críticas, ao trabalho dos religiosos na educação. E novamente pergunta 

 
Quão oportuna ocasião ser-me-oferecia agora, de referir os louvores dessa venerável 
Religião, se a moderação e humildade de VVRR não me tampasse a boca! Quem tem 
dado mais e mais ilustres escritores a este Reino, que a Companhia? Quem tem promovido 
com mais empenho os estudos, que os seus mestres? Onde florescem as letras com mais 
vigor, que os seus Colégios? 71 
 
   

 No Verdadeiro Método de Estudar, a tradição didática dos jesuítas é confrontada 

com as novas metodologias de observação e experimentação. Em relação às ideias 

principais pode-se identificar alguns princípios basilares: crítica ao isolamento cultural; 

afirmativa de que a filosofia peripatética não é sinônimo de filosofia de Aristóteles, nem 

filosofia de Aristóteles é sinônimo de filosofia católica; ênfase no valor do 

experimentalismo; proposta da razão como instrumento de investigação e  destaque do 

progresso como realidade primordial para o espírito humano72.  

 Seja pelas propostas em relação aos problemas muitas vezes percebidos, mas 

praticamente não enfrentados pelos intelectuais, seja pelo tom desafiador àqueles que 

cuidavam exatamente da formação educacional, o texto chocou o meio cultural. No dizer 

de Silva Dias o “Verdadeiro Método caiu em Portugal como uma bomba”.  As cartas VIII 

(Filosofia); IX (Metafísica); X (Física); XI (Ética), versando sobre reformas pedagógicas 

e doutrinais de cada uma das disciplinas especificadas, teriam sido as que mais causaram 

discussões e dividiram as opiniões73.  

 Na Carta XI que trata da Ética, Verney chama a atenção para a validade desse 

ramo de conhecimento que faz parte da Filosofia, não somente para os estudiosos de 

Teologia, mas para todos os homens. Ele entende essa disciplina como sendo um conjunto 

de preceitos morais, que “à luz da boa razão”, conduz o homem à verdadeira felicidade 

através da prática de ações boas e honestas74. Essa disciplina “ensina as virtudes e os 

71VERNEY, Luís António. Verdadeiro Método de Estudar, para ser útil à República e à Igreja: 
proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal. 2 T. Valensa. Oficina de António Balle, 1746, p. 6. 
In Biblioteca Nacional de Portugal, http://purl.pt/118. Disponível em 02/04/18. Interessante é a opinião de 
Silva Dias quanto às possíveis críticas do Barbadinho à Companhia de Jesus. Sobre isso ver a nota R que 
consta nas pp. 326-331 em Portugal e a Cultura Europeia. 
72 SILVA DIAS. Portugal e a Cultura Europeia. Ver pp. 242-247. 
73 Idem, pp. 249-250. 
74 ARAÚJO, Ana Cristina. Dirigismo Cultural e Formação das Elites no Pombalismo. In O Marquês de 
Pombal e a Universidade. Org. Ana Cristina Araújo et al. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2000, p.23, 
nota 50. 



modos de conseguir o bem-estar e essa sensação de segurança e tranquilidade não se 

alcança com especulações, mas com boas e sólidas doutrinas, expostas com clareza e 

facilidade”75.  

 Com relação à faculdade de Leis e Cânones da Universidade de Coimbra, o autor 

criticou as orientações escolásticas e bartolistas, entendendo que seriam mais 

convenientes as histórico-críticas ou cujacianas76. Para ele era inadmissível que um jurista 

não conhecesse a história do Direito ou um teólogo desconhecesse a história da Igreja. 

Assim, a formação do jurisconsulto deveria ser mais completa, proporcionada por uma 

multiplicidade de saberes como o Direito Natural e das Gentes, Arte Oratória, os Cânones, 

a Teologia e as legislações de países estrangeiros77.  

 Em síntese a teorização do Barbadinho referente ao ensino jurídico e exposta no 

Verdadeiro Método de Estudar se assenta no racionalismo, no historicismo, na 

valorização do direito pátrio e no usus modernus das leis, na adoção da Filosofia com 

ênfase na Ética78. Segundo Francisco Falcon a sua crítica ao modo de ensinar o Direito 

na Universidade abriu caminho para a inclusão do jusnaturalismo no currículo do Curso, 

justificado anos depois pelo texto da Lei da Boa Razão com a afirmativa de estar “em 

consonância com o direito adotado pelas nações civilizadas”79.  

 No conjunto, as dezesseis cartas que compõem o Verdadeiro Método de Estudar, 

constituem uma crítica ao modelo de ensino das escolas portuguesas e um apelo à 

modernização cultural do país80.  As ideias expostas no Verdadeiro Método de Estudar 

não foram logo incorporadas a algum projeto reformador, mas anos depois apareceriam 

nas mudanças universitárias relacionadas ao Direito e a Ciência Jurídica que Pombal 

levou a efeito e ficaram registradas nos novos Estatutos da Universidade de Coimbra 

(1772)81.   

75 VERNEY. Op. cit. Ver tomo II, p. 70. 
76 COSTA, Mário Júlio de Almeida; MARCOS, Rui de Figueiredo. Reforma Pombalina dos Estudos 
Jurídicos. In O Marquês de Pombal e a Universidade. Coordenação Ana Cristina Araújo. Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2000, p. 98, nota 4. De acordo com os autores, Verney considerava 
que os juristas do século XVI interpretavam melhor as leis por se basearem na História. Os estatutos de 
1772 da reforma universitária pombalina pôs abaixo no ensino do Direito o recurso à Escola Bartolista. O 
repúdio, se devia ao procedimento interpretativo do Corpus Iuris Civilis aplicável às sociedades europeias, 
numa validade intemporal. Em oposição, fomentava-se o uso das diretrizes histórico-críticas da Escola 
Cujaciana. O ensino deveria pautar-se pelo direito pátrio e pela história do direito português. Ver também 
pp. 112-113 e a nota 49. 
77 Idem, p. 99, nota 8. 
78 SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da Silva. Fontes de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2000, p. 390. 
79 FALCON. Op. cit., p. 394. A afirmativa de Falcon encontra apoio no texto de Luís Cabral de Moncada.
80ARAÚJO, Ana Cristina. A Cultura das Luzes em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 2003, p.55. 
81 COSTA. Op. cit., p. 401. 



 A crítica sobre a situação do país, também passou pelo crivo da análise do 

diplomata D. Luís da Cunha (1662-1749) que esteve atuante no governo joanino. Ele 

expôs em uma pequena obra as considerações que lhe pareceram mais urgentes a adotar 

para solucionar as dificuldades. O tempo e as funções diplomáticas que exerceu fora de 

Portugal, afiançaram a sua perspicaz observação sobre os problemas econômicos, 

financeiros e políticos do país. Nascido em Lisboa, de origem aristocrática, D Luís 

formou-se em Cânones na Universidade de Coimbra. Iniciou sua carreira junto ao 

governo como desembargador da Relação do Porto em 1685, passou pela Casa da 

Suplicação em 1688, chegando à diplomacia em 1695. Como representante oficial, ele 

participou em 1712 das negociações referentes ao envolvimento de Portugal com a 

sucessão do trono espanhol82.  

 Por sua trajetória política, D. Luís travou conhecimento com pessoas dos meios 

científicos e artísticos, sendo que seus escritos refletem isso e mostram seu desejo tanto 

por uma reestruturação econômica, quanto pela renovação cultural do país. No período 

governativo de D. João V quando da condução da reforma de 1736, ele escreveu As 

Instruções Políticas, dirigidas a Marco António de Azevedo Coutinho, que havia 

assumido a recém-criada Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra. O texto tinha 

por objetivo apontar para a condição de fragilidade do país em relação à Espanha, dar 

alguns conselhos e sugerir “remédios” para reorganizar a economia.  

 Nesse escrito ele demonstra preocupação com as finanças públicas, sugerindo a 

eliminação dos privilégios de grupos e indivíduos que obtinham isenções fiscais. A 

respeito da carência do reino em matéria de equipamentos e estratégias industriais, ele 

ressalta o valor do incentivo econômico para o restabelecimento das manufaturas têxteis, 

em franca discordância com o que estabelecia o Tratado de Methuen. O capital para os 

investimentos poderia provir dos judeus portugueses e por essa ótica, a ideia seria atrair 

a aplicação dos recursos em negócios rendáveis. Para sanar a deficiência do comércio 

português indica algumas providências como o arredamento por contrato das alfândegas, 

a proibição de importação de produtos de luxo, a criação de um porto franco em Lisboa 

e a política protecionista das manufaturas83.  

82 CUNHA, D. Luís da. Testamento Político. SP: Alfa-Omega, 1976, pp. XIV a XV. Conforme nota 
introdutória da Profª Nanci Leonzo, no Testamento Político, D. Luís da Cunha, não somente pelo tempo 
que esteve fora do país, mas também pelos contatos que travou e principalmente pelo “espírito de 
renovação’ do qual estava imbuído, se inclui entre os “estrangeirados”.
83 CARDOSO, José Luís. Portugal como Problema: A Economia como Solução. Vol. V. Lisboa: 
Fundação Luso-Americana e Público, Comunicação Social, AS, 2006, pp.119-121. 



 No Testamento Político dedicado ao príncipe D. José, escrito entre 1747 e 1749, 

D. Luís da Cunha faz algumas observações sobre o país ao futuro soberano. No escrito 

incentiva o príncipe a ser cauteloso nas ações iniciais do governo de maneira “a não tomar 

o contrapé do governo do rei, seu pai”. E alerta que em caso de serem tomadas novas 

medidas, ele deveria evidenciar a necessidade das ações, pois dessa maneira estaria 

afirmando a sua real autoridade perante os vassalos que lhe deveriam obediência84. Os 

conselhos dados esclarecem a posição de D. Luís, quanto a única forma de governo 

legítima e que deveria prevalecer naquele período histórico. 

 Também sugere nesse texto, que o rei não tenha um primeiro ministro “a título de 

descanso”, porque explica: “Deus não pôs os cetros nas mãos dos príncipes para que 

descansem” 85. Citando exemplos ocorridos anteriormente, discute sobre a possibilidade 

de um ministro indicado, por conta do poder, arrogar-se como aquele que de fato governa. 

Seguindo seu raciocínio, previne o iminente soberano sobre a possibilidade de um 

ministro escolhido sobrepujar-lhe a autoridade real. Na sequência do texto, ele indica dois 

nomes para cargos administrativos, pois acreditava que poderia haver vacância na direção 

das secretarias da Marinha e do Reino.   

 Assim, recomenda para ocupar a secretaria da Marinha, Gonçalo Manuel Galvão 

de Lacerda, “porque tem juízo prático e expeditivo” tendo servido por muitos anos no 

Conselho Ultramarino, “onde adquiriu um grande conhecimento do governo”.  Para o 

posto dos assuntos do Reino estaria apto, segundo seu entendimento, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, que ele descreve como “dotado de gênio paciente e especulativo”, 

salientando sobre o caráter do Marquês, que seria “ainda que sem vício, um pouco 

difuso”86. Contudo, mesmo afirmando as qualidades dos ministros, Cunha insta o jovem 

príncipe, que ao cercar-se de pessoas de sua confiança, seja cauteloso, para não ser 

enganado. 

      Exaltando as qualidades do soberano D. João V, pai de D. José, o autor passa a 

tratar do exercício da soberania, cujas tarefas, ao seu ver, seriam semelhantes àquelas de 

um “pai”, com a diferença não apenas de tomar conta de sua prole, mas cuidar de muitas 

famílias ao mesmo tempo. Fazendo essa analogia, D. Luís da Cunha indica cinco 

84 Idem, pp. 18-19.  Ainda na introdução (pp. XIII a XV), Leonzo ressalta que na obra oferecida ao príncipe 
D. José (futuro sucessor de D. João V), o autor “postula a necessidade do reforço do absolutismo 
monárquico português excessivamente enfraquecido nos últimos anos do reinado de D. João V”. 
85 Idem p. 19. 
86 Idem, p.27. D. Luís da Cunha especifica as qualidades de cada ministro, cercando-se de cuidado nessas 
indicações, mesmo sendo pessoas das quais “conhece [o caráter] e os talentos”. Grifo nosso. 



obrigações do soberano em relação a sua casa: cuidar da sucessão; colocar os domésticos 

em suas funções; impedir as dissenções que possam comprometer a economia;  não ter 

dívidas ou seja, evitar que a despesa venha a exceder a receita e visitar as terras 

pertencentes ao país, para impedir a usurpação das propriedades. Ao mesmo tempo em 

que ele aponta as obrigações reais, mostra o grande perigo do não cumprimento dessas 

tarefas: o governo cair em mãos erradas. E ainda, por consequência das falhas na 

administração, que o rei acabe se distanciando do povo, não sendo reconhecido como 

autoridade. Também mostra que o relapso na observância das receitas e saídas de 

recursos, possa fazer surgir problemas gerados justamente pelo descontrole econômico87.  

 Quando se refere à administração do Reino, D. Luís da Cunha enfatiza que para 

suprir o Supremo Tribunal da Relação o soberano deveria dar cargos a pessoas “cuja 

conhecida probidade vê de par com sua ciência”. Ele observa o modo descompromissado 

como procedem na prática, os advogados e até os juízes. Questiona o número excessivo 

desses profissionais e as amarras causadas pelo interesse monetário que eles teriam nas 

questões legais, porque “com suas trapaças dilatam as sentenças”. No seu entender todo 

o conjunto: letrados, escrivães, notários, procuradores e até os requerentes, ligados ao 

judiciário estaria envolvido nas chicanas, “de modo que nas mãos de todos vem a ficar 

muita parte da importância dos processos”88.  

     A observação crítica feita por D. Luís quanto a organização jurídica, seria então 

retomada por Pombal alguns anos mais tarde, durante o governo de D. José I, com 

objetivo de promover uma reforma intensa no setor administrativo e na educação, sendo 

que nessa área, o foco estaria na Universidade de Coimbra, especialmente no curso de 

Direito.  

      A propósito da contabilidade do Estado, ele indica algumas causas das “sangrias” 

dos cofres públicos. Primeiro, faz duras críticas às congregações religiosas, compostas 

por grande quantidade de frades e freiras que ao possuírem um terço das terras e sem 

terem obrigações seculares, causam prejuízos ao país, usufruindo das rendas oficiais. Essa 

questão comentada por D. Luís, seria retomada na política de D. José I, se constituindo 

em item prioritário do plano de reforma social posta em prática por Pombal. Para o 

Marquês, o perigo iminente estava no poder adquirido em muitos anos pela Companhia 

de Jesus, acusada então, de ser a que maior dano e atraso causara ao Estado português. 

87  Idem, pp. 32-42. 
88 Idem, pp. 55-59.



 Na sequência do seu discurso, D. Luís, aponta para o excessivo número de pessoas 

que “anualmente vão para a Índia” às custas do Estado; reforça a ênfase no prejuízo que 

a Inquisição estaria causando ao país, por execrar os cristãos-novos que poderiam 

contribuir com suas riquezas para o  desenvolvimento do Reino; e por fim, mostra que o 

comércio português com os ingleses não conseguia obter rendas satisfatórias. As 

afirmativas apresentadas por D. Luís da Cunha sobre os problemas que estavam 

desgastando Portugal, corroboram a ideia de que mesmo sob pressão oficial, a 

intelectualidade portuguesa seguia ativa e atenta à conjuntura.  

 Mesmo que o Testamento Político não trate, especificamente sobre o 

jusnaturalismo, muito provavelmente por considerar fato indiscutível a legitimidade da 

monarquia e ainda, ataque o excesso de pessoas nos conventos, o texto revela uma tomada 

de posição do autor, na sinalização de um Estado forte e conforme ao cristianismo. Na 

medida em que critica o “estado de coisas” que aconteciam no país, como a manutenção 

pelo Estado de “corporações religiosas abusivas”, o autor mostra que não compactuava 

com o poder irrestrito adotado por aqueles que pertenciam a Igreja. 

 Outro pensador cujo discurso encontrou ressonância em Portugal, foi António 

Nunes Ribeiro Sanches ((1699-1783), nascido em Penamacor, filho de cristãos-novos. 

Estudou em Coimbra no Colégio das Artes e ingressou na Universidade onde iniciou o 

curso de Direito. Descontente com o ensino ali ministrado, criticou a ineficiência do 

aprendizado e a vida boêmia que muitos alunos levavam. Decidiu viver na Espanha, 

matriculando-se na Universidade de Salamanca. Em 1724, concluiu a licenciatura em 

Medicina, e voltou para Portugal para exercer sua atividade de médico em Benavente. 

Porém, não permaneceu mais que dois anos ali, pois foi delatado à Inquisição como 

praticante do judaísmo. Pela intolerância à fé de sua família, resolveu se exilar e em 1727, 

já se encontrava em Londres. Na Inglaterra, estudou Química e Física, travando 

conhecimento com Jacob de Castro Sarmento, médico que também tinha origem judia. 

Percorreu outros países da Europa, sendo que nos Países Baixos conheceu e foi discípulo 

de Boerhaave e Albinus. Chegou a viver vários anos na Rússia, trabalhando como médico 

militar e da Corte89.   

89 Herman Boerhaave (1668-1738) foi médico e botânico neerlandês. Destacou-se por mostrar a relação 
existente entre os sintomas e a lesões. Bernhard Siegfried Albinus foi anatomista, também neerlandês 
(origem alemã), destacando-se por importante obra figurativa sobre o esqueleto e os músculos. Sobre a 
biografia de António Nunes Ribeiro Sanches ver a Biografia do médico judeu português. Disponível em 

     Acessado em 30/06/2018. 



  Em 1747, fixou residência em Paris, frequentando os círculos ilustrados, produziu 

inúmeros trabalhos, em diálogo com diversos filósofos. Nesse período, Ribeiro Sanches 

redigiu a maior parte de sua obra, dedicada às reformas sociais de Portugal e da Rússia90. 

Devido às perseguições religiosas em Portugal, e mesmo tendo se reconvertido à fé cristã, 

não mais retornou ao país. Vivendo no exterior, na condição de “estrangeirado”, não 

deixou de pensar sobre os problemas da pátria e seu pensamento expresso nos escritos, 

acabaram repercutindo nos meios diplomáticos.  Em 1758, recebeu um pedido do governo 

português para elaborar um estudo sobre a reforma dos estudos médicos que em linhas 

gerais, foi bem aceito. Em 1759, passou a receber remuneração por colaborar com várias 

propostas para a reforma educacional do Estado. O auxílio teve um período de 

interrupção, mas acabou sendo mantido até o final de sua vida.  

 Durante todo o seu percurso, Ribeiro Sanches manteve-se estudando e escreveu 

muito sobre vários assuntos. Os textos sobre Portugal denotam sensibilidade e 

entendimento sobre vários aspectos administrativos e compreendem desde a situação 

organizacional do comércio e da manutenção das manufaturas, como também das regalias 

e privilégios dados aos grupos mais favorecidos e até do uso e exploração dos recursos 

naturais. O seu inconformismo se manifestava ainda quanto ao excessivo número de 

religiosos reclusos em mosteiros e conventos e com a consequente falta de braços para o 

trabalho no campo.  

  Em seu trabalho Ribeiro Sanches mostra um perfil de intelectual cosmopolita, 

atento às ideias iluministas e nesse aspecto, percebe o quão necessárias seriam as 

mudanças a serem feitas, também no campo da educação91. Entre os seus escritos, 

podemos destacar as Cartas sobre a educação da Mocidade, texto publicado em 1760 

e Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se, impresso em 1777. 

 O primeiro título reúne uma coletânea de escritos, em que o autor faz críticas sobre 

o poder eclesiástico em Portugal, apontando para a secularização. Num balanço sobre as 

instituições sob o poder da Igreja, dentro do Estado, ele aponta para os prejuízos e 

contradições que tal concessão acarreta. Ainda dentro do mesmo conjunto de textos, ele 

faz comentários sobre o ensino de Cânones em Coimbra. Enfatiza o regalismo e defende 

a autoridade do Estado na direção dos estudos universitários. No seu entender, a 

Inquisição deveria ser reformada, tendo divididas as funções entre os bispos e os tribunais 

90 CALAFATE. Op. cit., p. 215. 
91 Idem, p. 216. 



reais. Caberia ao rei dirigir a Faculdade de Direito Civil e os bispos teriam a 

responsabilidade de dirigir a Faculdade de Teologia92. 

 A concepção de Ribeiro Sanches sobre a fundamentação do poder do estado civil, 

difere de outros estrangeirados, que defendiam a origem divina para a constituição da 

soberania. Para ele, o poder tem origem na vontade livre do povo e a divindade seria 

somente uma testemunha do contrato firmado. assim pode-se afirmar a respeito do 

pensamento do autor 

 
[...] distingue-se dos demais estrangeirados, pois, ao contrário de Verney, enfrentou 
diretamente a questão política, e distingue-se também dos teóricos pombalinos, pois não 
embarcou na apoteose da monarquia absoluta, impondo a existência de direitos conaturais 
inalienáveis, que os súditos não transferem aos soberanos no ato do contrato, nem tácita 
nem expressamente93.     

  

  A enunciação de direitos posta por Ribeiro Sanches abre caminho para pensar uma 

sociedade igualitária, onde cada súdito passa a ter uma nova condição, a de cidadão. Com 

essa ideia, não se admitiria os privilégios de grupos. Aliás, o problema de Portugal, 

passaria pela dificuldade de extinguir um mal há muito arraigado, a monarquia fundada 

na espada, e não no trabalho e na indústria, tendo os fidalgos a mentalidade cheia de 

preconceitos e os eclesiásticos as prerrogativas de suas imunidades.  

 Nos textos englobados sob o título de Dificuldades que tem um reino velho para 

emendar-se, Sanches também critica o poder eclesiástico e ressalta a necessidade da 

secularização. A ênfase desse conjunto de textos recai na defesa da separação dos dois 

poderes, admitindo a preponderância do Estado. Sobre o ensino, Sanches argumenta 

como estava sendo contraditório ter uma faculdade chamada dos “Sagrados Cânones” 

onde os graduando estariam a aprender as “leis do Outro Soberano” [Deus], sendo que 

depois de formados juram obedecer as leis servindo ao rei, sem que tenham sido 

preparados para isso, ou seja, para ocuparem cargos da administração oficial94.  

 Pelo viés da demarcação dos poderes temporal e espiritual, outro autor que 

marcaria presença algumas décadas depois de Cunha, oriundo do meio religioso, seria 

António Ribeiro dos Santos (1745-1818). Tendo um perfil voltado para o direito 

canônico, os seus escritos mostram uma visão política ampla, na medida em busca discutir 

92 Idem, ibidem. 
93 Idem, p. 217. 
94 FALCON. Op. cit., p. 349.



as fundamentações juspolíticas do seu próprio tempo95. António Ribeiro dos Santos 

formou-se em Cânones pela Universidade de Coimbra, em 1768, obtendo o grau de 

bacharel. Para terminar os exames de formatura, escreveu a dissertação com o título De 

Sacerdotio et Imperio (1770).  Em 1774, após os exames de praxe, e todo o cerimonial 

de costume, foi-lhe concedido o grau de doutor.  

 A obra citada foi dedicada a Joaquim Inácio da Cruz que a patrocinou. Conforme 

explicação dada por José Esteves Pereira, essa família teve papel importante na sociedade 

pombalina “contribuindo para a coesão do grupo burguês, comercial e industrial, que se 

firmou à sombra da política de fomento de Sebastião José de Carvalho e Melo”96. 

Podemos dizer que o texto de Ribeiro dos Santos se adequava ao perfil político- 

ideológico do contexto pombalino e constituiria um eficaz instrumento pedagógico para 

os objetivos da reforma educacional nas Faculdades de Cânones e de Teologia97. 

  Os anos anteriores à reforma, foram de trabalho para os que integravam a Junta 

formada para elaborar o Compêndio e depois os Estatutos. O reitor Francisco de Lemos, 

que fazia parte da comissão, observava os alunos e escolhia os que pudessem colaborar 

com suas ideias para a execução das mudanças educacionais. Em 1770, o estudo que 

António Ribeiro dos Santos estava escrevendo ficou conhecido e suas ideias serviram aos 

intentos reformistas, pois o programa adotado na Faculdade de Cânones, em 1772 se 

acomodava ao modelo de texto científico que ele propôs naquele momento98. 

 A linha do seu pensamento se aproxima de António Pereira de Figueiredo e de 

José de Seabra da Silva. Porém, formalmente se afasta do primeiro, pelo tom discursivo 

e analítico do texto; e do segundo, pelo caráter sistemático e não polêmico da sua 

exposição99.  

 O texto do Sacerdotio et Imperio é composto por seis partes, sendo que a primeira 

trata de Deus com uma fundamentação teológica e filosófica, que era exigência do curso 

95 SILVA DIAS, José Sebastião da. Cultura – História e Filosofia. Lisboa: Centro de História da Cultura 
da Universidade Nova de Lisboa, 1982, p. 66. 
96 PEREIRA, José Esteves. O Pensamento Político em Portugal no século XVIII – António Ribeiro dos 
Santos. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005, p. 87. 
97 MAXWELL. Op. cit., p. 120. Maxwell comenta que o texto de António Ribeiro dos Santos “pretendia 
servir de base à reforma do ensino de Direito na Universidade de Coimbra e estabelecia os limites de 
jurisdição do Estado e do poder eclesiástico”.  
98 Idem, pp. 88-89. Pereira comenta que é possível dizer “com segurança que o autor estava em sintonia 
com o aperfeiçoamento final da reestruturação universitária”. 
99 SILVA DIAS, José Sebastião da. Pombalismo e Teoria Política. Ver p.22. Silva Dias afirma que “o 
autor era criatura do pombalismo e escreveu a obra quando já se preparava a reforma da Universidade.  



de Cânones100. Na sequência da parte introdutória, há duas dissertações sobre o poder 

eclesiástico e o poder civil; outra dissertação sobre a relação mútua dos poderes; mais 

uma sobre a concórdia possível e necessária do sacerdócio e império e por último uma 

análise dos aspectos constitucionais específicos da ordem temporal e da ordem 

espiritual101. 

 O discurso de Ribeiro dos Santos inicia com a circunscrição de poderes da Igreja 

e do Estado, afirmando que a sociedade eclesiástica tem conexão com a salvação e a 

beatitude e a sociedade civil é o espaço onde os homens vivem enquadrados por uma 

ordem política, para que enquanto viverem possam alcançar a tranquilidade e felicidade. 

Assim, há uma esfera de ação para cada uma das ditas sociedades. A Igreja tem fins 

espirituais e por isso, recebeu de Cristo o poder das chaves que se resume em ensinar e 

pregar a Doutrina Divina; em consagrar e administrar os sacramentos; em instituir os ritos 

sacramentais e as regras disciplinares. O poder do gládio espiritual não seria somente do 

Papa, mas também dos bispos102. 

 Em relação à origem do poder temporal, Ribeiro dos Santos rejeita a teoria 

pactual, mesmo a defendida por Pufendorf, e considera que a origem da autoridade foi 

concedida pela providência divina. Para ele o poder do soberano é o direito absoluto de 

“moderar e dirigir as ações de todos os membros dos seus corpos políticos”. O poder 

legislativo está em suas mãos e ele tem o direito de revogar, ab-rogar ou repor leis e 

costumes antigos. O poder judiciário também é de sua alçada, podendo compor o corpo 

de magistrados e decidir sobre a paz e a guerra. De acordo com Silva Dias, esse raciocínio 

caracteriza a hipótese da monarquia pura. O poder do soberano tem sua origem em Deus, 

sendo por isso supremo e absoluto; acima desse poder somente o poder D’Ele. Assim, 

tanto quanto os vassalos o rei está sujeito aos preceitos da lei natural e da lei divina103.   

 A fidelidade dos súditos também é discutida por Ribeiro dos Santos, que entende 

como “falsa e sediciosa” a opinião dos que pensam que as leis civis não obrigam em 

consciência. Mesmo quando os mandatos forem “menos pios”, ainda assim, cabe 

obedecer. Disso, conclui que o povo não pode em relação ao soberano: censurar, 

100 PEREIRA. Op. cit., p. 91. Explica Pereira, que “muito do que Ribeiro dos Santos apresenta na sua 
tentativa probatória é inspirado de António Genovesi”. 
101 Idem, p. 89. 
102 SILVA DIAS. Op. cit. pp. 22-23. Conforme a explicação de Silva Dias, a teoria de Ribeiro dos Santos 
ao considerar a autoridade e o poder dos bispos, agrega os princípios do regalismo e os princípios do 
episcopalismo, assunto também teorizado por António Pereira de Figueiredo.   
103 Idem, pp. 23-25. Silva Dias explica a ideia do canonista sobre o poder real e cita um extrato do texto de 
Ribeiro dos Santos, em que ele disserta sobre as atribuições de cada esfera de poder. 



penalizar, coagir, depor, fazer sedições, ser rebelde, favorecer inimigos, pegar em armas, 

resistir pela força104 .  

 O poder régio está de acordo com o Velho e Novo Testamentos, com os Concílios 

e conforme recomendação dada pelos Padres da Igreja. E, é nesse ponto, que Ribeiro dos 

Santos une a religião e o direito, afirmando que a soberania é consequência do direito 

natural, também, do direito das gentes e do direito público. Tão veemente é sua opinião 

sobre isso, a ponto de lançar impropérios contra possíveis detratores 

 
[...] nos admira verdadeiramente que muitos extraíssem dos infernos uma opinião nova e 
de todo contrária a estes sacratíssimos monumentos, ímpia, criminosa, sediciosíssima, 
que encoraja os tiranicídios e regicídios. Nada se pode imaginar de mais pernicioso à 
igreja e à república do que a horrível e pestilentíssima seita dos monarcômacos105. 

   

 Ribeiro Santos inclui como inimigos da monarquia pura muitos dos “denominados 

jesuítas”. O seu pensamento não se manifesta numa separação radical entre Igreja e 

Estado, antes acredita que os dois gládios devem se conjugar. Considera que a Igreja foi 

perseguida e vexada pelo Estado, mas tempo veio, em que seus inimigos se tornaram seus 

protetores106. A aproximação entre os dois poderes teria se dado no governo de 

Constantino, o que foi benéfico para a Igreja. E o principado também teria ganho, porque 

foram estabelecidos o poder do imperante, os direitos, as leis, os deveres dos súditos. A 

Igreja, teria a seu ver, contribuído para a obediência dos súditos através da propagação de 

seus dogmas, que ele simplifica em “prêmios e suplícios eternos”, entendidos através da 

consciência. De forma alguma, ele aceita a interferência de um poder no outro, a aliança 

é possível, mas cada um com sua competência. Usa dois exemplos de atitude: a de Hobbes 

que sugeriu a submissão da Igreja ao Império e a de Bonifácio VIII que desejava o Império 

dependente da Igreja, servil e subordinado a ela, sendo que qualifica cada uma como 

“péssima, nefasta e escelerada”107. O fim do Estado é a conservação dos homens, a sua 

liberdade e a sua felicidade e da Igreja é a salvação das almas. 

104 Idem, p. 25. Outro trecho do texto de Ribeiro dos Santos, o qual encadeia os atos não toleráveis na 
obediência aos soberanos. 
105 Idem, p. 25. É uma longa citação do “De Sacerdotio et Imperio”, utilizada por Silva Dias, da qual 
retiramos um trecho. 
106 Idem, p. 26. As explicações dadas são de Silva Dias, que toma algumas frases e expressões do texto de 
Ribeiro dos Santos
107 Idem, p. 27. Os adjetivos utilizados referentes a opinião de Hobbes e à ação de Bonifácio VIII são de 
Ribeiro dos Santos. 



 Silva Dias esclarece um ponto importante no De sacerdotio et imperio que é a 

afirmativa quanto a submissão da Igreja ao Estado, na ordem política; e a submissão do 

Estado à Igreja, na ordem moral108. A Igreja é um corpo político, enquanto congregação 

e um corpo místico em virtude da religião que professa109. Pode a Igreja, no aspecto 

temporal, promulgar documentos tais como decretos, bulas e breves que digam respeito 

à organização eclesiástica; e pode o Estado, proibir livros e convocar concílios nacionais 

e provinciais. De outro lado, ressalta que as congregações religiosas não podem estar num 

reino sem o beneplácito do monarca. Desse modo, ele justifica a retirada da ordem dos 

jesuítas no reinado de D. José I110. Também, os bens eclesiásticos, estão sob o poder do 

Estado, podendo ser limitados, diminuídos, transferidos, divididos, alienados e 

convertidos a outros usos. E, tanto como os bens dos leigos, os da Igreja estão sujeitos ao 

pagamento de tributos. O poder do Estado abarca também o corpo místico da Igreja, pois 

admitindo-a em seus territórios e sendo os príncipes seus tutores e defensores, podem usar 

das leis para proteger a religião111 .  

 O discurso de Ribeiro dos Santos revela um conhecimento de Hobbes, e da 

polêmica dos deístas e tem um forte conteúdo teológico na defesa do sacerdócio. Mas o 

ponto essencial do seu texto está no trato do regalismo, ou seja, na fundamentação de uma 

política de governo que se constitui em doutrina de Estado112. Contudo, anos mais tarde, 

com referência ao programa político desse Estado e de seu ministro, Pombal, a quem 

prestou colaboração, emite a seguinte opinião  

 
Este ministro quis um impossível político; quis civilizar a nação e ao mesmo tempo fazê-
la escrava; quis espalhar a luz das ciências filosóficas, e ao mesmo tempo elevar o poder 
real ao despotismo; inculcou muito o estudo do direito natural e das gentes, e do direito 
público universal, e lhes erigiu cadeiras na Universidade de Coimbra, mas não via que 
dava luzes aos povos para conhecerem por elas que o poder soberano era unicamente 
estabelecido para o bem comum da nação e não do príncipe, e que tinha limites e balizas 
em que se devia conter 113. 

 

 Parece que se no plano teórico, Ribeiro dos Santos almejava uma dessacralização 

da sociedade portuguesa e de espiritualização da Igreja, isso no plano prático se converteu 

108 Idem, p. 28. 
109 Idem, p. 28. Silva Dias, cita mais um excerto da obra de Ribeiro dos Santos. 
110 Idem, p. 29. 
111 Idem, p. 30. 
112 Idem, p. 31. 
113 PEREIRA. Op. cit., p. 119. Pereira faz a referência ao texto de Luís Fernando de Carvalho Dias: 
Algumas cartas do Doutor António Ribeiro dos Santos. 



na instrumentalização da Igreja ao serviço do poder temporal, pelo menos nas décadas 

finais do século XVIII114.  

 Cremos que as ponderações feitas sobre os pensadores elencados anteriormente 

nos mostram o interesse da intelectualidade portuguesa com ideias que circulavam no 

meio europeu e que, especialmente através dos textos escritos, discutia os temas sociais 

e políticos relevantes ao país.  Observamos que nem todos comungavam com o mesmo 

ponto de vista sobre a maneira de resolver os problemas sociais, mas as suas preocupações 

levavam em conta a conjuntura portuguesa e o lugar de Portugal entre os países europeus. 

 

1.3 SÃO TOMÁS DE AQUINO – JUSNATURALISMO RACIONALISTA: 

GROTIUS E PUFENDORF 

  

 Antes de comentarmos sobre o jusnaturalismo moderno em Portugal, desejamos 

abordar certos pontos relativos à filosofia tomista com o objetivo de entender um pouco 

mais sobre as diretrizes reformistas propostas para a Universidade Conimbricense.  Em 

alguns momentos, no Compêndio são feitas menções a São Tomás. Também não é 

demasiado esclarecer que a filosofia escolástica acatada pelos jesuítas fundamentava as 

funções docentes em Portugal115. Nossa resolução, ao contemplar essa linha em nosso 

trabalho justifica-se pela tenaz oposição estabelecida entre a ideologia reformista do 

dezoito e a metodologia utilizada no ensino aplicado nos colégios e universidade pelos 

inacianos116. Na verdade, buscamos na bibliografia as informações de ordem mais ampla, 

que possam nos esclarecer sobre algumas questões pontuais relativas às exigências da 

reforma de Pombal do ensino universitário referentes ao curso de Direito.  

 A escolástica representava a filosofia cristã medieval e estava relacionada à visão 

de mundo, que considerava a criação divina. O homem como obra de Deus podia 

compreender a verdade sobre sua origem dada na revelação por meio das Sagradas 

Escrituras. Os dogmas transmitidos pelos padres e doutores iluminados por Deus, davam 

114 SILVA DIAS. Op. cit. pp.31-32. 
115 ABBAGNANO, Nicolau. História da Filosofia. Vol. 3. Trad. Armando Silva Carvalho. Lisboa: 
Editorial Presença, 199, p. 9. A palavra “escolástica” designa a filosofia cristã da Idade Média, explica 
Abbagnano. Originariamente estaria ligada ao ensino, tanto às matérias do trívio (gramática, lógica ou 
dialética e retórica) e do quadrívio (geometria, aritmética, astronomia e música), servindo mais tarde de 
referência ao professor de filosofia e teologia. Assim, afirma Abbagnano, “a conexão escolástica com a 
função docente não é um fato puramente acidental e extrínseco, faz parte da própria natureza da 
escolástica”. 
116 Sobre essa questão encontramos muitas críticas em documentos do pombalismo, e nos remetemos 
principalmente ao Compêndio Histórico. As duras críticas são feitas tendo como condutores dessa filosofia 
os jesuítas. 



o fundamento à vida histórica117. A adoção de tais premissas colocava em primeiro plano 

a vida comunitária, relegando o indivíduo e a sua vontade particular a um lugar 

secundário.  

  O pensamento de São Tomás de Aquino (1225-1274) marcou uma nova etapa no 

período escolástico, ao estabelecer uma relação rigorosa entre razão e revelação. Nesse 

aspecto, ele buscou integrar a filosofia e a fé, a obra de Aristóteles e a verdade revelada. 

Para realizar essa tarefa colocou duas condições essenciais:  dissociar Filosofia e 

Teologia, ou seja, separar a investigação racional da ciência que tem por pressupostos a 

revelação divina;  e estabelecer que os objetos de ambas fossem distintos, sendo que a 

primeira se ocuparia do ser das criaturas e a segunda do ser de Deus118.  

 A base de sua teoria política encontrou-a no Direito Natural, herança do 

estoicismo grego ao mundo antigo e moderno119. De acordo com a sua filosofia existe na 

mente divina uma lei eterna e soberana que governa o universo. A lei natural no homem 

é um reflexo ou participação dessa lei eterna  que se concretiza através de três inclinações: 

a inclinação para o bem natural,  quando o homem age em prol da própria conservação; 

a inclinação especial para realizar os atos que suprem as necessidades instintivas; a 

inclinação para o bem segundo a natureza racional que permite ao ser humano conhecer 

a verdade120.  Mas, existem também, outras duas leis: a lei humana, invenção do homem 

e a lei divina que conduz o ser humano aos fins sobrenaturais. Nos escritos ele não faz 

distinção entre os termos direito e lei natural e podemos considerar que a sua concepção 

de direito seja objeto da justiça. A justiça é a virtude que regula as relações com os outros. 

O ato em si, independente da intenção de quem o pratica, tem que ser justo ou “direito”.  

 Na perspectiva de São Tomás a lei natural é justa, sendo que é através dela que 

todas as leis dos homens devem derivar. A propósito da política do Estado, São Tomás 

117 Idem, p.10.  
118 Idem, pp. 16-17. Abbagnano coloca que a filosofia escolástica não é autônoma, como é a filosofia grega. 
Assim, entende-se que a verdade foi revelada ao homem pelas Sagradas Escrituras através dos dogmas. Por 
isso, ele pode se aproximar dessa verdade e compreendê-la na medida do possível, contando com a ajuda 
das autoridades religiosas da Igreja. Ressaltamos que embora o tomismo tenha pontos importantes quanto 
à Teoria do Conhecimento ou da Ética, procuramos no nosso estudo abordar somente os aspectos da teoria 
política. 
119 RAMPAZZO, Lino; NAHUR, Március Tadeu Maciel. Princípios Jurídicos e Éticos em São Tomás 
de Aquino. SP: Paulus, 2015, pp.35-37. Conforme informam os autores, São Tomás resgatou duas vias 
para tecer suas considerações sobre o Direito Natural: a romana e a patrístico-latina. Pela primeira inspirou-
se no jurisconsulto Celso [Públio Juvêncio Celso Tito Aufídio Ênio Severiano, 67-130 d.C.], que definiu 
“direito” como a “arte do bom e do equitativo”. Pela segunda via, observou as reflexões de Santo Isidoro, 
para o qual “direito” e “lei” mantêm uma intrínseca relação, sendo que a “razão” dá a ideia de “justiça” ao  
homem e a obediência à lei é uma questão de “prudência”. Teria ainda, São Tomás se inspirado em Santo 
Agostinho, para o qual a essência da justiça é o amor de Deus que está inscrito em tudo. 
120 ABBAGNANO. Op. cit. Vol. 4, p. 35. 



afirma que o homem é por natureza um ser social ou político e a sociedade existe para o 

seu bem. Cabe à coletividade, ou àquele que cuida do grupo e dos interesses comuns, ditar 

as leis.  Entretanto, o governo religioso só pode ser exercido por Cristo e a quem foi 

confiado o poder de exercê-lo na Terra, o Papa. Todos os reis do povo cristão devem estar 

sujeitos à autoridade do Sumo Pontífice121.  O poder temporal deriva de Deus e a melhor 

forma de governo é a monarquia moderada, na qual o povo tem participação122.   

 Em síntese, podemos afirmar que para Tomás de Aquino o Estado surge por obra 

divina e o rei sendo o seu ministro, legisla sobre as coisas terrenas e procura o bem comum 

e a paz. Como representante de Deus, obrará com consciência e justiça, conduzindo o 

povo de modo reto, propiciando-lhe segurança e bem-estar.  A Igreja tem um papel 

fundamental na manutenção da harmonia social, pois cabe a ela o cuidado do Reino de 

Cristo na Terra. O governante deve ao Sumo Pontífice consideração e respeito. 

 Como afirmamos, a filosofia de São Tomás significou uma inovação, embora 

tenha encontrado resistências até mesmo de outras ordens religiosas como a dos 

franciscanos. Com o paulatino declínio da escolástica espanhola, o pensamento tomista 

perdeu seu vigor123.  

 De modo geral, nos momentos históricos posteriores à época tomista, os 

pensadores buscaram entender os fenômenos naturais através da razão, dando mais 

crédito às ciências sem a contumaz recorrência ao mundo sobrenatural.  A natureza 

deixou de ser vista como algo intangível e passou a ter um caráter objetivo e a ser 

considerada como mensurável, sujeita às leis matemáticas124. O conhecimento dos 

europeus de outros lugares desestabilizou a ideia de uma organização da sociedade 

baseada na ordem divina. O homem deixaria então de ser considerado uma peça na 

Máquina do Universo, adquirindo um estatuto de elemento autodeterminado125.  

121 Idem, p. 36. 
122 MARÍAS, Julián. História da Filosofia. Trad. Cláudia Berliner. SP. Martins Fontes, 2015, p.186-187. 
123 Idem, p. 187. 
124 ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Vol. 6. Lisboa: Editorial Presença, 2000, p. 7.
125 Conforme explica Hespanha, a consequência desse grau de individualização se reflete na organização 
social, mais ainda, na sua constituição, entendendo-se que ela seria decorrente de um pacto acordado pela 
vontade de seus proponentes. O contratualismo viria a legitimar vários tipos de regimes políticos, tanto os 
de poder absoluto, quanto os de poder mais limitado. As próprias relações sociais deixariam de lado o 
aspecto natural, passando à condição de negociáveis pelos indivíduos, sendo que na base societária ainda 
seria admissível o Direito Natural como elemento regulador. Essas mudanças estruturais caracterizariam o 
que se passou a denominar Estado Moderno. Ver As Estruturas Políticas em Portugal na época moderna. 
In História de Portugal. José Mattoso [et al]; José Tengarrinha (org.). SP: EDUSC; UNESP; PT: Instituto 
Camões, 2001, pp. 120-121.  



 De todas as mudanças decorrentes de um pensamento mais racional, talvez a mais 

significativa em termos científicos tenha sido a formulação da teoria heliocêntrica, pois 

tornou possível a afirmação da razão crítica sobre a autoridade dos clássicos e da 

percepção sensível. As descobertas de Galileu corroboraram o heliocentrismo e 

modificaram a noção de método científico. Também Francis Bacon apontaria para a 

importância da observação metódica e crítica da natureza visando o progresso científico. 

E ainda Descartes colocaria a razão como juiz soberano da verdade, repelindo a antiga 

via da autoridade e da tradição126.  

 No século XVIII, a razão celebrou os seus triunfos através de várias doutrinas 

como as de Grotius, Descartes, Hobbes, Espinosa, Leibniz e Kant. Os teóricos queriam 

que essa razão estendesse os seus domínios a todos os aspectos da realidade.   

 Em Portugal, o cosmopolitismo surgido na Europa, acabou chegando mais tarde. 

O barroco seria uma manifestação contra as ideias que representavam um pensamento 

mais livre e racional. No século XVII e ainda em meados do XVIII a inteligência estava 

subordinada à escolástica e a consciência estava assentada na autoridade da Igreja127. Mas 

mesmo o Estado exercendo um controle rígido sobre a intelectualidade que não podia se 

expressar abertamente, houve uma brecha por onde foi possível vislumbrar o cenário 

europeu mais moderno.  

 Como já expusemos antes, o conhecimento do que acontecia além-fronteiras 

deveu-se em parte àqueles que desempenharam papéis burocráticos fora do país e que 

puderam ter conhecimento das inovações científicas divulgadas em outros centros. Porém 

não só eles puderam ter informações do ambiente externo, além dos diplomatas, também 

muitos militares e sacerdotes acompanharam as novidades.  E foi pelo contato desses 

elementos com as ideias mais avançadas em termos de ciência e filosofia que se formou 

uma base de opinião contrária à ação inquisitorial, à escolástica ao provincianismo 

126 No entender de Silva Dias a impressão que a afirmação da teoria heliocêntrica causou poderia ser 
comparável “à golpe de fogo na barrica de pólvora”, destruindo uma das colunas mestras da ciência 
peripatética. Sobre Galileu, o autor comenta que o Sagitore (1623) foi o “primeiro discurso do método” 
divulgado na Europa, apresentando uma forma de investigação da natureza baseada na observação e na 
generalização matemática. E que o Novum Organum Scientiarum de Bacon foi o “breviário de muitas 
gerações de filósofos”. A respeito de Descartes, Silva Dias frisa que ele inaugurou uma nova maneira de 
pensar “que consiste em voltar o sujeito cognoscente para si próprio e não para o mundo exterior”. Ver 
Portugal e a Cultura Europeia, pp. 91 a 93. 
127 SILVA DIAS. Op. cit., p. 127-145. Em sua análise sobre o período da cultura do século XVII português, 
Silva Dias esclarece que todo pensamento intelectual estava sujeito às amarras da Inquisição. Conforme 
frisamos antes, no seu entender foi “uma época de depressão moral” e sobre isso, resume dizendo que “o 
jogo combinado das instituições e das circunstâncias históricas da nação amodorrou a cultura portuguesa”. 



cultural e político128. Em fins do século XVII, já se principiara a formação de uma 

corrente de opinião progressiva, cujas vozes ainda se ouviam em surdina, mas davam 

mostras de vida129.  

 Os pensadores portugueses, por publicações que chegavam de fora, toleradas ou 

não pela censura, por traduções, ou por informações vindas pelos “estrangeirados”, 

acabaram conhecendo obras do jusnaturalismo que tinham repercussão na Europa e das 

quais muito provavelmente, não poderiam fazer vistas grossas, mesmo que em muitos 

pontos com elas viessem a discordar.   

 As ideias jusnaturalistas de Grotius, Pufendorf e Tomasius faziam parte desse 

repertório teórico, porém não eram aproveitadas ou discutidas em profundidade, no mais 

das vezes, como em Gonzaga, serviam como uma baliza, para a exposição de outras 

ideias. Mas, o Direito Natural, entendido numa conformação mais abrangente, estava 

presente nas ideias filosóficas dos intelectuais portugueses, prioritariamente aquele de 

feição tomista130.  

 É necessário entender o teor das teorias sobre o Direito Natural de pelo menos 

dois dos pensadores jusnaturalistas mais destacados na época e como repercutiram no 

absolutismo de Portugal, para compreender mais claramente as formulações de Gonzaga 

e do Marquês de Penalva. Na sequência comentamos em separado, as ideias de Grotius e 

Pufendorf, representantes do jusnaturalismo moderno que tiveram proeminência no meio 

português. 

  Hugo Grotius (1597-1645), jurista de origem holandesa, escreveu De Jure Belli 

ac Pacis que foi publicado pela primeira vez em 1625, como um tratado sobre a guerra 

na conquista da paz131. A obra inicia com a questão da “justiça da guerra”, para então 

chegar ao fundamento filosófico do jusnaturalismo. O jurista condena a guerra para a 

resolução dos conflitos entre os Estados-nação e promove a ideias de acordos 

internacionais. O ponto mais polêmico de sua obra, está na sua afirmativa de que “mesmo 

128 Idem, p. 149. 
129 Idem, p. 153.
130 SILVA DIAS. Op. cit.., p. 76. O professor explica que mesmo havendo citações por autores e nos 
documentos do pombalismo, as teorias de Grotius e Pufendorf não eram “aceitas”.  Silva Dias comenta que 
a recorrência ao direito natural tomista ocorreu quando da polêmica sobre as atividades missionárias na 
área do Rio da Prata. Las Casas e António Vieira o utilizaram contra a prepotência dos colonos e os 
pombalistas contra a sociedade eclesiástica. 
131 MARQUES, Mario Reis. História do Direito Português, Medieval e Moderno. Coimbra: Almedina, 
2002, pp. 121-122. Marques explica que mesmo antes de ter escrito o De jure belli ac pacis, Grotius 
escrevera um parecer sobre o direito da presa no mar. O capítulo XII de tal obra foi publicada anonimamente 
sob o título de Mare Liberum e trataria do aprisionamento da nau portuguesa “Santa Catarina” pelos 
holandeses. A defesa do autor seria de que “a navegação é livre a todos, seja para onde for”. 



se Deus não existisse, o Direito Natural continuaria existindo”132. Conforme Hespanha, a 

“hipótese impiíssima” de formular um direito humano que não precisasse do poder 

constituinte de Deus foi formulada pela primeira vez por Grotius133.  

 A teoria do autor aparece num momento em que os horizontes europeus estão mais 

largos, devido às descobertas de novas terras e povos. Já não era mais possível praticar 

um direito baseado na força, na “velha ideia da preeminência natural das instituições 

cristãs”134. A relação como os povos conquistados, que em princípio se combatera numa 

“guerra justa” e aos quais, se impunha o conhecimento da religião cristã, passara por uma 

mudança decorrente das diretrizes postas pelo Concílio de Constança (1414-1418). Havia 

que se repensar e construir um direito para todas as gentes, fundamentado na natureza 

humana e na razão135. O Direito Natural pensado por Grotius, não se confunde com o 

direito positivo, pois não nasce do consenso, ao contrário é imanente ao homem, ou seja, 

se constitui no “mandamento da reta razão”, apontando para “fealdade moral ou a 

necessidade moral de uma ação”136. 

 E essa questão suscitava outra, que se considerasse o Direito Natural extensivo às 

relações entre as nações, um direito internacional, considerando o comércio pelo seu 

aspecto de affectio societatis137. A teorização de Grotius prossegue nesse caminho, aliás 

já trilhado anteriormente por ele quando escreveu De Mare Liberum, tendo em vista o 

contexto social europeu conturbado da época, pelas questões políticas da livre exploração 

dos mares.  

 O Direito Natural permite estabelecer a justiça e entender aquilo que é injusto, isto 

é, o que não é conforme à natureza racional e social. A guerra não é contrária ao direito 

132 ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Vol 5. 4. Ed. Trad. Nuno Valadas e António Ramos 
Rosa. Lisboa: Editorial Presença, 2000, p. 55. Conforme Abbagnano, o jusnaturalismo da fase moderna 
tem como marca característica essa ideia de “libertação do conceito de razão de qualquer implicação 
teológica”. 
133 GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. Trad. Ciro Mioranza.2. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 
V.1 (Coleção Clássicos do direito internacional/ coord. Arno Dal Ri Júnior). Introdução de António Manuel 
Hespanha. Ver p. 15. 
134 Idem, p. 16. 
135 ABBAGNANO, op. cit., p. 54. Abbagnano explica que o ponto de partida dessa obra de Grotius é a 
identidade do natural com o racional, ou seja, o pressuposto de que a razão é a verdadeira natureza do 
homem. 
136 HESPANHA, António Manuel. Introdução in O Direito da Guerra e da Paz. GROTIUS, Hugo. Op. 
cit., pp. 22-22.  Segundo Hespanha, Grotius estabelece uma diferença entre o direito natural e o direito 
divino positivo. Este último teria um valor local, enquanto o direito natural não se constitui pela vontade 
geral, mas “está imanente à ordem das coisas”. Ainda, para Hespanha, pode-se pensar que a filosofia de 
Grotius sobre isso, não está distante da filosofia do direito de Tomás de Aquino. Por trás da “grande 
máquina do mundo” estaria uma racionalidade divina. Por isso, frisa o autor, a “hipótese impiíssima” não 
passa mesmo de uma hipótese. 
137 Idem, p. 17. 



natural, desde que seja para a conservação da vida dos seus membros ou para a aquisição 

do que é necessário para conservá-la. O encadeamento do pensamento de Grotius sobre  

o direito de guerra o leva a refletir sobre a natureza do poder político. Ele não compactua 

da ideia de que o povo possa aplicar a justiça sobre o soberano, porém aceita a tese 

contratualista, segundo a qual, toda comunidade humana se baseia num pacto original, 

entendendo que esse pacto tenha sido, em algum tempo, transferido ao soberano138.  

 A obra do pensador holandês, tem relação com a história do Império colonial 

português, na medida em que ele comenta no manuscrito, De Jure Praedae, que parece, 

circulou somente em manuscrito entre 1603 e 1608, o apresamento e saque da nau 

portuguesa Santa Catarina, pela Holanda. Quando publica o tratado denominado De 

Mare Liberum, em 1609, no qual aborda a pretensão inglesa de direitos exclusivos no 

Mar do Norte. E, pelo texto De Jure Belli ac Pacis, onde as questões de navegação e 

conquista são retomadas139. Mesmo sendo o período de governo da dinastia Filipina ao 

qual Portugal se encontrava sujeito, o país ainda mantinha um certo grau de autoridade 

sobre o próprio território e império, e seus interesses acabaram colidindo com os da 

Holanda. A formação das Companhias das Índias Orientais e Ocidentais, em 1602 e 1621 

respectivamente parecem ter agravado mais a situação140.  

 A obra alcançou grande repercussão, sendo editada quarenta vezes, em latim e 

outras línguas; também foi comentada por juristas como Jean Barbeyrac e Samuel 

Pufendorf.  O Direito da Guerra e da Paz, para o pensamento jurídico, se constituiu em 

obra fundadora de uma nova maneira de se pensar o direito141.  

 Em relação a Samuel Pufendorf (1632-1694) jurista alemão, podemos informar 

que foi regente em Heidelberg, da primeira cátedra de Direito Natural em 166l. Em 1672, 

publicou De Jure naturae et gentium - Os Deveres do Homem e do Cidadão, sugerindo 

que o Direito Natural se assentava nas convenções sociais.  Nesse sentido, somente um 

governo forte poderia garantir a laicização do Estado, separando-o da religião, 

objetivando a paz social.  

 De que forma Pufendorf entendeu o Direito Natural? Essa pergunta possibilita 

entender o motivo desse autor ter sido referenciado em documentos à época da reforma 

138 ABBAGNANO. Op. cit. p. 56. 
139 HESPANHA. Op. cit. p. 23.

141 Idem, p. 25. Hespanha explica que o De Jure Belli ac Pacis seria obra inovadora, porém “não tão 
radicalmente racionalista como seria o Leviathan (1660) de Thomas Hobbes, ou a Nova methodus docendae 
discendaeque jurisprudentiae (1684) de G. W. Leibniz. 



universitária de Pombal e identificar os pontos da sua teoria que serviram de base para 

jusnaturalismo admitido naquelas circunstâncias142. 

 A ideia do pensador sobre o summum imperium se fundamenta na concepção de 

dois princípios: da vontade de constituição e da submissão, firmado por sujeitos livres e 

dotados de razão natural143. Através da filosofia política é que Pufendorf constrói o 

conceito de Direito Natural. Esse modo de relacionar o Direito Natural com o homem, 

afasta a ética das hipóteses religiosas144.  

 O homem é um ser sociável e originariamente não poderia satisfazer suas 

necessidades sem a ajuda de seus semelhantes. Diferentemente de outros seres, os homens 

são dotados de uma capacidade social, a socialitas, Essa qualidade não é somente uma 

faculdade, que permitiu desde o princípio o cumprimento da vontade de Deus para a 

formação das sociedades. Ela é também a consciência dessa universalidade criadora, ou 

seja, a ideia que o homem tem de que pertence à mesma família. E seus atos são revestidos 

de uma liberdade criativa, por isso, Deus e os homens são autores dos entes morais. As 

ações morais, sendo ações voluntárias estabelecem uma certa ordem e um certo decoro 

às sociedades145.    

 O Direito Natural tem um caráter ético-social, pois estabelece os princípios 

universais válidos para que todos possam participar da vida em comum. Pelo uso da razão 

é que se conhecem as obrigações dentro do Estado, tornando cada homem um membro 

útil à sociedade em que vive. E é o pelo Direito Natural que se regulam as ações e ao 

142 SILVA DIAS. Op. cit. p. 79. Conforme nos lembra o autor, o jusnaturalismo apareceu em Portugal antes 
da época pombalina. Alexandre de Gusmão, secretário de D João V teria lido os textos de Pufendorf, 
Heineck e Barbeyrac, que de acordo com Silva Dias ficou atestado por Miguel [Martins] de Araújo na sua 
obra Elogio [Fúnebre a Alexandre de Gusmão] de 1754. Grifos nossos. 
143 MARQUES, Mário Reis. História do Direito Português, Medieval e Moderno. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 129. Embora afirme a vontade humana na constituição das sociedades, Pufendorf não prescinde 
da vontade divina, que é uma vontade superior, para que os homens vivam em sociedade. Essa vontade se 
constitui em fundamento da socialitas, e adquire força de lei. A sociedade tem na teoria do autor, o 
significado de uma grande família. 
144 SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva. O Contrato Social em Samuel Pufendorf. Disponível 
em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/viewFile/1213/1144 
Acessado em: 12/06/2018. 
Ver p. 145. Sahd chama a atenção para a ênfase dada à razão natural e como isso seria importante no 
movimento da escolástica espanhola, principalmente por Francisco Vitória, para o reconhecimento do 
direito das gentes, ou daqueles nativos que os colonizadores encontraram nas Américas. A premissa 
estabeleceu uma condição de igualdade entre uns e outros. Assim, tornou-se admissível que os ameríndios 
além de possuírem a mesma natureza dos europeus, também tinham a mesma razão natural que capacita 
cada ser humano como pessoa. Na sequência desse raciocínio segue outro, de que a moral está ligada à vida 
do homem pela sua racionalidade. 
145 MARQUES. Op. cit., p. 129. 



mesmo tempo se formulam os juízos referentes às mesmas146. Assim, viver em sociedade 

implica em viver bem consigo mesmo, com os outros, sendo um dever perante Deus. 

 Na concepção de Pufendorf, o Direito Natural é independente da revelação e está 

relacionado aos atos externos de cada pessoa, que deve seguir três máximas: não 

prejudicar ninguém; respeitar a dignidade humana e prestar proteção a outrem (ter 

benevolência). Evidentemente cada um dos princípios tem seus desmembramentos e em 

regra geral, coincidem com os preceitos morais religiosos mais tradicionais, tais como: 

não roubar, não matar e não tomar o que é alheio.  

 Mesmo quando se trata da lei positiva, há obrigatoriedade de seguir aquilo que é 

decretado ou prescrito pelo superior, pois o Estado surgiu pelo pacto estabelecido entre 

os homens147. Ao cumprir os seus deveres, o homem promove o desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural da sociedade148 .  

 Assim, é bom cidadão aquele que obedece às leis estabelecidas e cumpre com seus 

deveres na sociedade, sendo o Estado o protetor de todos que estão sob sua tutela, 

promovendo a paz e a segurança. Essa forma de organização representada pelo Estado é 

“o ponto final da sociabilidade, sua realização plena, e como tal exige um direito que 

regule e ordene o comportamento dos cidadãos [por princípio o Direito Natural]149.  

 De que forma, essa entidade chamada “Estado” foi estabelecida em sua origem, 

passando a ter legitimidade para os súditos?  Sahd mostra que   

 
o jurista alemão explica a formação do Estado por dois pactos bem diferentes entre si: a 
primeira convenção é o desejo dos indivíduos pela formação de uma mesma associação 
civil, é um pacto de união que une os cidadãos e impõe obrigações mútuas. A segunda 
convenção comporta dois aspectos, a escolha do soberano mediante um acordo contratual 
dos associados e o compromisso de obediência irrestrita, e a troca de promessas mútuas 
entre o soberano e seus súditos – o primeiro promete a proteção de todos e agir em busca 
do bem comum, os segundos prometem obediência150. 

 
 

 Com essa explicação, Pufendorf, esclarece que somente na sociedade, sob a 

soberania o homem pode viver bem, e usufruir da paz e segurança.  

 Poderíamos fazer explanações sobre outros autores jusnaturalistas que também 

tiveram relevância no ambiente reformista pombalino, pois seus nomes aparecem em 

algumas citações como no Compêndio Histórico. Porém, para os nossos interesses quanto 

146 SAHD. Op. cit., p.146. 
147 MARQUES. Op. cit., pp. 130-131.
148 SAHD. Op. cit., p. 148.  
149 Idem, p. 154. 
150 Idem, p. 158. 



a interpretação das fontes de nossa pesquisa, os comentários sobre os dois pensadores 

citados são suficientes. Tanto Grotius, quanto seu discípulo Pufendorf, foram 

mencionados no texto de Gonzaga e se, no caso de Penalva não foram referidos de 

maneira direta, com eles o autor dialogou, visto que seu posicionamento discorda de 

qualquer pensamento que não se fundamentasse numa expressa aceitação do direito 

natural de origem divina. 

 Portanto, o que vemos na concepção do Direito Natural moderno é o afastamento 

das premissas impostas pela tradição escolástica. A noção de direito encontra fundamento 

no pensamento racional do homem. Em outras palavras, “a concepção escolástica-

teológica do direito natural é superada por uma versão antropológica do 

jusnaturalismo”151. A concepção de Grotius está clara quanto a essa questão; não descarta 

a existência de Deus, mas não O vê como um agente direto na organização social, ou dito 

de outra maneira, o appetitus societatis é a tendência natural do homem para viver em 

sociedade, uma convivência organizada pela razão.  E Pufendorf mesmo afirmando que 

a sociedade se estabelece pela vontade de Deus criador, entende que os atos morais 

passam pela vontade do homem, sendo o direito uma expressão da liberdade humana. Ele 

completa o pensamento sobre a questão, ao ressaltar que o Direito natural independe da 

Revelação. 

 Eis a conformação de um novo Direito Natural alijado da condução divina; na 

verdade um ser humano lançado no mundo e responsabilizado pelo uso de sua vontade e 

pelas escolhas de suas ações. Isso escrito em fins do século XVII e exposto para uma 

plateia condicionada por uma mentalidade conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

151 MARQUES. Op. cit. p. 121. O autor explica que “o novo direito natural moderno interliga-se com o 
conceito racionalista da ciência”. E ainda afirma que “a razão humana [...] desvinculada do logos e lex 
aeterna é a ratio humana que proporciona ao homem o ius naturale”.   



2 REFORMA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 

 A política pombalina por volta dos anos 1760 se encontrava consolidada quanto 

ao centralismo político e a delimitação dos poderes do Estado e da Igreja. A expulsão da 

Companhia de Jesus em 1759, trouxera um alívio para Pombal no sentido de manter sob 

controle oficial as questões econômicas, e terminar os conflitos com os jesuítas a respeito 

dos indígenas na América. Porém abrira um “vazio” na educação de modo geral, tanto 

nas escolas menores quanto no ensino universitário1. 

As mudanças desse setor no período de D. José I foram precedidas por vários 

acontecimentos e prosseguiram de forma gradual até alcançarem a universidade2. Com o 

banimento da Companhia, muitas medidas legislativas foram tomadas para delinear outro 

padrão de ensino e suprir as lacunas abertas com a saída dos jesuítas da administração 

dos colégios. O plano de reforma educacional pombalino previa assim, a tutela do Estado, 

a secularização do ensino e a uniformização dos programas3.  

 

2.1 PREÂMBULOS DA REFORMA UNIVERSITÁRIA 

No mesmo ano em que houve a expulsão dos inacianos, Pombal criou a Aula de 

Comércio, para ajustar os interesses do governo com a prática dos comerciantes 

portugueses. Uma medida relacionada ao setor econômico e ao educacional ao mesmo 

tempo4.  Na mesma linha de pensamento, ele investiu na criação do Colégio dos Nobres 

em 1761 e um pouco mais tarde em 1772, no Colégio de Mafra, visando um ensino mais 

“científico”, com maior relevância ao estudo da Matemática e das ciências físico-naturais. 

O governo teria acatado as sugestões de Ribeiro Sanches, quanto a ideia de tornar as 

“elites cultas e competentes para servir o Estado” 5.   

1 FRANCO. Op. cit., p. 32. A expulsão dos jesuítas teria conduzido o ensino a um “estado caótico” pela 
falta de professores competentes para o exercício do professorado. 
2 MAXWELL. Op. cit., p. 122. De acordo com Maxwell, a reforma de ensino proposta por Pombal se 
“tornou prioritária na década de 1760, pois com a saída dos jesuítas havia falta de professores no ensino 
secundário e superior [...] os jesuítas tinham 34 colégios em Portugal e 17 residências. No Brasil possuíam 
25 residências, além de 17 colégios e seminários”. 

4 FRANCO. Op. cit., p. 27. Franco esclarece que a Aula de Comércio obteve êxito, na medida em que houve 
adesão, de onde “saíram homens preparados para intervir nas empresas e redes comerciais potenciadas pelo 
Estado.  
5 Idem, pp. 30-31. O autor explica que “Com este colégio [Colégio dos Nobres] nobiliárquico o governo 
pretendia formar um escol de homens competentes segundo os vetores da instrução iluminista, orientando-
o para o serviço e reforma do aparelho burocrático do Estado, das estruturas militares e da hierarquia da 



Contudo, os resultados práticos relativos à afluência de alunos não foi o que se 

esperava e o equipamento científico auxiliar do Colégio dos Nobres foi transferido para 

a Universidade de Coimbra6. As estruturas educativas continuavam deficientes devido à 

falta de professores, o que acarretou outras medidas do governo. 

Pombal criara em 1768, a Real Mesa Censória, com jurisdição para o exame de 

papéis e livros e com o direito de controle sobre a circulação das obras escritas, que eram 

até então, obrigações do Tribunal do Santo Ofício, do Desembargo do Paço e do 

Ordinário.  Com a problemática situação do setor educacional, ele acabou transferindo 

em 1771 para a instituição a competência de administrar todas as Escolas Menores e a 

direção do Real Colégio dos Nobres e de todos os outros do Reino. O relatório datado do 

início de setembro do mesmo ano, apresentado ao rei discorrendo sobre a recuperação do 

sistema de ensino enfatiza os “estragos” jesuíticos na educação. Aliás, um álibi que foi 

utilizado até o fim do governo pombalino 7.  

O plano das reformas na prática apresentava problemas estruturais bem sérios, aos 

quais se procuravam soluções mais paliativas. No tocante ao provimento de professores, 

uma das saídas do governo foi diminuir as exigências de qualificação e mudar os critérios 

de seleção a que eles se submetiam8. 

A modernização educacional prevista oficialmente, também recairia no ensino 

universitário. De acordo com o novo paradigma educativo, os jesuítas mergulharam as 

letras e ciências numa escuridão que deveria ser iluminada9.  Nesse sentido, todas as 

cátedras deveriam passar por uma extensa e aprofundada revisão. Haveria uma 

preocupação do Estado em criar um programa de estudos secularizados que se adequasse 

aos princípios cristãos e atendesse às necessidades da ideologia dominante10.  

Igreja [...] Pombal e seus ideólogos projetaram qualificar as elites dirigentes para que pudessem dar resposta 
aos desafios da modernização e centralização do Estado e das instituições do reino”.  
6 Idem, p. 31. 
7 Idem, p. 33. 
8 Idem, p. 34. Segundo Franco muitas pessoas aproveitaram a oportunidade de obter o diploma pago com 
subsídio literário. E incluíam-se nessa lista sapateiros, barbeiros, taberneiros, escrivães e outros 
trabalhadores de ofícios, que se fizeram professores e mestres. 
9 Idem, p. 36.
10 CARVALHO, Laerte Ramos de. As Reformas Pombalinas da Instrução Pública. SP: Saraiva, Editora 
da Universidade de São Paulo, 1978, pp. 152-153. O prof. Laerte explica que os novos Estatutos propostos 
para a Universidade de Coimbra, “nunca poderiam ter o alcance que lhe deram os membros da Junta [...] 
se a Real Mesa Censória [...] não tivesse substituído o Conselho Geral do Santo Ofício. De acordo com 
Carvalho “sem as novas diretrizes no domínio do pensamento filosófico, jurídico e teológico a reforma 
fatalmente se transformaria numa simples modificação de métodos e hábitos escolares”.  



Tendo em vista a prática da jurisprudência e a possível reformulação do ensino de 

Direito, fora promulgada em 18 de agosto de 1769, a Lei da Boa Razão 11. Esse diploma 

representou o dogma supremo da atividade interpretativa e integrativa da jurisprudência 

e tinha objetivos amplos, como evitar as irregularidades em matéria de assentos, além de 

fixar normas sobre a validade do costume ao qual se podia recorrer 12. No ensino jurídico, 

o objetivo era iniciar um ordenamento, cobrindo uma lacuna que não contemplava com o 

devido aprofundamento a história pátria e negligenciava o Direito Natural.   

Fechada a Universidade de Évora quando da expulsão dos jesuítas, o projeto de 

Pombal focou as possíveis mudanças para implementar na Universidade de Coimbra, com 

vistas a formar um escol de homens que atuariam na administração do Reino. Dando 

prosseguimento às ações de reforma o passo decisivo foi dado quando se instaurou uma 

comissão para analisar todo o ensino conimbricense.                    

 

2.2 COMPÊNDIO HISTÓRICO 

 

Com a permissão do rei D. José I foi formada a Junta de Providência Literária, em 

1770, da qual faziam parte: o Cardeal da Cunha, o próprio Marquês de Pombal, o Bispo 

de Beja: Manuel do Cenáculo de Villas-Boas, José Ricalde Pereira de Castro, José de 

Seabra da Silva, Francisco Marques Geraldes, Francisco de Lemos de Faria, Manuel 

Pereira da Silva e João Pereira Ramos de Azeredo 13.  Aos membros foi incumbida a 

tarefa de analisar com “exatidão” as causas da “ruína” dos estudos, “ponderando os 

remédios” e apontando “os cursos científicos e os métodos para a fundação dos bons e 

depurados estudos das Artes e Ciências”14. 

A Junta elaborou o diploma intitulado: Compêndio Histórico da Universidade de 

Coimbra (1771), no qual foram elencados todos os “estragos” causados no ensino 

11 CARVALHO, Flávio Rey de. Um Iluminismo português? SP: Annablume Editora, 2008, p. 70. O autor 
esclarece que a Lei da Boa Razão, promulgada em 18 de agosto de 1769, “propôs a revisão do sistema de 
fontes utilizadas no direito, promovendo uma mudança paradigmática na tradição forense portuguesa por 
meio da interdição da aplicação do direito doutrinal, interpretativo e norteador, em favor da adoção de uma 
jurisprudência racionalista, com caráter disciplinador”. 
12 COSTA, Mário Júlio de Almeida. História do Direito português. Coimbra: Edições Almedina, 2017, 
pp. 402-403. 
13 RODRIGUES, Manuel Augusto. Alguns Aspectos da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra, 
1772. In Pombal Revisitado. Vol. I. Coordenação de Maria Helena Carvalho dos Santos. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1984, p. 212. Rodrigues lembra que António Pereira de Figueiredo “não figurava no elenco da 
Junta, mas sabe-se que atuou bastante através de Cenáculo [Francisco Manuel do Cenáculo]”. Esse trabalho 
serviu como ponto de partida para a elaboração dos Estatutos da Universidade de 1772. 
14 FRANCO. Op. cit., p.36, nota 56.  



superior apontando os responsáveis e indicando a formulação de novos estatutos para a 

reforma. O texto finalizado foi apresentado ao soberano em 28 de agosto de 1771 (dia de 

Santo Agostinho), para sua ciência e aprovação quanto aos rumos a serem tomados. Nele, 

além dos comentários sobre as linhas diretrizes dispostas pelos antigos soberanos para 

tornar a universidade um lugar de conhecimento por excelência das Ciências, também são 

feitas as denúncias contra os danos dos jesuítas no ensino ao ‘introduzirem os estatutos 

por eles fabricados” na Universidade 15. Também são elencadas as ‘manobras’ feitas para 

a consecução do domínio educacional pela Ordem e os “estragos” que provocaram em 

todo o sistema 16.  

O Compêndio é um longo documento e na sua íntegra, se constitui num discurso 

acusatório contra a Companhia, “dita de Jesus”. Organizado em quase quinhentas 

páginas, o texto é dividido em duas partes e um apêndice 17. 

Na primeira são expostos cronologicamente todos os “estratagemas” urdidos pelos 

jesuítas com o objetivo de usufruírem das benesses concedidas pelos soberanos, desde a 

chegada da Ordem em Portugal.  

Na segunda aparecem os “estragos” feitos em cada uma das disciplinas 

ministradas das cátedras universitárias de Teologia, Leis e Medicina.  Ainda, no mesmo 

diploma, salientam os membros da Junta que nada se pôde aproveitar dos estatutos 

precedentes.  

E, no “appêndix” são enumeradas uma a uma, todas as “atrocidades” cometidas 

pelos jesuítas, chegando-se até a “vigésima segunda atrocidade”18. 

15 COMPÊNDIO. Ver, p. 131. 
16 FRANCO. Op. cit., p. 21. Na Introdução a essa edição do Compêndio, Franco comenta que na maioria 
dos documentos pombalinos com intuito reformista, são sempre os “estragos” praticados pelos inacianos 
invocados liminarmente, como uma espécie de álibi, para justificar a necessidade de intervenção legisladora 
do Estado no sentido de transformar o que não estava correto. 
17 Idem, p. 37, nota 56. Franco analisa a organização do Compêndio, e explica que o extenso título resume 
o próprio conteúdo. Assim se lê na página de rosto da obra original: Compêndio Histórico do Estado da 
Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos denominados jesuítas e dos estragos feitos nas 
ciências e nos professores e diretores que regiam pelas maquinações e publicações dos novos estatutos 
por eles fabricados. 
18 Idem, p. 39. Segundo o autor, a redação do “Apêndix” foi incumbida à responsabilidade do Padre Pereira 
de Figueiredo. O escrito não seria exatamente “original”, pois seria quase uma cópia de outro libelo contra 
a Companhia de Jesus, escrito anos antes em Paris (1766), sob o título de Assertions des Jésuits. O texto 
francês contém dezoito proposições acusatórias, a versão portuguesa tem vinte e duas, e indica como a 
prática do sigilismo ou instrumentalização da confissão serviu para a Companhia conseguir professores e 
pôr em prática as doutrinas “mundanas, carnais e horrorosas”, explica Franco, usando os termos do 
Compêndio. Outro ponto de acusação contra os jesuítas seria pelo uso impositivo da Lógica, da Ética e da 
Metafísica de Aristóteles nos estudos da Universidade. O Apêndix chegou a circular em separado do 
Compêndio, escrito em latim e sem a indicação do autor, completa Franco. 



A tônica do discurso no Compêndio está eivada de um repúdio radical ao 

jesuitismo e à escolástica19.  Percebe-se que há no documento uma inspiração 

jusnaturalista de feição germânica, pois pontificam autores como Pufendorf, Christian 

Thomasius, Johann Gottlieb Heineccius, Christian Wolff e ainda, de influência francesa, 

como Jean Barbeyrac20. 

Note-se que para a cátedra de Direito estabelece-se uma diretiva importante, a 

implantação da disciplina de Direito Natural, com base numa teorização própria21.   

Com referência a esse Curso um dos problemas destacados pela comissão, se 

refere ao método adotado para ministrar as aulas. Sobre isso afirma-se 
 
É o método o primeiro requisito do estudo para, por meio dele, se poder adquirir um 
conhecimento profundo e sólido das Ciências. Quem desconhece o método, não pode ter 
ordem no Estudo. E quem estuda sem ordem, adianta-se pouco na estrada das ciências, 
tropeça a cada passo e perde um tempo infinito22. 

 

 A ênfase nesse ponto significa um repúdio ao ensino tradicional, pela utilização 

das glosas e da admissão do princípio de autoridade, nas questões práticas do exercício 

da jurisprudência.  

 Com a aprovação do rei, a reforma do ensino superior se efetivou e no ano de 

1772, foram promulgados os novos Estatutos para a Universidade de Coimbra, com 

mudanças nas cátedras de Direito (Leis e Cânones), Teologia e Medicina, ao mesmo 

tempo em que foram criados, os novos cursos: Filosofia e Matemática.  

Os Estatutos enfatizam o ensino do Direito Natural, pois para os reformadores as 

leis positivas ou são repetições da legislação natural, ou são determinações específicas 

das mesmas leis naturais. Também, colocou-se como indispensável aos futuros alunos 

receberem primeiramente as “luzes do Direito Natural” para depois passarem ao estudo 

do Direito Civil 23. 

19 No documento fica claro o repúdio aos jesuítas, desde o princípio, a iniciar pelo seu longo título. 
Conforme bem explica Franco, “o paradigma educativo que a reforma pombalina queria revogar e substituir 
é ali identificado com o jesuitismo pedagógico e este com a escolástica, que teria feito mergulhar as letras 
e as ciências lusitanas numa escuridão que urgia iluminar através de um processo reformista radical e 
depuratório das causas recenseadas de tão devastadora decadência”. Ver FRANCO. Op. cit. p. 36. 
20 Idem, p. 44. 
21 COMPÊNDIO HISTÓRICO DO ESTADO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA [1771]. Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1972. Edição fac-símile. Ver p. 205 § 142-143. Nessa parte do documento a 
disciplina do Direito Natural é aquela que baseando-se na “pura luz da razão [...] dá a conhecer as 
obrigações que a natureza impõe ao homem e ao cidadão; as obrigações que todos nascemos para com 
Deus, para conosco e para com os outros homens; os recíprocos direitos e ofícios dos soberanos e vassalos 
e também os das nações livres e independentes”. 
22 Idem. Ver p. 245 § 216. 
23 MARQUES. Op. cit., pp. 152-153. 



2.3 O TRATADO DE DIREITO NATURAL 

 Consideramos a partir dessa parte do nosso trabalho, a primeira das fontes que 

estudamos. Priorizamos o Tratado de Direito Natural, justamente pela questão de sua 

anterioridade cronológica em relação à Dissertação a favor da monarquia, e por seu 

conteúdo estar em consonância com a proposta anunciada de reforma em 1771 para o 

curso de Direito da Universidade de Coimbra24. E, ainda segundo alguns estudos, por seu 

autor participar do concurso para Lente na dita instituição quase na mesma época25.  

 Tomás Antônio Gonzaga, nasceu no Porto em 1744 e faleceu em Moçambique em 

1810. Estudou em Coimbra, tendo se formado em Direito no ano de 1768. Em relação ao 

Tratado há controvérsias sobre a data exata de escrita do texto. Gonzaga pode ter redigido 

o mesmo, entre 1772 e 1777. Em 1769 foi instituída a cadeira de Direito Natural, sendo 

que Gonzaga concorreu com essa tese ao concurso para professor da Faculdade de Leis 

de Coimbra.  

 A escrita do Tratado ocorreu na época da reforma educacional pombalina. 

Gonzaga se formara e o assunto disposto no texto – Direito Natural - estava de acordo 

com o interesse oficial de mudança curricular para o Curso de Leis e Cânones de Coimbra. 

As indicações para outra formação acadêmica dos juristas, que não aquela estipulada 

pelos jesuítas, vinham sendo dadas pelo Estado desde a época da Lei da Boa Razão se 

estendendo até a elaborada sistematização do Compêndio Histórico 

 A obra não foi publicada em Portugal à época de Pombal. Somente em 1942 

apareceu a 1ª edição, no Brasil, impressão feita pela Companhia Editora Nacional, com 

prefácio do prof. Rodrigues Lapa. Em 1957 houve uma 2ª edição do Tratado. O texto 

manuscrito se encontra na Seção Pombalina da Biblioteca Nacional de Lisboa, em cópia 

feita pelo pai de Gonzaga, o desembargador da Casa de Suplicação, João Bernardo 

Gonzaga, assinada por Tomás Antônio Gonzaga26. O historiador Luiz Camelo de Oliveira 

tirou uma cópia fotográfica completa do texto e o editou em apenso aos Autos da devassa 

da Inconfidência do Brasil.  

24 GONÇALVES, Adelto. Gonzaga, um poeta do Iluminismo. RJ: Nova Fronteira, 1999, p.73, nota 19. 
Em relação ao título completo do Tratado, o autor informa que consta na BNL, CP, seção XIII, códice 29 
como sendo Direito Natural acomodado ao Estado civil católico. 
25LAPA, Rodrigues. Obras Completas de Tomás Antônio Gonzaga. SP: Cia Editora Nacional, 1942. No 
prefácio Lapa informa que Gonzaga, teria seguido os conselhos de seu pai, que era homem de confiança de 
Pombal, para escrever o texto. É possível supor, que realmente pelo cargo ocupado e pela proximidade ao 
Marquês, João Bernardo Gonzaga soubesse de fatos políticos relevantes como o conteúdo da reforma 
pombalina na Universidade. 
26 GRINBERG. Op. cit., p. VII. 



 A seguir especificamos a estrutura da obra mostrando as três partes do Tratado e 

como Gonzaga estruturou os itens que corroboram a sua concepção de Direito Natural e 

o modo como finaliza o texto (ou como alguns historiadores admitem, “suspende” o 

assunto sem maiores explicações)27. O Tratado de Direito Natural está composto da 

seguinte maneira: 

• Oferecimento 

• Prólogo 

• Introdução 

Parte I 

Dos princípios necessários para o Direito Natural e Civil 

• Cap. 1 Da existência de Deus 

• Cap. 2 Da existência do direito natural 

• Cap. 3 Do livre-arbítrio 

• Cap. 4 Das ações humanas 

• Cap. 5 Da imputação das ações 

• Cap. 6 Do princípio do direito natural 

Parte II 

Dos Princípios para os direitos que provêm da sociedade cristã e civil 

• Cap. 1 Da necessidade da religião revelada 

• Cap. 2 Da verdade da religião cristã 

• Cap. 3 Da igreja cristã e das suas propriedades 

• Cap. 4 Do poder da igreja 

• Cap. 5 Do que é cidade ou sociedade civil – Da causa eficiente e necessidade dela 

• Cap. 6 Das divisões das cidades, do modo por que se formam e de qual seja a 

melhor forma delas 

• Cap. 7 Do poder civil e das propriedades do sumo império 

• Cap. 8 Das divisões do império e dos modos por que ele se adquire 

• Cap. 9 Dos direitos do sumo imperante 

Parte III 

27 MACHADO, Lourival Gomes. Tomás António Gonzaga e o Direito Natural. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2002, p. 122, nota 1. Conforme explicação de Machado, há indícios de que o 
Tratado é obra inacabada. No texto de Gonzaga, aparecem notas em que ele indica fazer uma retomada 
posterior do assunto e que, no entanto, não se concretiza. Contudo, Machado entende que para o estudo que 
ele empreende sobre o Tratado, essa questão não é relevante. 



Do direito, da justiça e das leis 

• Cap. 1 Do direito e da justiça 

• Cap. 2 Das leis em geral 

• Cap. 3 Das leis em particular 

• Cap. 4 Da interpretação das leis 

• Cap. 5 Do privilégio e do costume 

• Cap. 6 Da dispensa, ab-rogação e revogação da lei 

 É possível que Gonzaga tenha redigido o texto para concorrer ao cargo de Lente 

em Leis na Universidade de Coimbra, pois terminou o curso de Direito em 1768 e em 

1771 o Compêndio Histórico estava sendo impresso, indicando a disciplina do Direito 

Natural para a Universidade, o que foi confirmado logo depois em 1772 pelos novos 

estatutos. Gonzaga dedicou-o ao Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

que recebera o título em 1769.   

  No prefácio ele escreve que seria o primeiro autor a escrever um livro em língua 

portuguesa sobre o Direito Natural, levando em consideração as “disposições” mais 

recentes sobre o jusnaturalismo moderno, ou seja, os autores conhecidos na Europa que 

trataram sobre o Direito Natural. Gonzaga constrói sua tese com base na argumentação 

de princípios que constam em várias teorias jusnaturalistas modernas como as de Grotius 

e de Pufendorf, sendo que no texto, ele faz menção a outros autores, aceitando ou 

refutando os pontos que julga serem importantes. 

 Para tornar mais claro e entender o conteúdo da obra, detalhamos cada parte do 

livro seguindo a argumentação do próprio Gonzaga, assinalando as páginas onde se 

encontram as suas proposições. 

 

Parte I Dos Princípios necessários para o Direito Natural e Civil 

 

Tomás António Gonzaga inicia a primeira parte comentando sobre o aspecto 

nocivo de não se tomar por fundamento para a sociedade humana, a ideia de Deus. De 

pronto, ele coloca a seguinte questão “se não é honesto para a vida humana reconhecer 

que há um juiz, ao qual nada escapa, e a quem as ações torpes ofendem e as virtudes 

agradam?” Nessa mesma linha de pensamento, explica que o mundo seria um abismo, 

cheio de desordem, se não houvesse o temor do castigo divino, e se o mesmo mundo fosse 



regido pela vontade humana. Afirma que Deus é a base de todo o Direito e ressalta que 

pretende demonstrar isso com “razões físicas, metafísicas e morais” (pp.371-372). 

Gonzaga parte da premissa de que para todos os seres há um princípio não criado. 

O homem e tudo o que existe tem como causa um ser necessário e ressalta “ninguém pode 

ser causa da sua própria existência” (p.367). Nesse sentido, admite-se um Ser Criador, 

um princípio espiritual para a existência humana.  

Prosseguindo nesse argumento da criação, Gonzaga coloca que o homem deve 

viver sob as leis que Deus estipulou, pois que como criatura, é cheia de vícios e pode 

cometer muitos erros. A lei divina propicia ao homem viver na retidão, cabendo-lhe a 

obediência às leis de Deus (p.380). Outro ponto importante nessa parte da teoria de 

Gonzaga, é a sua afirmação que Deus criou o homem para que este alcance a felicidade: 

os homens têm necessidade uns dos outros e, por isso, devem associar-se com a finalidade 

de serem felizes.  

Deus aprovou as sociedades humanas, e não quer que nos ofendamos, mas que 

nos ajudemos reciprocamente. E, as leis foram postas por Ele por serem necessárias. Ao 

comentar mais sobre as leis morais (citando Grotius e os ensinamentos do Apóstolo 

Paulo), afirma que as leis estão escritas no coração do homem e podem ser conhecidas, 

pela consciência (pp.384-385). Gonzaga enfatiza que os homens nem poderiam ter 

escolhido a própria sociabilidade e as leis que daí decorrem, mas que voluntariamente se 

sujeitaram a elas por serem de ordem divina.  

Ainda nesta linha de raciocínio, Gonzaga ressalta que Deus deu a lei [moral] e a 

razão ao homem e que este tem liberdade para agir como desejar, tanto para o bem, quanto 

para o mal. O livre-arbítrio é uma faculdade da alma, os homens obram livres, pela própria 

vontade. Para o autor do Tratado, se o homem não fosse livre, de nada serviriam a lei e a 

razão.  

Ao procurar definir o que é “lei”, ele relaciona a regra moral com a ação, e 

especifica que há ações boas e más, conforme estejam de acordo ou não, com as leis. 

Assim, num sentido amplo, lei é a norma para as ações humanas. O nosso raciocínio sobre 

a moralidade das ações é dado pela própria consciência. A consciência certa é aquela que 

está de acordo com a lei. Para ser boa, a ação deve ser conforme a razão e a lei; para ser 

má, basta que se aparta de uma ou de outra (p.411). Contrapondo a essa consciência certa, 

Gonzaga coloca a consciência cauterizada, que é aquela que dorme (p. 402).  

Da consciência, Gonzaga passa para a ação, indicando que todas as ações são 

imputáveis para quem as comete. Assim, podem ser imputáveis para o bem (e por isso, 



recebem “prêmio”), ou para o mal (pelo que recebem um “castigo”). As ações feitas sem 

razão e sem vontade não são imputáveis (p.424). 

Ao ingressar a discussão nos domínios do Direito Natural, Gonzaga aponta dois 

princípios: o de ser (vontade de Deus) e o de conhecer (entendimento do que é Direito 

Natural). Assim, é pela vontade de Deus que existe o Direito Natural; com isso Gonzaga 

se contrapõe a Grotius, o qual segundo ele, teria afirmado que “se não houvesse Deus, 

mesmo assim, existiria o Direito Natural”.  O que se percebe na posição de Gonzaga é 

justamente seu interesse em manter firme a ideia de que sem Deus não há lei moral que 

os homens devam obedecer (pp.431-433)28. 

Gonzaga entende que o amor é o princípio de conhecer do Direito Natural, da 

mesma forma como Cristo expressou em Sua doutrina. Um amor que tem 

desdobramentos conforme as relações humanas, manifestando-se em obediência e 

devoção, amizade e benevolência. Citando o ensinamento de São Paulo, Gonzaga 

comenta que o Divino Mestre ensinou amarmos a Deus com todo entendimento, com todo 

coração e com todas as forças, e amarmos ao próximo como a nós mesmos (p.438). 

Não obstante colocar Deus como princípio criador, é importante ressaltar que 

Gonzaga não se afasta da ideia de que o homem traz em si uma faculdade de 

conhecimento que é a razão, a qual, aliás não pode apartar-se da existência de Deus. 

Gonzaga afirma 
 
Ainda que haja uma só causa, de que não se deduza a existência de Deus [...]. Este erro 
[não crer em Deus] é o mais nocivo à sociedade dos homens, pois os deixa despidos de 
qualquer obrigação, à semelhança dos brutos, a quem fez a natureza destituídos do 
discurso e da razão29 [grifo nosso]. 

 
Outro ponto que convém ressaltar da formulação de Gonzaga, refere-se ao livre-

arbítrio do homem nas questões da própria vida. Gonzaga atrela a noção de razão ao uso 

da liberdade e ressalta que sem uma a outra não teria sentido de existir (p. 391). As ações 

são determinadas pelas escolhas do próprio homem, enquanto as paixões são os estímulos 

externos agindo sobre o homem obrigando-o a executar certos atos.  

 

Parte II Dos Princípios para os Direitos que provêm da Sociedade Cristã e Civil 

28 MACHADO. Op. cit., pp. 43-45. Segundo Machado, apesar da colocação de Gonzaga referente a Grotius, 
este não desconsiderava Deus como princípio da criação. Aliás, para Machado, Gonzaga sabia disso, mas 
usava desse artifício para dar mais sustentação à própria teoria. 
29 GONZAGA. Op. cit., p. 371. 



 Na segunda parte da obra, Gonzaga trata dos fundamentos dos direitos que provém 

da constituição das sociedades humanas. Ao iniciar essa parte, o autor chama a atenção 

para aquilo que irá tratar, ou seja, da sociedade civil cristã em que vive.  

 Ele começa por comentar sobre a revelação, sendo essa a fonte de entendimento 

para o homem a respeito daquilo que ele não poderia saber pela natural religião. De 

acordo com o pensamento de Gonzaga, é pela verdadeira religião cristã que o homem 

pode conhecer os direitos naturais. Gonzaga cita a opinião de São Tomás, para quem as 

verdades naturais e sobrenaturais podem ser conhecidas pela luz da revelação (p 440). 

Nesse sentido, o homem precisa da palavra de Deus para entender o que não pode saber 

naturalmente, também para conduzi-lo no caminho da virtude, da justiça e da verdade. 

 Para Gonzaga, há somente uma religião revelada verdadeira, a religião cristã. 

Cristo existiu e é o verdadeiro Deus. A Bíblia, composta do Novo e do Velho Testamento 

é a “palavra de Deus escrita” (pp.444-447). No entanto, não há necessidade de se recorrer 

à “Sagrada Página” ou às “palavras de Cristo”, ou ainda ao “Evangelho”, para se 

comprovar isso. Bastaria, tão somente, recorrer à natural razão para se compreender que 

a religião revelada é a verdadeira (p.443). 

 Ele sustenta que só há uma Igreja, universal e infalível, e o Concílio Universal é 

o tribunal supremo da Igreja.  Considerando que a Igreja tem no Pontífice um legítimo 

sucessor de Pedro. Gonzaga entende que o poder da Igreja foi dado por Deus a todos que 

a compõem e que o Concílio tem prevalência nas questões religiosas. Contudo, o Papa 

não pode repreender, castigar e depor aos reis (pp.456, 466, 467 e 472). 

 A seguir, Gonzaga examina a constituição das “cidades”, considerando que no 

estado da natureza, todos os homens eram livres, todos eram iguais (p.473). A causa da 

primeira cidade foi o medo e o temor, mas foi também por providência de Deus, “porque 

nem a religião pode estar sem uma sociedade cristã, nem essa sociedade cristã sem uma 

concórdia entre os homens, nem essa concórdia se poderá conseguir sem ser por meio de 

uma sociedade civil” (pp.480-481). 

 Gonzaga entende que a sociedade humana se formou por um pacto e dois decretos. 

O pacto foi estabelecido entre os homens, para formar a sociedade, pelo desejo de estarem 

juntos. O primeiro decreto definiu o tipo de sociedade em que se devia viver, ou seja, a 

forma de governo. O segundo decreto estabelecia quais as pessoas que deveriam estar no 

exercício do governo, e ele aponta que a melhor forma de governo seria a monarquia. 

Gonzaga deixa claro que há uma eleição para a escolha de quem governará, e 

complementa que depois de eleito o monarca, tendo ele aceitado, faz-se novo pacto entre 



o monarca e o povo. Assim, o povo promete-lhe obediência e ele governá-los bem e 

defendê-los (pp. 482-485).  

 Fazendo um paralelo com a eleição dos papas, que são escolhidos pelos cardeais, 

mas cujo poder é recebido diretamente de Deus, o poder dos governantes também vem de 

Deus, e o povo só pode escolher o seu governo (pp.486-487). O rei é um ministro de Deus 

na Terra, e o seu poder é exercido para o bem. Dessa maneira, o sumo império é sagrado 

e para tornar ainda mais sacralizado esse poder do soberano, Gonzaga faz a seguinte 

indagação: “Que mão, que mão poderá tocar no Cristo do Senhor sem ficar manchada?” 

(pp.493-494). Assim, o povo escolhe o soberano por eleição, e se ele aceita, adquire o 

império; o povo não pode mais tirar-lhe o poder e o soberano não precisará de 

confirmação alguma, nem do Papa (p.500). 

 Mas para mostrar que o poder do soberano tem uma razão de ser, Gonzaga afirma 

que o sumo imperante tem o dever de preservar a felicidade de todos os súditos; por isso, 

ele tem o “poder de mandar e proibir quanto julgar útil ou nocivo ao sossego e felicidade 

do seu povo” (pp.502-503). Mas, esse poder deve ser conforme as leis de Deus; o 

imperante não pode mandar coisa alguma contra a lei do Senhor (p.505). Nessa parte da 

exposição, é interessante como Gonzaga, procura um argumento capaz de mostrar que as 

penas impostas aos súditos são necessárias, afirmando que “o homem é um animal 

inclinado ao mal, sumamente feroz e soberbo”.  Por isso, a sociedade precisa de leis, 

inclusive as punitivas (p.506). Gonzaga ainda estende o âmbito da autoridade para o corpo 

legislativo, que representam o rei e a quem se deve profunda obediência. Gonzaga 

fundamenta a sua opinião, apontando que esse entendimento é ditado pela natural razão, 

como recomendado por São Pedro, que diz expressamente que “essa é a vontade do 

Senhor” (p.507). 

 Sob o império do soberano, também os clérigos são vassalos, e assim como aos 

seculares não há nada que os isente da jurisdição do príncipe (p.509). Contudo, a Igreja 

enquanto corpo místico está separada do poder temporal, mas enquanto corpo político 

fica sujeita à autoridade do soberano. Gonzaga entende que tudo o que se refere às 

decisões de fé, às cerimônias eclesiásticas e sacramentos está fora da jurisdição do 

Império. 

 É possível depreender, da exposição que Gonzaga faz na segunda parte do 

Tratado, seu interesse em preservar o vínculo entre a formação social com a ideia de um 

Deus criador e provedor. Embora, Gonzaga não repudie a ideia de uma razão humana 



livre, ele a conserva junto com a noção de um agir moral, obediente a Deus; por extensão, 

ele explica a noção de um imperante legítimo aos olhos de Deus e dos homens. 

 

Parte III Do Direito, da Justiça e das Leis. 

 

 Na terceira parte do seu texto, Gonzaga coloca que os jurisconsultos romanos 

dividiram o direito em natural, das gentes e civil. A partir dessa separação, chamaram de 

natural aquele que a natureza ensinou a todos os animais e das gentes era aquele que elas 

constituíram pelas necessidades humanas. Gonzaga não compartilha dessa concepção, e 

afirma que o direito natural é o direito das gentes, e seria o direito que Deus infundiu a 

todos por meio do discurso, ou que a religião coloca como preceitos que são conhecidos 

por meio do discurso e da razão (p.514). 

 No capítulo 2 da parte III, Gonzaga retoma o pensamento de repúdio à concepção 

de Grotius, de que “mesmo se Deus não existisse, o direito natural continuaria existindo”. 

Assim, na premissa apresentada no final do capítulo 6, da parte I, ele utiliza as mesmas 

palavras para repetir que não concorda com esse autor. Da primeira vez que repudia a 

citada afirmativa, Gonzaga estava expondo os princípios do direito natural, e na segunda 

refutação, ele está tratando sobre a composição de lei. Nesse momento, Gonzaga se baseia 

no diálogo de Grotius e Heinécio, afirmando que o segundo não aceitara a definição 

grociana de lei e por isso, teria dado uma outra ideia sobre o que é a constituição de lei. 

Gonzaga aprova e cita a definição de Heinécio: “a lei é uma regra dos atos morais prescrita 

pelo superior aos súditos para os obrigar a comporem conforme ela as suas ações (p. 525). 

 De acordo com Gonzaga, a lei eterna é a suma razão com que Deus governa tudo. 

Para corroborar essa ideia, ele cita Santo Agostinho, que afirma que a lei eterna é a 

ordenação da vontade de Deus, sendo a fonte de todas as outras leis. Sendo então a 

primeira regra de cumprimento nas ações humanas (p.534). Nessa perspectiva, prossegue 

afirmando que a lei natural foi infundida em nossos corações pela mão do Criador, e a lei 

natural é imutável. E mais, a lei natural não manda senão aquilo o que convém à razão. 

Deus não pode mudar o direito natural, pois é um direito justo e santo que Ele aprovou 

(p.536). A lei civil seria como a alma de um corpo que, faltando, morre (p.540). Conforme 

a argumentação de Gonzaga, a lei depende da vontade do legislador, e os vassalos são 

sujeitos aos soberanos por direito da natureza. O povo de nenhum modo, pode revogar a 

lei do príncipe (pp. 545- 554). 



 De outra parte, a Igreja tem o domínio espiritual e tem o poder de interpretar as 

leis e declarar os casos a que ela se estende (p. 555). Gonzaga ainda afirma que o soberano 

revoga quando quer a lei geral, e não as leis especiais ou particulares; não podendo 

revogar leis sobre as quais não tem perfeita notícia (p.556). 

 A obra não tem sequência, parece como foi dito por Lourival Gomes Machado, 

uma “obra inacabada30. Do que expusemos sobre o texto de Gonzaga podemos fazer 

algumas observações gerais e disso trataremos agora.  

 Em primeiro lugar a composição do livro tem o formato de uma análise filosófica, 

dada a maneira como trata o problema da conceituação do Direito Natural. O autor 

escolhe o elemento que dará sustentação a sua tese, Deus: “Ele criou o homem e o dotou 

de princípio inteligente, que reconhece a Sua Glória”31.  

 A partir da constatação filosófica de Sua existência desenvolve toda argumentação 

em torno do Direito Natural, passando pela organização da sociedade civil. Os homens, 

por seu turno, procuraram formar sociedades, e essas foram permitidas por Deus. Dessa 

maneira, destaca Gonzaga, a sociedade civil constituída tem grande utilidade porque 

através dela o homem pode guardar os preceitos naturais que Deus infundiu no seu 

coração.  Ao mesmo tempo enfatiza o valor da religião revelada e do papel espiritual da 

Igreja.  A convivência pacífica da sociedade será efetiva pelo exercício de um só 

soberano; por isso, Gonzaga indica que o melhor governo está na monarquia. Esse 

pensamento é corroborado pelo recurso à ideia de São Paulo de que “o rei é um ministro 

de Deus para o bem”32. O autor reforça o direito do soberano, no estabelecimento das leis 

e da justiça para o ordenamento social.  

 O sistema elaborado por Gonzaga mostra-se assim, assentado em quatro pilares: 

Deus, direito natural, sociedade cristã e monarquia. Contudo, essas e outras considerações 

preliminares podem induzir a erro sobre o entendimento do texto completo, e necessitam 

para que tal não suceda, serem fundamentadas em trabalhos realizados anteriormente pela 

historiografia. Trataremos sobre isso na sequência, recorrendo às obras de pesquisadores 

que estudaram o assunto com muita profundidade. 

 

Idem, p. 122. Machado comenta que há passagens que o autor tenciona aprofundar o assunto, mas não o 
faz. Segundo Machado, o prof. Rodrigues Lapa teria advertido sobre isso, comentando que poderia ter sido 
falha do copista do texto, no caso o próprio pai de Gonzaga. Ainda, para Lourival Gomes Machado, mesmo 
que tenha sido suprimido um trecho, o texto como se apresenta pode dar conta das conexões sistemáticas e 
se houvesse mais uma parte, nada acrescentaria às linhas gerais da obra. 

LAPA. Op. cit., p. 367.  
Idem, p. 494. 



2.4 A HISTORIOGRAFIA E O TRATADO DE GONZAGA 

  

 Para orientação da nossa investigação referente ao Tratado de Direito Natural 

de Tomás Antônio Gonzaga, buscamos apoio nos trabalhos historiográficos que fizessem 

menção específica a esse texto. Nessa busca nos deparamos com o texto do prof. 

Rodrigues Lapa, organizador da primeira edição brasileira completa das obras de 

Gonzaga, publicada em 1942; com a tese do prof. Lourival Gomes Machado e o texto da 

profª Keila Grinberg que organizou e apresenta a edição do Tratado feita em 2004. 

 Iniciamos os comentários sobre o nosso autor, recorrendo a Introdução do Prof. 

Rodrigues Lapa, o qual afirma que sobre o Tratado  

 
[...] há uma cópia ou o próprio autógrafo no Brasil, em mãos de um erudito de Minas, 
Sr. Lindolfo Gomes [...] e em não se tratando de uma cópia do códice da Biblioteca 
Nacional de Lisboa, conviria comparar os textos para esclarecer algumas dúvidas [...] no 
entanto, o manuscrito da Pombalina oferece uma lição fidedigna, pois foi copiado  pelo 
próprio pai de Gonzaga e está assinado pelo autor33. 
 
 

 Em seguida, os comentários feitos são sobre a genealogia de Gonzaga, que nasceu 

no Porto, e devido ao trabalho do pai, veio para o Brasil, tendo estudado em colégio 

jesuítico na Bahia. Os traços cognitivos de Gonzaga, quanto ao “fundo humanístico”, à 

“habilidade dialética e o “rigor silogístico” que transparecem no Tratado de Direito 

Natural, ele deve ter aprendido com os jesuítas34. De regresso a Portugal, Gonzaga 

estudou Direito em Coimbra e para candidatar-se ao cargo de prof. do curso escreveu o 

Tratado, por conselho do pai, que estava em serviço na cidade de Lisboa, e era “homem 

de confiança de Pombal”35.  

 Lapa ressalta que nesse estudo, “o jovem opositor fazia nele a política do poderoso 

Ministro, punha o poder real acima do eclesiástico, defendia o cesarismo, a tirania 

ilustrada”36. O Tratado escrito por Gonzaga, conforme ele mesmo atesta na dedicatória a 

Pombal, pretendia ser um contributo às ações benfazejas do Marquês nas questões da 

educação, ao incentivo universitário e ao cuidadoso zelo referente ao curso de Direito da 

Universidade de Coimbra37. Escreve Gonzaga 

 

33 Idem, p. VIII.  
34 Idem, p. XII. 
35Idem, p. XV. O pai de Gonzaga era advogado e ocupou os cargos de juiz-de-fora, ouvidor e 
desembargador na administração pombalina. 
36 Idem, p. XV. 
37 Idem, p. 361.



Também, Senhor, também me estimulou o espírito de gratidão. Todos sabe ser desejoso 
do crédito dos seus nacionais, os estimulou aos estudos dos Direitos Naturais e Públicos, 
ignorados senão de todos ao menos dos que seguiam a minha profissão, como se não fosse 
sólidos fundamentos dela. E sendo eu um dos que me quis aproveitar das utilíssimas 
instruções de V. Exa. Fora ingratidão abominável o não lhe retribuir ao menos com os 
frutos delas38. 
 
 

 Gonzaga não teve sucesso na obtenção de vaga para professor na Universidade. 

Veio a “Viradeira”, em 1777 e diz-nos Lapa que Gonzaga “celebrou em verso o advento 

de D. Maria I, renunciou aos seus projetos de lente coimbrão e fez o que todos faziam em 

seu lugar: habilitou-se a carreira da magistratura”39.  

 A análise prossegue no sentido de comentar a vida de Gonzaga ainda em Portugal 

e depois no Brasil. No momento, essa abordagem não se faz necessária ao nosso trabalho, 

e assim passamos aos comentários de Lourival Gomes Machado.  

 O texto de Machado, Tomás António Gonzaga e o Direito Natural, foi escrito 

em 1949 (editado em 1953) como tese de livre-docência da cadeira de Política da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP40. Por tratar-se de um estudo específico 

sobre o Tratado de Direito Natural, cabe entender como Machado estruturou a pesquisa e 

sobre isso ele indica quatro aspectos principais que o guiaram na tarefa: as indicações que 

Gonzaga encontrou sobre o tema; a integração às ideias de sua época; o conceito 

formulado sobre o Direito Natural; a sua reflexão sobre o próprio meio. Nos deteremos 

em cada parte, mesmo que de modo conciso, no intuito de extrair desse estudo outras 

possibilidades de compreensão sobre o Tratado. 

 Do ponto de vista metodológico, a pesquisa de Machado se encaixa no 

procedimento que ele denomina de “crítica sociológica das doutrinas, dos sistemas, das 

tendências, dos produtos supra-estruturais”. Ele explica que mesmo não sendo do seu 

interesse traçar um panorama da época, não poderia deixar de considerar o que a história 

das ideias oferece no sentido de compreender a relação da obra de Gonzaga com as 

opiniões que movimentavam a intelectualidade portuguesa no tempo do autor 41.  

39 Idem, p. XV. 
40 MACHADO. Op. cit., p.10-17. A Introdução de Oliveiros S. Ferreira esclarece sobre o estudo de 
Machado afirmando que “o Tratado é um estudo de sociologia do conhecimento feito a partir da história 
das ideias”. 
41 Idem, p. 21. O próprio Machado afirma sobre esse aspecto:” Dificilmente e sem qualquer proveito, por 
exemplo, manter-se-iam separados, por inteiro, o conceito de direito natural de Gonzaga e aqueles que 
dominavam em seu tempo; pelo contrário, é substancial a conexão dos assuntos, que assim se tornam 
reciprocamente esclarecedores”.  



 De início, Machado comenta que a obra de Gonzaga foge aos moldes das teses 

universitárias mais recentes, mas na escolha do objeto estava em acordo com as 

preocupações intelectuais do século XVIII. Entretanto, surgia com certo atraso, pois o 

tema fora muito debatido e as citações das teorias de autores sobre o jusnaturalismo se 

distanciavam em muitas décadas dele mesmo. Isso tudo, torna-se compreensível pela 

morosidade de então, relativa ao conhecimento das ideias e pelos autores citados serem 

constantemente relembrados nas glosas que circulavam nas universidades42. Machado 

destaca que Gonzaga  ao perceber que no seu tempo e em seu país, não havia uma obra 

de nacional que discutisse as questões do Direito Natural, trataria de fazer a sua, 

corrigindo os pontos teóricos que considerava errados nos textos de autores como Hugo 

Grotius, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, os irmãos Henrique e Samuel Cocceo, 

Heineccius, Hobbes e outros, com os quais buscaria uma interlocução43. Ele também teria 

conhecimento de dois documentos importantes do pombalismo: a Dedução Cronológica 

e Analítica e o Compêndio Histórico do estado da Universidade de Coimbra 44.  

 Machado destaca a importância do De Jure Belli ac Pacis de Grotius, para a 

composição do Tratado, devido à temática e pela posição de Gonzaga diante de um 

“opositor” em potencial. Assim, expõe com muitos pormenores os pontos que Gonzaga 

utiliza ou refuta para compor o seu texto. Elucida que na concepção de Grotius as relações 

jurídicas internacionais se fundamentam no Direito Natural, cujas representações práticas 

são o Estado e a soberania e informa que o jurista holandês, seria o representante de um 

momento histórico em que a ordem natural se evade de suas velhas premissas teológicas, 

secularizando-se45.  Esse ponto, lembra, seria questionado na obra de Gonzaga que inicia 

o Tratado com a argumentação filosófica da existência de Deus, para afirmar o princípio 

42 Idem, p. 37. O autor comenta que esse aspecto do atraso no trato das questões jusnaturalísticas foi 
percebido pelo próprio Gonzaga, quando afirma: “A glória de ser eu o primeiro que escrevo nesta matéria 
para os portugueses”. 
43 Idem, p. 39. Machado esclarece que o Cocceo citado no Tratado é Samuel, autor de Introductio ad Hericii 
L. B. de Cocceii Grotium Ilustratum Continens Dissertationes Proeminalis XII (1751). 
44 Idem, p. 39.  Com referência aos dois documentos, Machado explica de forma sucinta, em nota de rodapé, 
o teor de cada um e remete à explicação dada pelo prof. Laerte Ramos de Carvalho. Na Dedução 
Cronológica e Analítica os jesuítas são apresentados como os agentes funestos que interferem com intrigas, 
conspirações e revoltas nos fatos da história portuguesa com objetivo de subordinar o Estado à Companhia 
de Jesus. O Compêndio Histórico por sua vez, elenca os estragos causados pelos jesuítas ao ensino e propõe 
mudanças em todas as cátedras da Universidade de Coimbra. p. 39. Para Machado, os diplomas, “são 
elementos importantes do panorama geral da composição do Tratado; serão dir-se-ia, as balizas do 
pensamento de Gonzaga”. A Dedução, como alude Machado, era conhecida por Gonzaga sendo citada no 
Tratado. Realmente na obra, especificamente na parte II, final do Cap. 9, quando trata “Dos direitos do 
sumo imperante”, Gonzaga remete ao documento pombalino. Nesse ponto, ele comenta a respeito da 
jurisdição do soberano sobre a proibição de livros e sobre o direito de fazer guerra.    
45 Idem, pp. 41-42. 



divino de todo o Direito. A confrontação com a concepção de Grotius feita por Gonzaga 

tem como intuito mostrar que o Direito Natural não é de natureza humana, mas resultado 

da expressão da vontade de Deus. Citamos o trecho do Tratado escolhido por Machado  

 
Sendo, pois o princípio do direito natural a vontade de Deus, não podemos subscrever a 
opinião de Grócio, enquanto afirma que, se não houvesse Deus, ou ele não cuidasse das 
coisas humanas, sempre haveria direito natural. Esta doutrina repugna à piedade, pois é 
de supor que além de Deus há outro ente, a quem tenhamos obrigação de obedecer, e com 
quem Deus tivesse a necessidade de se conformar [...].46    

 

  A explicação desse “diálogo” e a monopolização polêmica de tal princípio por 

Gonzaga, é analisada com referência a um trecho dos Prolegômenos, em latim, que ora 

transcrevemos em português 

 
O que acabamos de dizer [sobre a prática da justiça] teria lugar de certo modo, mesmo 
que se concordasse com isso, o que não pode ser concedido sem um grande crime, isto é, 
que não existiria Deus ou que os negócios humanos não são objeto de seus cuidados. O 
contrário nos tem sido inculcado em parte por nossa razão, em parte por uma tradição 
perpétua, e nos tem sido confirmado por numerosas provas e milagres atestados através 
dos séculos; disso se segue que devemos obedecer a Deus, sem exceção, como ao Criador 
e ao qual nós somos devedores daquilo que somos e de tudo o que possuímos, tanto mais 
que de muitas maneiras ele se tem mostrado extremamente bom e poderoso47 [grifo 
nosso]. 
 
  

 Como se percebe, não há uma negação de Deus no Direito da Guerra e da Paz48.  

A observação de Machado é contundente “[...]os argumentos de Gonzaga, depois de lido 

o trecho de Grotius, dão a impressão de inutilidade; insistem no que não existe e querem 

pregar lição a quem, de toda a evidência, já a dera mais completa e mais precisa”49. 

 Mas, alerta que a atitude de Gonzaga, não é decorrente de uma deficiência sua, 

pois era homem de inteligência superior (assim o provam suas obras posteriores e o 

próprio Tratado). E, diz que se assim tratou a questão foi por outras razões. O principal 

problema para Gonzaga seria o Direito Natural secularizado50. A noção de lei, como uma 

regra moral que obriga ao que é justo, que Gonzaga diz ser de Grotius, também não 

confere51. No De Jure Belli. o autor coloca o direito como o que é justo, ou que não é 

46 Idem, p. 43. 
47 GROTIUS. Op. cit., p. 40. Cf. Prolegômenos § 11. 
48 Idem, p. 21. E como esclarece o prof. Hespanha, na Introdução: “É por isso que a ‘hipótese impiíssima’ 
não passa disso mesmo, de uma hipótese – a de que as causas segundas se podiam mover por si só, uma 
vez postas em marcha pela causa primeira”. 
49 MACHADO. Op. cit., p. 44. 
50 Idem, p. 45. A outra referência feita por Gonzaga, diz Machado, se comprova na Parte III, cap. 2 do 
Tratado. 
51 Idem, p. 46. Outra vez Machado alerta que Gonzaga “não se encontra privado nem de inteligência de 
texto, nem de esclarecimentos suplementares”, nesse caso se referindo a Samuel Cocceo, que “ter-lhe-ia 



injusto. E injusto é tudo aquilo que fere a natureza da sociedade. Para Gonzaga, se Deus 

criou tudo o que existe, e a ordem natural é reflexo de sua criação sendo apreendida pela 

razão, não há motivo para colocar a precedência da natureza das coisas sobre a vontade 

divina52.  

 Na verdade, o posicionamento de Gonzaga é de controvérsia; ele inverte os termos 

do problema da origem do direito natural, “desfigurando” o pensamento de Grotius. A 

diferença essencial entre um e outro, está na afirmativa da sociabilidade como origem do 

direito para Grotius, que, diga-se, não contradita a existência de ente superior e que 

Gonzaga só entende como resultante da intervenção divina53.  Quando investiga a 

natureza humana, não o faz para encontrar o elo natural que o liga a Deus, mas discernir 

os traços que Ele imprimiu no homem54. Machado investiga outros pontos do Tratado, 

apontando aproximações teóricas feitas por Gonzaga com outros autores, como 

Heineccius. Desse em particular, parece como diz Machado, que Gonzaga “abeberou-se” 

da prova da existência de Deus, pelo argumento negativo da contingência dos seres. A 

primeira parte do Tratado se assemelha em vários aspectos às ideias desse autor55.  

 No entanto, ele se afastou das outras duas fontes que utilizou, e isso se percebe 

pelas críticas a elas e “pelo emprego especialíssimo que fez dos textos de Grotius e 

Pufendorf, de suas glosas e adendos”. Machado concluiu que a teoria de Gonzaga 

representa “um sistema concorrente daqueles consagrados pela cultura europeia de seu 

tempo”56. 

 De acordo com Machado a verificação das fontes usadas por Gonzaga, permitem 

apenas entender parte da questão relativa à formulação teórica diferente proposta no 

Tratado, em relação a outras conhecidas. Isso, não pode ser compreendido somente pelas 

preferências pessoais do autor. O teor do trabalho estaria de certa forma ligado com a 

concepção cultural do país, antenado com os objetivos políticos do pombalismo, que 

destacaram os cuidados com a cultura jurídica e “atribuíram ao direito natural uma 

projeção especialíssima”. Alguns documentos oficiais da segunda metade do século 

XVIII definem um modelo de política e mesmo que não estampem com todas as letras a 

intenção de mudar a mentalidade, induzem a uma prática jurídica conforme os interesses 

dado o necessário auxílio”. Mas, como dirá mais adiante (p. 56) Cocceo aparece no Tratado como um 
glosador e a sua opinião também “tira-se ela aos comentários ao De Jure Belli ac Pacis” 
52 Idem, p. 47. 
53 Idem, p. 53. 
54 Idem, p. 55. 
55 Idem, p. 59. 
56 Idem, p. 81.



do Estado57.  A Dedução Cronológica e Analítica é um exemplo da afirmação ideológica 

do absolutismo, na medida em que narra detalhadamente todos os “horrorosos estragos 

causados pela Companhia denominada de Jesus fez em Portugal e em seus domínios 

desde a sua chegada no reinado de D. João III até quando foi proscrita em lei de 3 de 

setembro de 1759”58.  Outro documento é o Compêndio Histórico do Estado da 

Universidade de Coimbra (1771), que segue a linha ordenadora da Dedução, 

comentando os estragos causados ao ensino pela administração da Companhia de Jesus.  

 Pelo recurso aos diplomas, Machado demonstra que o interesse da política seria a 

defenestração da Companhia de Jesus que estaria atrapalhando os planos do Estado 

inclusive na economia pela atuação jesuítica junto às comunidades indígenas na América 

portuguesa. Se a referência direta nos documentos incriminava os padres pela má gerência 

das escolas e universidades e pela cultura empobrecida do país, por outro lado, através de 

uma leitura subliminar dos escritos se apreende a problemática da ação “ideológica” que 

os regulares estariam exercendo e que o Estado não tolerava mais.  Expõe Machado da 

seguinte forma 

 
Cremos bastante clara a base adotada pela crítica da evolução da monarquia portuguesa: 
procura-se indigitar os inimigos da independência nacional, mas esses devem aparecer, a 
um só tempo, como rebeldes contra a verdadeira fé e rebeldes contra a cultura. Logo 
veremos que são monarcômacos, como já os vimos implicitamente acusados de fanatismo 
herético; ora entre as duas atitudes traça-se um nexo poderoso que as torna filhas de uma 
mesma e grande causa, posto que uma e outra só se conceberão por criminosas quando 
forem tidas por contrárias à razão esclarecida59. 

 

 Nessa perspectiva, havia que se achar um substrato teórico capaz de reforçar e 

representar a supremacia do poder temporal. Isso foi detectado na afirmativa de um direito 

natural conivente com a diretriz política escolhida no momento. O jusnaturalismo devia 

ter sim alicerces na tradição, na religião, porém também deveria ter uma aura nova, com 

um espírito iluminado. A apreciação da obra O Verdadeiro Método de Estudar de Luís 

António Verney se torna um trunfo na mão dos pombalistas, de acordo com Machado 

 
[...] Pombal e seus homens voltam-se para o direito natural, ou mais, justamente, para a 
cultura jurídica, como para um verdadeiro caminho de salvação, pois graças aos 

57 Idem, p. 84. Machado denomina tais documentos: a Dedução Cronológica e Analítica e o Compêndio 
Histórico de “peças processuais” ou peças que definem uma “política”.  
58 SILVA, José Seabra da. DEDUÇÃO CRONOLÓGICA E ANALÍTICA. Lisboa: Officina de Miguel 
Manescal da Costa, 1767. In 
http://www.bnportugal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=214&lang=pt 
Disponível em 08/01/2018. 
59 MACHADO. Op. cit., p. 90. 



instrumentos [teóricos fornecidos pelo jusnaturalismo – N.E.] tornava-se não só possível 
organicamente, mas socialmente necessária a junção da nova cultura com a nova política. 
No entanto, como já o sabemos à saciedade, impunha-se refutar a monarcomaquia – que 
hoje vemos como um passo normal da evolução do jusnaturalismo – e, por igual, o 
jesuitismo 60. 
   
 

 Há que se ressaltar, que o pombalismo procurou adequar o absolutismo ao 

iluminismo61. Mais adiante na sua exposição, Machado mostra como o direito natural 

para a política portuguesa da segunda metade do século XVIII representou uma ideologia 

bifuncional. De um lado, um Estado forte, centralizado, poderoso sobre qualquer outra 

esfera sem, contudo, perder o reconhecimento de seus pares, e por que não, a grandeza 

diante de seus súditos. O poder estatal tomou o direito natural como uma “ciência de 

alcance universal” ditada pela “razão”, capaz de fornecer o “fundamento de todos os 

ramos do Direito”, e que dominaria totalmente o “Direito das Gentes e a ética”62. Nos 

dois documentos divulgados na época de Pombal, Dedução Cronológica e Compêndio 

Histórico há um repúdio a um modelo de direito natural de viés libertário, e uma tendência 

a aceitar a aceitar uma linhagem racionalista moderna, dos jusnaturalistas Grotius e 

Pufendorf 63.  

 Voltando ao Tratado, a questão que fica em aberto é sobre ao quanto Gonzaga se 

afastou dos autores já citados. Machado retoma a análise do texto para finalizar o estudo 

sobre o Tratado. Ele explica que Gonzaga não aceita o estatuto divino como causa da 

sociabilidade do homem, e nem mesmo, a explicação baseada no princípio da natureza. 

A sociabilidade estaria ligada à queda do primeiro homem, a sua natureza estaria 

corrompida e inclinada ao mal depois do pecado; o mundo seria um abismo, se não se 

introduzissem nele as sociedades64.   

 Para Tomás António Gonzaga, seguindo o raciocínio de Machado, as sociedades 

se formaram por um pacto e dois decretos, ou seja, pela congregação e pela escolha da 

forma de governo e pela escolha dos governantes. Feita a escolha, a “subordinação dos 

súditos passa a ter vigor absoluto, o acordo torna-se assim insolúvel”. Deus deu o direito 

de escolher o governante ao povo, porém, àquele que é eleito, é dado o poder de governar. 

60 Idem, p. 99. 
61 Idem, p. 102. 
62 Idem, p. 112. 
63 Idem, p. 117. 
64 Idem, pp. 127-128. A causa eficiente da primeira cidade, para Gonzaga, seria o medo e o temor, conforme 
ele mesmo atesta no Tratado, parte II, cap. 5 §11. 



Machado cita a passagem do Tratado que coloca o absolutismo como um dogma: “Que 

mão, que mão poderá tocar no Cristo do Senhor sem ficar manchada?” 65.  

 As leis naturais e divinas, de acordo com o Tratado são as que podem limitar os 

atos do soberano, mas como só há um superior, ninguém pode julgar-lhe os atos. E o 

governante só a Deus dará conta de seus atos; o povo não pode sobrepor-se a essa 

autoridade; cabe-lhe tão somente obedecer. Machado esclarece que para Gonzaga a lei é 

sujeição, constatável no Tratado onde se pode ler “a lei é uma regra dos atos morais 

prescrita pelo superior aos súditos para os obrigar”66. Por essas afirmativas, entende-se 

que a concepção de Gonzaga estabelece o “império absoluto dos governantes”, e um 

“império sempre onipotente”. Se ele admite um pacto social, isso se conforma como uma 

mera hipótese, na ideia de propulsor inicial da evolução política, e que não tem maior 

relevância, pois o que vale é a completa sujeição dos súditos, diz Machado67. 

 Finalizando a sua análise, Machado responde à questão colocada anteriormente 

sobre o afastamento de Gonzaga em relação às outras concepções jusnaturalistas 

consagradas.  Ora enquanto Grotius e Pufendorf concebiam o direito natural advindo da 

natureza e descoberto pela razão, Gonzaga pensou em um direito natural estabelecido 

pela mente divina e que se transmite ao mundo por suas leis, sendo conhecido pelo 

homem através do amor. E por fim, salienta Machado:  

 
O princípio divino não se opõe ao esquema absolutista. Nesse ponto, o Tratado apenas 
retoma um velho, bem velho tema, para repetir: omnes potesta a Deo – sem admitir 
qualquer acréscimo ou variação. Consequentemente, o princípio de autoridade, assim, 
firmado no princípio teológico, vai dar uma concepção de governante de poderes 
totalmente irrestritos do ponto de vista humano, posto que as únicas limitações admitidas, 
todas impostas pela divindade ou por sua lei, não podem encontrar tribunais de 
julgamento além do foro interno do interessado ou de seu destino na vida futura. 
Chegamos, pois, ao mais amplo dos absolutismos 68. 
 
 

 Ainda, tomando as conclusões de Machado de forma abreviada, podemos entender 

que o Tratado não seguiu exatamente as linhas do pensamento pombalino quanto a 

fundamentação do direito natural baseado nas teorias de Grotius e Pufendorf. No Tratado 

há uma defesa do absolutismo, com “intuitos de conservação e reforço da ordem 

existente”69. 

65 Idem, p. 130. 
66 Idem, p. 135. 
67 Idem, p. 138. 
68 Idem, p. 145. 
69 Idem, p. 173. 



 A terceira abordagem historiográfica sobre o Tratado a qual nos remetemos é a da 

Profª Keila Grinberg que organizou e apresenta a edição mais recente da obra70. De acordo 

com a autora, o texto que apresenta essa nova edição do texto de Gonzaga 

 
 [...] é uma digressão acerca de alguns aspectos do Tratado de direito natural. Não tem o 
objetivo, evidentemente de esgotar suas possibilidades analíticas. Em vez disso pretende, 
ao inserir a obra em seu contexto de produção, discutir a relação entre o direito natural tal 
como foi expresso por Tomás Antônio Gonzaga e as possibilidades de interpretação 
abertas pelo direito português de então 71. 
 
 

 A respeito da data em que possivelmente o texto foi escrito, a autora cita a hipótese 

levantada pelo prof. Antonio Braz Teixeira, segundo o qual supõe ter sido o ano de 1772. 

Isso porque Gonzaga formou-se em 1768 e a cadeira de Direito Natural foi instituída 

1772. Outra pista, seria dada pela dedicatória do livro, oferecido ao “Marquês”, título 

recebido por Pombal em 1769. Assim, o Tratado foi escrito entre essa última data e o final 

do governo pombalino que ocorreu em 1777. A data, contudo, diz Grinberg não é o mais 

relevante, mas a época e o fato de Gonzaga dedicá-la ao Ministro de Estado, responsável 

pela reforma em Portugal na segunda metade do século XVIII72. 

 Interessante a observação da autora quanto à pretensão de Gonzaga ao escrever o 

Tratado, que seria seguir as ideias que circulavam no período na Europa e em Portugal 

para fundamentar práticas políticas73.  

 A partir de um princípio teológico ele começa a construir o seu próprio conceito 

de direito natural. A premissa colocada é a da criação do homem por Deus, das leis 

infundidas no coração para alcançar o fim ao qual estava destinado, o próprio bem. Essas 

leis, as quais poderia ou não seguir, conheceria pelo amor, não pela razão. E, como essas 

leis naturais não podem intimidar o homem com castigos reais, pois apenas no plano 

moral ele poderia sofrer alguma pressão para segui-las, Deus aprovou a criação das 

sociedades humanas74.  

 Mesmo todos os homens sendo iguais por natureza, Deus colocou diferenças entre 

eles para a convivência social: uns seriam governantes e outros, governados. Aos 

70 GONZAGA, Tomás Antônio. Tratado de Direito Natural/Tomás Antônio Gonzaga: organização e 
apresentação Keila Grinberg. São Paulo: Martins Fontes, 2004. O texto original de Grinberg sobre essa 
temática foi publicado anteriormente conforme explicação em nota de rodapé, na Revista de História 
Regional.  
In http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/view/2025/1508 disponível em 25/04/2018. 
71 Idem, p. VIII. 
72 Idem, p. IX. 
73 Idem, mesma página. 
74 Idem, p. X.



governantes coube desde o princípio, o direito de estabelecer leis e o papel de obrigar a 

todos no cumprimento das mesmas (esse seria o direito civil para Gonzaga). O direito 

natural passa a ser obedecido então, no estágio de sujeição civil. O direito civil, não passa 

a ser superior ao direito natural, mas esse acaba, pelas circunstâncias circunscrito àquele. 

Postas tais premissas, o autor trata das ideias de organização social e do caráter das ações 

humanas, do uso do livre-arbítrio e comenta sobre a consciência, colocando como 

fundamento o direito natural dado por Deus. Para Grinberg essa é a importância da obra 

de Gonzaga e o interesse em se discutir com aqueles que divulgam ideias incorretas75. 

 Seguindo na análise, ela comenta sobre os conceitos com os quais o autor do 

Tratado lida: livre-arbítrio; lei natural; direito e justiça; lei humana. A consciência, a 

liberdade e o raciocínio permitem que o homem possa escolher as ações mais adequadas 

à moral e obrar bem. Caso, não o faça, e ele pode escolher isso, sofrerá as consequências 

(ou penalidades).  À medida que a sociedade humana foi formada por um pacto entre 

todos, os dois decretos estabelecidos: a constituição do governo e quem exerceria o poder, 

os homens passam a ter em seu meio obrigações que devem cumprir. Uma delas é a 

obediência às leis e isso, não pelas vontades dos súditos, mas pela superioridade de quem 

manda. O objetivo da sociedade civil é a vida em paz, segura e feliz. Assim, a organização 

social está justificada. Inclusive o poder do governante está legitimado, dado que o 

recebeu por permissão divina. Em outras palavras, a sociedade obriga a todos o respeito 

à lei natural, e contribui para a felicidade comum.  

 O direito é um conjunto de leis advindo do direito natural e do poder civil. As leis 

naturais são justas, ao passo que as leis civis por serem arbitrárias, nem sempre são justas. 

A justiça é considerada uma virtude, composta por várias qualidades. A lei seria a regra 

dos atos morais prescrita pelo soberano aos súditos, prevendo a realização do direito e da 

justiça. O costume, embora não seja lei, se for útil à sociedade pode ser aprovado pelo 

soberano. Dentro desse esquema social, o privilégio funciona como uma lei privada, 

estabelecida ou revogada pelo soberano76. 

 Grinberg nos remete ao trabalho de Machado, comentando sobre a investigação 

deste quanto à observação dos valores culturais na época em que o Tratado foi escrito e 

o quanto os dogmas pombalinos tiveram efetiva aceitação e ainda, qual a correspondência 

destes com outros consagrados pelos grupos sociais. Pelo trabalho de Machado, ela afirma 

que novos questionamentos puderam ser feitos em relação a obra de Gonzaga, tais como 

75 Idem, p. XI. 
76 Idem, pp. XIV-XV.



se a concepção do autor estaria de acordo com a visão do Estado; como ele interpreta as 

teorias dos autores do jusnaturalismo; a visão de Gonzaga seria particular ou poderia ser 

entendida como um pensamento comum? Para responder tais questões faz-se necessário 

confrontar a concepção de Gonzaga com o jusnaturalismo moderno e a diretriz política e 

jurídica do Portugal setecentista77.  

 No comentário sobre as fontes do Tratado, Grinberg esclarece alguns pontos das 

teorias jusnaturalistas de Grotius, Pufendorf e Heinecius. Os dois primeiros são 

representativos de uma ideia moderna de direito natural que presume a natureza e a 

sociedade como bases para justiça. Esses autores seriam os “inauguradores de um novo 

direito natural, por considerarem a natureza humana e os direitos em bases seculares. A 

essência do pensamento de Grotius está na afirmativa de uma lei natural, como 

fundamento jurídico superior, universal e histórico. Esse fundamento sendo “localizável”, 

no homem, segue em teoria, um deslocamento da origem da lei natural, compreendendo-

se que sua fonte não é divina, mas está na sociedade. A justiça estaria relacionada à 

sociabilidade, e por isso, a afirmativa de que “o direito natural existiria mesmo se Deus 

não existisse”. De acordo com Grinberg, esse posicionamento do jurista holandês seria 

uma contraposição à ideia de Hobbes do Estado-Leviatã. Portanto, de acordo com a 

autora, ele estaria defendendo a tese de um direito livre da religião e do Estado78.  

 A respeito de Samuel Pufendorf, a autora comenta ser o mesmo continuador de 

Grotius e frisa que na obra Sobre o direito da natureza e das gentes, ele expõe que os 

princípios do direito natural podem ser depreendidos da experiência empírica e da 

tradição. A lei natural de Deus é imutável, sendo que as outras, das organizações jurídicas 

humanas são variáveis.  O imperativo da lei natural é de obrigação, imputada aos seres 

morais dotados de razão sendo que a sua observância se faz dentro da esfera da 

sociabilidade. Contudo, há duas ordens de princípios para serem obedecidos: os absolutos 

que provém de Deus, se referem ao gênero humano; e os hipotéticos que são instituídos 

pelos governos.  

 Com relação a Heineccius, a observação da historiadora é a de que esse autor 

refutou alguns pontos da obra de Grotius. Para ele o direito natural seria o “conjunto de 

leis que Deus promulgou ao gênero humano, por meio da reta razão”79. A ideia desse 

77 Idem, p. XVII. 
78 Idem, pp. XVIII-XIX. 
79 Idem, p. XX. Grinberg cita o conceito de Heineccius, orientando-se pelo trabalho de Paul Hazard in El 
pensamento europeo en el siglo XVIII. Madrid: Alianza Editorial, 1991. 



jurista seria harmonizar a norma divina com a liberdade individual e delimitar o poder 

temporal e o poder eclesiástico80.  

 Sobre o Tratado, ela mostra que há várias concordâncias teóricas deste em relação 

ao Jure Belli ac Pacis de Grotius, tais como os conceitos de direito, lei e justiça.  O ponto 

de desacordo está na existência de um direito natural secularizado. Gonzaga estaria mais 

preocupado em “ressaltar os traços morais impressos por Deus no homem”. E enfatizar 

que a sociabilidade é decorrente da vontade divina. Para inclusive rebater outro problema 

que seria a aceitação de que a autoridade do soberano estaria sujeita ao julgamento do 

povo81.  

 Quanto à ideia da formação da sociedade civil elaborada por Pufendorf, Gonzaga 

estaria de acordo, aceitando que a primitiva organização social tenha se formado “por 

pactos de muitos, ou seja, pela vontade de todos com vistas a paz e segurança comuns”. 

Porém, em relação à divisão dos princípios do direito natural em absolutos e hipotéticos 

propostos por esse autor, Gonzaga mostrará que só os primeiros existem82.  

 O autor mais citado e aceito por Gonzaga é Heineccius, com o qual compartilha 

as ideias sobre Deus, o homem, a liberdade, e o livre-arbítrio. E, ainda o princípio do 

direito natural, que é o amor e não a razão. A aderência às suas ideias se dá por outro 

motivo, é que tal como Gonzaga, ele colocou a origem do direito natural em Deus. Ainda, 

haveria mais uma causa, a de utilizar os argumentos desse autor para “corrigir” as ideias 

de Grotius83.  

 Para entender o Tratado, Grinberg propõe a análise do contexto em que Gonzaga 

escreve a obra, para saber que ideias modernas sobre o direito natural chegaram em 

Portugal e quais foram as transformações jurídicas ocorridas na segunda metade do século 

XVIII.  Com esse intuito, ela comenta sobre a ideia patente na política daquele momento, 

de reformar as fontes de direito, mesmo porque se fizera nos séculos anteriores mais de 

uma compilação - ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas - sem se conseguir clareza 

legislativa. Na verdade, fazia-se uso do direito local, do direito romano, do direito 

canônico, das glosas de Acúrsio e Bártolo. O jusnaturalismo, nessa retórica reformista 

justificava a ligação da cultura e da história pátria, com a cultura e a história da Europa, 

80 Idem, p. XXI.
81 Idem, pp. XXI-XXII. 
82 Idem, p. XXII. A explicação de Grinberg é tirada da Parte II, cap. 5 do Tratado.  
83 Idem, p. XXIII. Sobre isso, a autora se baseia na explicação de Machado. Ela considera pertinente a 
observação do autor quanto a contraposição de Gonzaga a Grotius e a Pufendorf. Mas considera “dura” a 
crítica de Machado ao afirmar que o autor do Tratado usou pontos teóricos que lhe interessaram como 
argumento de autoridade à própria obra.  



interrompida pela ação jesuítica. E, sedimentava o princípio monárquico, defendia a 

ilustração e resolvia os problemas filosófico-jurídicos84. 

 Assim, no período pombalino, pelos objetivos da reforma jurídica, delineados nos 

documentos oficiais do período, como a Dedução Cronológica e Analítica e o Compêndio 

Histórico, a prioridade estava posta tanto na organização legislativa, quanto na 

substituição do direito romano pelo nacional. A Lei da “Boa Razão” promulgada em 1769 

visava limitar a interpretação dos magistrados, eliminar a doutrina e conformar o direito 

romano ao uso adequado. Em outras palavras, o juiz deveria se ater ao conteúdo literal da 

lei e em casos semelhantes, se deveria apelar ao rei para que ele julgasse a causa. Na 

prática isso, não surtiu efeito, pela impossibilidade de ficar recorrendo ao soberano a cada 

dúvida. Quanto ao direito romano se optou pelo usus modernus pandectarum, usando o 

direito romano apenas naquilo que estivesse de acordo com a “boa razão”85.  

 Na reforma do ensino universitário, decidiu-se pela inserção da disciplina de 

Direito Natural, para “dar clareza aos estudantes sobre a natureza humana, a moral, a 

liberdade, o bem e o mal”86.  Os novos Estatutos da Universidade de Coimbra (1772) 

organizaram todo o curso de Direito, e de acordo com Grinberg e recomendavam o uso 

de outro manual, que teria sido feito somente em 1843, o recurso foi adotar o texto 

Elementos de filosofia moral, de Heineccius traduzido para o português em 1785.  

 Através dessas observações do ambiente, Grinberg entende que se possa entender 

as influências sobre a posição de Gonzaga. Ele não estaria desatualizado com a sua época 

e a sua concepção estaria em concordância com as diretrizes estabelecidas para a reforma 

universitária e onde o direito natural justifica o despotismo. A autora ainda esclarece que 

a concepção de Heineccius seria a mais viável Tratado, dado que no país a orientação do 

direito natural se dava através do catolicismo ou por concepção teológica da natureza. 

Também é irrelevante se Gonzaga acreditava realmente do modo como escreveu ou se 

queria agradar os adeptos do poder. O que se constata, é que entre as considerações feitas 

na Dedução e do Compêndio e as de Grotius e Pufendorf havia discrepância teórica. No 

84 Idem, pp. XXIV-XXV.
85 Idem, p. XXVII. 
86Idem, p. XXVIII. A referência dada sobre o direito natural, é retirada dos novos Estatutos da 
Universidade de Coimbra (1772). De acordo com os Estatutos, pode-se ler no Livro II, Título III, Cap. II, 
§ 7 “ Pois que só por meio das lições deste Direito [Direito Natural] se podem compreender; assim os 
diversos estados do homem e do cidadão; dos quais se deduzem todas as leis naturais, e civis; e se 
manifestam com a necessária clareza as origens, os progressos, e os fins das mesmas leis: e porque quando 
as leis civis se conformam com as naturais, não há outra alguma chave da boa inteligência delas, que não 
seja a do Direito Natural; e por ser esse a verdadeira fonte de todas as leis civis; e por ser consequentemente 
o estudo das leis naturais a base fundamental de todo o estudo do Direito Civil”. Grifo nosso. 



Tratado se percebem alguns argumentos como o a subordinação de todos os homens às 

leis divinas e o amor como princípio de conhecimento dessas leis que não seriam pontos 

aceitos pelos pombalistas87. 

 Com toda a explanação feita a propósito do contexto, Grinberg afirma que outras 

perguntas podem ser feitas, tais como: a proposta de direito natural colocada pelo 

pombalismo refletia homogeneidade de pensamento entre os magistrados? Todos tinham 

a mesma ideia a respeito do direito natural, do poder dos reis e da interpretação judicial?  

Na perspectiva de compreender isso, a proposta da autora é comparar o pensamento de 

Tomás António Gonzaga com outros autores, seus contemporâneos. E, isso ela faz, 

escolhendo António Ribeiro dos Santos.  

 Assim, ela passa a expor alguns dados desse autor e de como teria sido a sua 

formação que se dera alguns anos antes de Gonzaga. Ribeiro dos Santos aceitara em 1778, 

o convite para participar da Academia das Ciências. A partir de então, ele passaria a 

contribuir para a reforma dos estudos em Coimbra, participando da elaboração do 

Compêndio Histórico.  Ribeiro dos Santos não teria concordado sobre alguns pontos 

referentes ao novo código de Direito Público. E seria por meio dessa discussão teórica 

que seria possível voltar às ideias de Gonzaga. Ele concebe a religião natural como 

corretivo da imperfeição humana. A ordem natural seria a base para manter a ordem 

social. Santos seguiria a tradição de Grotius e Pufendorf na conveniência de uma lei 

adequada à natureza humana. Quanto a fundamentação do poder, ele buscaria apoio nos 

princípios teológicos. Sobre isso, os dois autores teriam uma proximidade de pensamento. 

No entanto, Santos defenderia outros pontos, como a delimitação do privilégio, a 

inconveniência do rei ser legislador e juiz, a necessidade de uma estrutura constitucional, 

a simplificação da legislação, o fim do direito romano entre outros. Grinberg explica que 

Santos parte dos mesmos princípios que Gonzaga para expor as próprias visões sobre a 

política e sociedade, mas chega a conclusões diferentes. O que a autora quer esclarecer é 

que existiam concepções diferentes e até antagônicas convivendo dentro da doutrina 

oficial88. 

 Por isso mesmo, a questão da interpretação na prática jurídica foi discutida com 

cuidado pelos reformadores pombalinos. Procurou-se delimitar a quantidade de leis, 

subordinando as resoluções dos juízes aos assentos da Casa de Suplicação. Citando um 

dos parágrafos dos estatutos que se refere ao modo como o professor deveria ensinar o 

87 Idem, p. XXIX. 
88 Idem, pp. .XXX-XXXI. 



direito natural, ela comenta que as aulas poderiam seguir determinado método, porém na 

aplicação e interpretação poderia haver distorções. Sugere ainda, que a forma de ministrar 

o ensino foi a princípio livre, e pode ter havido diferentes visões acerca do direito natural 

e o que se entendeu por “boa razão” também pode ter variado89.  

 Finalizando sua exposição, a autora comenta que mesmo defendendo opinião 

diversa da instrução oficial, Gonzaga não foi contrário ao regime monárquico. Essa 

brecha foi possível, pelos próprios textos pombalinos, sendo que a igualdade de opiniões 

não caracterizava a formação dos magistrados.  

 E por último faz uma advertência para quem ler o Tratado esperando encontrar as 

ideias do inconfidente: não as encontrará. Ao contrário, achará um Gonzaga moderado, 

que tenta conciliar a monarquia com os fundamentos do Direito Natural. Alguns poderão 

discordar e dizer que seria uma estratégia do autor para conseguir o cargo de professor 

em Leis na Universidade de Coimbra. Ela considera melhor a alternativa de que o 

pensamento do autor tenha mudado entre um período e outro. Também, a postura do autor 

das Cartas Chilenas pode ter sido por ele próprio criticada. 

 A obra permite o diálogo com as questões da época e o diálogo entre os vários 

tempos do pensamento de Gonzaga90. 

89 Idem, p. XXXIII. 
Idem, p. XXXIV. 



3 NOVOS TEMPOS: OUTROS ATORES 

 Conforme vimos anteriormente, o período da Viradeira suscitou a emersão das 

forças políticas latentes na conjuntura monárquica. A regência parecia frágil perante o 

corpo de ministros, que assumiam maior relevo na condução política. A questão central 

se referia a legitimidade do poder: uma rainha afastada das suas funções, substituída por 

seu filho, mas ainda assim um regente. Diante dessa situação, tida como uma regência 

informal, alguns nobres demonstraram seu descontentamento. A posição assumida pela 

primeira nobreza era a de que somente esse grupo poderia defender a perpetuação da 

ordem doutrinal e da monarquia. 

3.1 PENALVA: DISSERTAÇÃO A FAVOR DA MONARQUIA 

 O ano de 1799 foi marcante na política portuguesa devido ao agravamento da 

doença mental que afligia a soberana D. Maria I, fato que determinou a regência de D. 

João. E, nesse período conturbado surge o texto da Dissertação a favor da monarquia, da 

autoria de Fernando Teles da Silva Caminha e Meneses (1754-1818), 3º Marquês de 

Penalva.   Oriundo de família nobre em Portugal e funcionário administrativo do Estado, 

Penalva escreveu a obra e apresentou-a primeiramente na Academia de Ciências, tendo 

como um dos ouvintes o próprio príncipe D. João1. O livro foi impresso pela Regia 

Officina Typografica nesse mesmo ano. Em 1942, houve mais uma reedição pela Edições 

Gama de Lisboa. No presente estudo, trabalhamos com as duas publica 

ções. O texto original encontra-se na Biblioteca da Universidade de Coimbra. 

 Especificamos a seguir a composição geral da obra, de modo a facilitar o 

entendimento do leitor. Para evitarmos quaisquer dificuldades quanto ao modo de 

apresentação do assunto feito pelo autor, procedemos elencando todos os itens na ordem 

em que foram apresentados originalmente. Adiantamos que ele não divide o livro em 

estruturas temáticas, o que não impossibilita adiante, dividirmos o mesmo dessa maneira, 

tomando por base os assuntos tratados para obtermos maior clareza quanto às suas 

ponderações. Podemos pensar em pelo menos três eixos, agrupando os capítulos de nove 

1 PENALVA, Marquês de. Dissertação a favor da monarquia. Nova edição com um estudo de Caetano 
Beirão. Porto: Edições Gama, 1942, p. XVIII. Caetano Beirão comenta sobre os cargos que Fernando Teles 
da Silva Caminha e Meneses – Marquês de Penalva [terceiro] ocupava no governo de D. Maria I e D. João, 
sendo deputado da Junta dos Três Estados, conselheiro de guerra e censor da Mesa do Desembargo do Paço. 
Era também escritor com grande erudição e membro da Academia Real da História Portuguesa. Tinha 
ascendência nobre, ou seja, vinha de uma “linhagem preclaríssima de príncipes [...]”. Grifos nossos. 



em nove, simplificando didaticamente a compreensão de seu conteúdo.  O livro se dispõe 

originalmente da seguinte forma: 

• Dedicatória  

• Introdução ao discurso 

• Cap. I - Primeiro estado do mundo e utilidade da vida social 

• Cap. II - A agricultura foi a primeira origem dos domínios 

• Cap. III - O desejo de governar e a necessidade de obedecer foi a origem da 

soberania 

• Cap. IV - Os pais de famílias foram os modelos dos reis 

• Cap. V - É a monarquia o único governo que tem sistema 

• Cap. VI - É a monarquia o governo de Deus no universo 

• Cap. VII - É a monarquia o governo em que os outros naturalmente se convertem 

• Cap. VIII - É o governo que tem mais energia 

• Cap. IX - A unidade de chefe é sempre necessária à sociedade 

• Cap. X - A qualidade dos inimigos da monarquia advoga a sua causa 

• Cap. XI - Cristo expressamente defendeu a monarquia 

• Cap. XII - Objeções contra a monarquia a que se responde nos seguintes 

parágrafos 

• Cap. XIII - Da liberdade em geral, da liberdade em sociedade e da liberdade que 

nos convêm 

• Cap. XIV - Dos direitos do homem e dos direitos do cidadão 

• Cap. XV - Os chamados defensores dos direitos do homem são os seus 

transgressores 

• Cap. XVI - Da desigualdade civil e natural 

• Cap. XVII - A nobreza é filha da desigualdade civil e natural 

• Cap. XVIII - A razão faz a nobreza hereditária 

• Cap. XIX - Defesa justa da nobreza hereditária comparados os patrimônios úteis 

com os honoríficos 

• Cap. XX - Da igualdade que verdadeiramente os povos desejam que melhor se 

conserva nas monarquias 

• Cap. XXI - A monarquia portuguesa abona o que se tem dito em favor deste 

governo 



• Cap. XXII - Fundação da monarquia portuguesa e provas do legítimo e absoluto 

poder dos nossos reis 

• Cap. XXIII - O reinado do senhor rei D. João o primeiro confirmou o poder e 

independência dos nossos soberanos 

• Cap. XXIV - Os descobrimentos dos portugueses e a energia desta nação na paz 

e na guerra, devem-se à qualidade desta monarquia 

• Cap. XXV - A aclamação do senhor rei D. João IV confirmou mais a 

independência dos reis portugueses 

• Cap. XXVI - As cortes e todos os grandes tribunais foram sempre consultivos e 

dependentes da delegação real 

• Cap. XXVII - Cap.  Conclusão da obra e epílogo do que fica dito 

 

  Como já mencionamos, percebemos pelo menos três subtemas dentro do livro: a 

formação e organização primitiva da sociedade humana (capítulos I ao IX); a monarquia 

como sistema de governo (cap. X ao XVIII) e o lugar da nobreza hereditária junto à 

monarquia. Para que se tenha uma ideia da argumentação do autor, apresentamos de 

forma abreviada, como ele expôs seu pensamento em cada parte do livro.  

 A dedicatória a “Vossa Alteza” [D. João] é breve e inicia com a afirmativa de 

Penalva ter anunciado à Academia de Ciências que tinha escrito a Dissertação, onde prova 

que o governo monárquico tem a justa preferência sobre qualquer outro e o poder absoluto 

que têm os soberanos é legítimo. Segundo ele explica, o livro viria a público, porém nada 

mais respeitoso que oferecê-la antes “aos pés do trono”. Ao mesmo tempo, confere ao 

trato da matéria muita gravidade enfatizando que naquele momento em Portugal, isso 

seria muito necessário. Ele se coloca como o primeiro a levantar a voz, para dizer o que 

todos sentem no coração, do verdadeiro português, que não conhece a traição a Deus, 

nem ao senhor seu Rei e Senhor natural (p. Aii).  

 Na Introdução Penalva traz à luz os elementos que fundamentam a sua tese: a 

religião e o governo civil. E, sobre isso ressalta que são os dois “objetos mais sérios das 

nossas primeiras meditações”. Em suas palavras, há um só Deus, eterno e onipotente. A 

respeito da religião, ele afirma que as verdades morais estão gravadas no coração do 

homem. Contudo, há outras verdades, que pela “razão” não são possíveis de conhecer, e 

para isso, precisamos de um Mestre e da revelação. A revelação vem aos fiéis como 



ensinamentos da Igreja, sendo essa uma, santa e católica. Quanto ao governo civil, em 

geral, comenta ele, aceita-se o modelo sob o qual se nasceu2. 

 Contudo, faz uma ressalva, que a Religião e o Governo Civil geraram discórdia 

na humanidade. Ao mesmo tempo, Penalva mostra que todos concordavam pelo menos 

em duas premissas: prestar culto ao Criador, manter um sistema e ordem no governo. E, 

aqui nessa etapa, ele desfere o primeiro golpe contra o “inimigo”, ao afirmar que no 

“século [XVIII] de trevas [...] e que digam o que quiserem de sua iluminação [...] estava 

guardado para nossos tristes dias, o sistema de impiedade e anarquia” (p.9). E, ele vai 

além, enfatiza que foi “extraordinário” o aparecimento do “monstro”, e mais ainda, de 

aparecerem tantos sequazes da “infame” doutrina. O alcance dessa crítica chega à 

Revolução Francesa, sem que ele o diga claramente. Isso torna-se perceptível por referir-

se aos filósofos, acusados de incitarem o povo ao desprezo pela Igreja e pela soberania e 

quando se contrapõe ao “dilúvio” das novas ideias que ameaçam a estabilidade de 

Portugal, país que se mantém fiel à Religião [Católica] e à Política [Monarquia]3. Ao 

mesmo tempo em discorre mostrando que nada foi respeitado pelos que ultrajaram a 

monarquia, aponta para a situação de Portugal ter uma situação de tranquilidade, sendo 

que Lisboa é o “Empório da Europa”, pelo grande fluxo comercial (pp.7-8). 

 Considerando que a mocidade corre o risco de se enganar com ideias, vindas 

através dos escritores que “com engraçado estilo enganam leitores de pouca capacidade”, 

ele se “obriga” a pegar na pena para provar que “a monarquia é o melhor de todos os 

governos”; e que os “nossos reis são os mais absolutos e legítimos senhores de seus 

reinos”. Ainda ressalva, que esse poder foi o que até então, produziu os melhores 

resultados na Paz e na Guerra A introdução termina com a reflexão do autor de que 

defende o sistema do seu país, por honra e educação, e não deve ser recompensado por 

essa atitude.  

 Partindo da premissa de que o homem sempre teve família, ou foi membro de 

uma, sendo chefe ou se submetendo a um, o autor afirma que a sociedade primitiva, se 

formou por “índole” (o ser humano sente necessidade de estar junto a outros) e por 

“dependência” (as necessidades da vida estabeleceram a ajuda mútua, em especial, para 

garantir o sustento e a defesa).  

2 PENALVA, Marquês. Dissertação a favor da Monarquia. Lisboa: Regia Officina Typografica, 1799. 
Ver a Introdução da obra.
3 BEIRÂO, Caetano. Op. cit. p. XXII. No prefácio à Dissertação, o escritor afirma que Penalva combate o 
“filosofismo subversivo dos enciclopedistas”. 



 Como base para formação dessa sociedade, ele coloca a prática da agricultura, 

explicando que esta gerou a propriedade dos domínios. Para isso, usa as palavras “meu” 

e “teu” como signos distintivos na demarcação das terras.  Para Penalva, o direito de 

propriedade não é um direito natural, mas adquiriu respeito por se basear na equidade. E, 

se perpetuou na medida, em que houve interesse de transmiti-lo aos descendentes; sendo 

essa prática justa registrada pelos testamentos dos primeiros patriarcas (p.14).   

 E, é na vida social que Penalva encontra dois princípios para a origem da 

soberania: o desejo de governar, para vencer os obstáculos, e a necessidade de obedecer 

quando o homem reconhece sua própria debilidade e tem esperança de ter um protetor. 

Ainda, faz outra crítica sobre um governo tumultuoso que se estabelece em decorrência 

da oposição de vontades, e provoca um estado “violentíssimo”, gerando desigualdades. 

Nessa situação, onde há também uma falsa promessa de liberdade, “a sujeição começa”. 

 Nesse ponto, parece que Penalva faz uma reflexão entre o tempo revolucionário e 

o seu presente; lembrando que, a Dissertação é escrita apenas dez anos depois da 

Revolução Francesa. O próprio tom do discurso muda, quando indica que  

 
estas saudáveis admoestações serão infrutuosas se apenas se escutam [...] é ofício do 
legislador castigar os transgressores domésticos, e repelir a força dos estranhos que 
pretendam perturbar a ordem estabelecida4.   

  

 Em seguida, o autor volta a falar do passado, dizendo que os juízes [governantes] 

foram escolhidos outrora pela sociedade, e os homens aceitaram ser governados por 

poucos para estarem dentro de um espaço ordenado e em mais segurança.  

 O ponto chave da Dissertação é apresentado em seguida, quando Penalva 

identifica no pater famílias a sustentação da tese que está a defender. Se amparando nos 

exemplos de patriarcas e pais de famílias, que foram considerados por um longo tempo 

como os chefes de suas casas, o autor estabelece uma relação com a política, afirmando 

ter o soberano esse mesmo papel, na guarda de seu povo. Conclui afirmando que todos 

os pais de famílias cederam os seus direitos ao pai comum, que foi encarregado do 

governo de todos. Então, todos sentirão os influxos benignos que a concórdia produz e 

que se traduzem na união de forças, na semelhança dos costumes, no interesse recíproco, 

na igualdade da subordinação e que tudo isso somado resulta no sentimento de 

patriotismo, uma das “mais belas qualidades do cidadão e dos vassalos” (pp. 18-19). 

4 Idem, p.16. 



 Penalva continua enfatizando o caráter autêntico da monarquia, pelo princípio de 

família, que se constitui em um “sistema” ordenado. Para ele, a natureza reconheceu esse 

poder paterno e as sociedades o adotaram nas suas organizações, chamando os reis de 

“pastores dos povos”. Considera que os homens estavam em melhores circunstâncias para 

acertar, quando seguindo os primeiros impulsos da natureza seguiram um chefe, ou 

quando agregando-se preferiram ser governados5. 

 Uma prova que abona a monarquia, é ser esse modo do governo de Deus no 

Universo. Assim, há uma correspondência entre as ordens terrena e divina. Deus, Criador 

do Mundo, o harmonizou na unidade.  Seria absurdo e contrário às leis naturais, seguindo 

o raciocínio do autor, estabelecer outro modo de reger o mundo.  E com fina ironia, dispõe 

 
Eu estou justamente persuadido, que estes mesmos profanadores da liberdade, e 
igualdade, que dizem defender, estou persuadido, que não haviam de querer que a 
administração do Universo se fizesse Republicana, temendo eles mesmos, que uma noite 
eterna sucederia aos dias serenos, e regulares, que devemos a ser único o Conservador, e 
Criador universal 6. 

 

 Penalva recorre a história para corroborar sua proposição a favor da monarquia, 

referindo-se ao modelo teocrático dos antigos judeus, numa referência um pouco velada, 

ao patriarca Moisés que recebeu as Tábuas dos Dez Mandamentos de Deus. Nessa mesma 

linha de pensamento, ele exemplifica com modelo de estado que mesmo passando para 

um sistema de república, como a Holanda, não pôde dispensar o chefe militar 

( ) com papel de soberano na condução do Estado. E, fala da Inglaterra, que 

após breve período republicano, reconduziu o soberano ao controle do Estado. Comenta 

ainda sobre a situação da Polônia que perdeu o controle político pelas sedições internas e 

a Suécia que formou o Império sueco e perdeu territórios devido aos conflitos dos partidos 

que provocaram uma fissura política, mas que restabeleceu a monarquia absoluta (pp. 25-

27). Ele comenta sobre a união dos homens, feita por questão de segurança, “pelo perigo 

de uma ameaça comum”, sendo que a voz da natureza induz os homens a buscarem essa 

proximidade e a elegerem o governo de um só. E, o autor questiona: se todos sentem essa 

necessidade de ter um chefe, como se pode atacar a ordem desse regime? A resposta que 

ele mesmo dá, de forma indireta é que não se pode ataca-la, e afirma que como na família 

doméstica, o chefe toma a direção da sua, também isso se aplica ao Estado, em que o 

5 Idem, p. 21. 
6 Idem, p. 23.



soberano é identificado na sua singularidade, ou seja, o poder está em um e não no 

coletivo. E exorta as gerações futuras a respeitar Deus, o seu rei e os seus costumes.   

 Nesse ponto, chegamos ao fundamento do jusnaturalismo defendido por Penalva, 

que afirma existir uma lei geral gravada no coração do homem, e que lhe serve de censor 

quando as ações são retas, e de juiz imparcial, até para os pensamentos (p.33). Esse 

“monarca” interior reinaria absoluto, não fossem as paixões do homem a interferir nas 

próprias ações, encaminhando-o para fins, muitas vezes, não tão corretos. 

 A argumentação que se segue consiste em duas reflexões, conforme Penalva 

explica, primeiro uma crítica aos filósofos Rousseau, Voltaire, D’Alembert, Mirabeau 

que ele considera contraditórios em suas opiniões e de certa forma, hereges pelas suas 

posições religiosas. E, por esse viés, ele reafirma que Cristo mandou obedecer aos reis, 

mesmo que esses sejam agressivos. Na verdade, ele ressalta que a sujeição ao poder 

temporal, está assente na vontade divina e a autoridade do rei vem de Deus.  

 Afirmando que tem a consciência de que seu texto seja lido, não somente por 

aqueles que compactuam de suas ideias a favor da monarquia, mas também pelos 

adversários, ele coloca em pauta outros pontos: a questão da liberdade, da igualdade e dos 

direitos do cidadão.  

 A liberdade, explica, se constitui em uma faculdade natural e diz respeito à ação. 

Através da razão entendemos que temos obrigações com o Criador e por isso, a nossa 

liberdade não será absoluta. E, se a liberdade natural foi dada a todos os homens, por 

consequência a que usufruímos não poderá ser irrestrita. A liberdade é regulada pela 

própria pessoa, pelo “homem moral” que está em cada um. Em sociedade, o controle é 

feito por convenção. Ele se contrapõe àqueles que pregam que em estado natural os 

homens detinham mais direitos. Desaprova os discursos de mestres e discípulos das 

cadeiras e aulas de Direito Natural que afirmam terem os homens direitos que não têm e 

nunca tiveram e que, pensam que um retorno a esse tipo de situação seja possível (p.44). 

 O homem ao entender que todos têm direito à liberdade, não quer sofrer prejuízo, 

perdendo-a e por esse motivo acaba considerando que o governo de um só sobre todos 

favorece a ordem e a justiça. Esse poder regulador é um poder semelhante ao que tem em 

si mesmo. Seria um traslado de poder ao soberano tendo em vista o benefício do próprio 

sossego. 

 Ao comentar sobre os direitos do cidadão, Penalva contesta os que falam sobre 

isso e incitam o povo a reivindicar coisas que nunca tiveram. Pergunta então quais são 

esses direitos do cidadão; seria a sedição, a discórdia, a impiedade, o egoísmo? Nem são 



direitos e nem meios para os reivindicar, diz ele. A vontade de Deus gravada no coração 

do homem é o princípio do Direito Natural, de onde emana o Direito das Gentes (pp. 48-

49). Portanto, o homem não pode ofender a Lei Natural ou transgredir os decretos sobre 

a justiça promulgados a todos.  

 O soberano tem também direitos, desde que a sociedade o designou como chefe e 

é por esse motivo que os cidadãos dispensam parte de suas liberdades sabendo que a ela 

estão ligados pelo nascimento. Há uma distinção entre direitos do indivíduo e direitos do 

cidadão, conforme explica Penalva. Uma vez inserido na sociedade, o homem tem menor 

liberdade, pois como cidadão tem obrigações que o diferem de outro que seja 

independente. Cabe-lhe em qualquer circunstância obediência, mesmo que as decisões 

reais pareçam injustas, pois se isso ocorrer, o soberano será réu perante a justiça divina, 

e não perante o tribunal humano. O pacto social não fez a soberania, e ele torna a explicar, 

que ela foi instituída por Deus. Interessante, que Penalva tira da história exemplo para 

comprovar que houve anteriormente recurso ao papa por aqueles que queriam se desligar 

de juramentos feitos aos seus reis. Porém, não especifica nenhum acontecimento, não dá 

nenhuma referência e nem cita algum nome (pp.54-55). 

 O argumento de Penalva é mostrar quanto foi desastrosa a retirada da monarquia 

[em França], sem dar detalhes do acontecimento. A questão que coloca de forma simples, 

é se todos queriam governar e todos queriam liberdade, ou alguns. Se todos, diz ele, então 

quem governariam? Se alguns, quem então se submeteria? Ele prossegue, enfatizando o 

quão danoso pode ser falar em fraternidade e alagar as praças de sangue (p. 60). 

 A defesa de Penalva também alcança a nobreza, que a seu ver tem uma função 

importante na proteção da monarquia. As distinções entre a nobreza e o povo derivam da 

ordem natural, ou da ordem civil. No primeiro caso, significa que os talentos são diversos 

e por isso mesmo, as pessoas se distinguem entre si. E, no segundo caso, premiam-se os 

que tem dotes, sendo as diferenças estabelecidas pelos méritos (p.64). A primeira 

distinção na história humana se deu pela função de pai e filho e a segunda, ocorreu pela 

existência de uns mais talentosos que outros, que formou na sociedade uma escada de 

honra. Para comprovar essa ideia, Penalva usa o Deuteronômio, quinto livro do Torá, e 

o primeiro livro do Antigo Testamento da Bíblia, onde há referência da atribuição de 

cargos de tribunos aos nobres. Ele ainda cita outros povos para mostrar que as distinções 

sociais fizeram parte das sociedades e que essas naturais distinções frustram os 

argumentos dos adversários da monarquia (p.67). 



 Reforçando a noção do reconhecimento o autor afirma que a premiação é 

atribuição do rei, e nisso, se constitui a origem dos títulos de nobreza, dos brasões e 

apelidos. Contudo, explica Penalva, se num passado nem tão distante, as façanhas 

militares se baseavam na honra, sendo reconhecidas pelo valor, em tempos mais recentes 

[seu tempo], isso parece já uma fábula, visto que a ambição desvirtuou as ações e a 

obtenção da recompensa é pelo peso do metal. Mesmo fazendo essa “triste reflexão”, 

Penalva retorna à linha principal do seu pensamento, reforçando que o amor da glória e o 

desejo de perpetuidade do nome, eram naturais pretensões daqueles que expunham 

generosamente suas vidas, tendo o Estado pago por consignação a sua honra, a sua 

conservação e a sua defesa, pelos serviços prestados (pp.70-71).  

 A nobreza é por natureza hereditária, pois aquele que fez algo virtuoso, quer que 

isso se perpetue em sua família.  E, na continuação do texto ele expressa isso de forma 

clara. A nobreza, diz Penalva, não é de “invenção puramente humana”, mas a sua origem 

está nos “princípios inatos no coração do homem”, porque “prezar a virtude e estimar as 

fortunas é natural”, como também “é natural desejar que esses bens estejam nos patrícios 

e na própria família e naqueles que sucedemos ou que nos hão de suceder”.  A ideia 

lançada por Penalva é de que o reconhecimento do Estado, àqueles que por seus feitos 

heroicos o mereceram, se estenda à família, justificando a manutenção de distinções e de 

benefícios aos seus membros. E, mais uma prova de que a monarquia é o melhor governo, 

advém justamente da distinção feita pelo monarca a alguns dos seus vassalos, 

promovendo as ações brilhantes. O Estado se beneficia da continuidade de uma linhagem 

virtuosa, na medida em que o homem transmite os valores aos seus descendentes e esses, 

por honra em memória dos pais, prosseguem contribuindo com seus serviços (p. 72).  

 Em resposta a duas interpelações que já lhe foram feitas sobre como os homens 

nobres ganharam as suas distinções, e como continuam a usufrui-las alguns que não 

merecem. O autor expõe que foram conseguidas pelos serviços prestados à Pátria e que 

isso passa de pai para filho, por herança honrada. Sobre o outro questionamento, coloca 

que seria de se esperar nos filhos a mesma conduta dos pais heróis, mas “nas coisas 

humanas não há certezas, há probabilidade” e por isso, muitas vezes, se vê “pessoas 

desmentirem a sua educação e seu nascimento”. O “nobre infeliz” que não honra a sua 

condição, “decai na opinião de todos”, e perde tudo o que tem. O tom do discurso fica 

mais incisivo, e Penalva afirma que os nobres não pesam nem ao Estado, nem aos 

beneméritos; pesam aos “perturbadores da ordem pública”, porque são a “coluna da 

monarquia” que eles atacam (pp.78-79). 



 Com respeito a igualdade, dentro de um contexto de distinções entre as pessoas, o 

autor explica que “a desigualdade civil não tira a igualdade de direito” e nem as 

“hierarquias que são a ordem do Estado”. Diz Penalva, “nascemos iguais e morremos 

iguais”, essa igualdade, no entanto, “não priva cada um, dos direitos como homem a   

distinção por suas ações e qualidades” (p.82).  

 Ele continua a contestar as ideias daqueles que falam em igualdade, mas que não 

praticam. A visão que tem da monarquia, é que esse sistema permite a igualdade, porque 

o rei, como um pai, protege seus súditos. As leis escritas seriam para todos, 

independentemente de quem seja a pessoa. Penalva de certa maneira, aconselha que os 

homens reflitam sobre a questão da igualdade, pensem sobre o que querem.  Afirma, que 

se destruírem o governo [monárquico] logo perceberão que se tornarão súditos, ou 

“senhores intoleráveis” de seus companheiros. Ainda questiona: para que provocar um 

“terremoto político”, se depois há que se reconstruir tudo com os mesmos princípios? O 

comentário segue mostrando que as histórias oferecem exemplos de traições indignas 

com fins lucrativos para o chefe e os sequazes, mas que no momento [naquele] isso não 

acontecia. Todos perderam na ordem e no sossego, na liberdade. Afirma, “ampliaram os 

direitos do homem para quebrantar os do cidadão” (pp. 85-86).  

 Em seguida ele recorre outra vez ao paternalismo e à religião para dar sustentação 

a escolha pela monarquia, dizendo que é quimérica a ideia de todos governarem todos. 

Só é possível viver sob um governo que seja conforme a razão. O homem buscou [em 

tempos passados] viver sob a orientação de um governo semelhante ao modelo paterno, 

levado por sentimentos ternos e naturais. E, conforme ditam os preceitos divinos, todos 

devem respeitar os “maiores”, reis e pais, por isso esses dois domínios são legítimos. 

Deus ordenou aos profetas obediência aos reis, seguiu-se que Cristo também recomendou 

respeito aos soberanos, e os seus apóstolos também seguiram o conselho na prática e nas 

prédicas.  

 Então, ele pergunta: há como escolher outro governo, se esse já foi instituído por 

Deus? E, instiga: “achem outro que tenha a seu favor o céu, a razão e a experiência” para 

se mudar (pp.88-89).  

 Na sua concepção, a monarquia é o sistema para todos os que têm amor à virtude, 

à ordem, aos direitos e à propriedade. Ao falar de Portugal o autor comenta “nossos reis 

são os mais legítimos e absolutos senhores de seus reinos”. A explicação, segundo ele, é 

de um poder extenso, e de independência de sua jurisdição “verdadeiramente” real. 

Portugal se diferencia de outras monarquias, que não se assentam nas premissas 



apontadas. A instabilidade política que ocorre em outros lugares, repercute no “caráter da 

nação, na educação em todos os princípios de obrar”. Mesmo quando houve algumas 

revoluções, “como sucede em toda parte”, o corpo da nação manteve-se fiel ao rei. 

Recorrer à História é comprovar a legitimidade dos reis portugueses; e é isso que Penalva 

propõe expor em seguida (pp.91-93).  

 Começa essa parte histórica, ressaltando que a Lusitânia, que viria a ser Portugal, 

abrigou desde há muitos séculos, gente de índole diferente de outros povos, na verdade 

se preparou para ser o berço de heróis. Encontrando exemplos desde a formação de 

Portugal, Penalva vai discorrendo sobre o país ter se mantido unido graças aos esforços 

de reis valorosos.  Interessante, o modo como Penalva se refere a História, comentando 

que “a fertilidade dos nossos campos, a riqueza de nossas minas de ouro e prata ajudou 

muito àquela marítima nação [Cartago]” (p.94).  

 A primeira referência que Penalva faz aos reis é pelo uso da cronologia, pois se 

refere a D. Henrique, pai do primeiro rei de Portugal, e diz que a genealogia desse príncipe 

é controvertida. Refere-se à Crônica de Azinheiro, que afirma possuir manuscrita (essa 

crônica foi publicada pela primeira vez somente em 1824), onde consta que o rei era 

hungro (húngaro).  Seria um fato, sendo que Camões também assim o considerou. Porém, 

Penalva recorre aos escritos contemporâneos e explica que o Conde D Henrique era filho 

mais velho de outro Henrique, e neto de Roberto Duque de Borgonha, descendente da 

Casa Real dos Reis de França. Ele recebeu por dote o Condado do Porto ao se casar com 

D Teresa. Assim, teria iniciado o legítimo domínio dos [nossos] príncipes e da [nossa] 

sujeição, afirma Penalva (p.96).  

 Ele não tem a pretensão de contar as façanhas do Conde D Henrique, contudo 

ressalta que metade do Reino se deve ao valor das suas conquistas. Braga e Porto lhe 

prestam homenagem através dos monumentos. Teria morrido exercendo seu ofício, sendo 

sucedido por seu filho D. Afonso Henriques que teve que disputar o trono com a mãe que 

tentou tirar-lhe a herança. Continuou pelejando contra os mouros, acrescentando o 

patrimônio com as tomadas de Leiria, Torres, Vedras, Mafra, Sintra, Lisboa, Santarém e 

Palmela. Para o Alentejo estava reservada a honra de ser o berço da monarquia, assim 

como o Minho foi a pátria do primeiro monarca (p.98).  

 Penalva prossegue na Dissertação, contando a história portuguesa. De acordo com 

seu conhecimento, em 1117, D Afonso Henriques estava em Coimbra, e soube que Ismar 

e mais quatro reis mouros queriam vir-lhe ao encontro. Resolveu o príncipe atacar com 

seu exército que era cem vezes menor. O início da batalha foi funesto, pois morreu seu 



fiel escudeiro D Egas Moniz. Prosseguiu, atravessou o Tejo e as vastas charnecas até o 

lugar chamado cabeças d’El Rei, junto a Castro Verde, num lugar alto. Avistaram-se os 

exércitos e alguns fiéis rogaram ao príncipe que não arriscasse tudo numa peleja, ao que 

ele respondeu valoroso e cristão: “Pelejar estava nos homens, e o vencer no Senhor Deus”. 

 Na mesma noite, apareceu-lhe Jesus Cristo, de madrugada quase a força, os 

vassalos o aclamaram rei. No nascer do Sol, começou uma das mais cruéis batalhas do 

mundo, a vitória foi dos portugueses. No escudo que o rei tomou para si, estão os símbolos 

que descrevem o estupendo acontecimento: a cruz, o objeto de guerra e a promessa de 

Cristo; os cinco escudos, significa os cinco reis vencidos no dia, dedicado a São Tiago, 

sendo esse o grito de guerra. Somente depois de sete séculos se ergueu um monumento 

para marcar o lugar onde nasceu a monarquia. A legitimação da monarquia se deu, 

portanto, por conquista, doação e livre escolha. Em relação a primeira monarquia, dois 

fatos são criticados: a aparição de Cristo no Campo de Ourique e a celebração das Cortes 

de Lamego. Dos incrédulos há que se suspeitar que tenham pouca piedade e falta de 

vassalagem. O certo é que esse rei cristão jurou a fortuna (sorte, destino) que tinha 

recebido do céu, e teve um largo reinado. Derrotou dois imperadores e vinte reis mouros. 

O Moisés, o Gedeão português então não mereceria o que os dois líderes receberam do 

seu povo? Quanto às Cortes de Lamego, quatro outras a reconhecerão, além da crença 

dos povos, além da observância de suas leis pelos reis posteriores. Não devem ser 

esquecidas as leis civis, criminais e municipais promulgadas desde o início da monarquia, 

que comprovam também a soberania dos reis. Também as doações que constam em 

documentação são a afirmação do direito dos reis. Enfim, a História de Portugal corrobora 

que os seus soberanos têm o domínio de chefes da nação e o patrimônio do Estado. Como 

exemplo da união do cetro e da propriedade, há documento de 1674 que a cidade de 

Lamego pertenceria sempre à Coroa (pp. 98-103).  

 O próximo relato que Penalva faz para confirmar o poder real é sobre D João I, 

Mestre de Avis.  Conta que o rei, mesmo sendo filho bastardo, foi acolhido e aclamado 

pelo povo, assumindo no lugar de D. Fernando que teria em sua filha Beatriz a sucessora.  

Como esta já estava casada com rei espanhol e morava em Castela, o povo não a aceitava. 

Na ordem sucessória, estariam então os infantes D João e D Dinis filhos de D Pedro I e 

D Inês de Castro, mas ambos estavam retidos (presos) em Espanha (104-109).  

 As informações sobre a crise de 1383-1385 feita por Penalva tem também outro 

objetivo: mostrar o amor e a vassalagem do povo pelo seu rei, e que “a nação continuou 

a sua independência que o seu lugar exige e que o bem do Estado requer”. Nesta visão, o 



autor reforça a ideia de que o direito de conceder distinções do soberano, foi por ele 

utilizado ao criar os Ofícios de Reis d’Armas. Também regulou as posses honoríficas da 

nobreza. Portugal não quebrou a linha dos seus reis, nem no sangue, nem no poder e foi 

abençoado pelo céu, pelas venturas que o Reino teve por ter mantido sua unidade e o 

sistema desde a sua fundação (p.110).  

 Quanto aos descobrimentos, Penalva inicia o discurso comentando sobre o amor 

filial dos vassalos aos soberanos e ao correspondente cuidado paternal desses pelo povo.  

que ficou unido. Isso, bem o mostrou o soberano D João II que mandou esculpir uma 

moeda com a gravura de um pelicano derramando o próprio sangue, tendo a expressão 

“Pela lei e pela grei”, dando a entender que o rei daria seu sangue pela fé e pelos súditos, 

tidos como filhos.  Da união entre o rei e o povo nasceu o espírito honrado e brioso da 

nação. Por volta de 1411 se iniciaram as grandes empresas dos portugueses além dos 

mares conhecidos.   

 Penalva diz contar com o original de Matheus Pifano que conta sobre as primeiras 

proezas, ou as grandes viagens. Comenta sobre a viagem de D João I e a tomada de Ceuta, 

tendo se destacado nessa expedição D Henrique. Esse infante, deu prosseguimento às 

viagens de descobrimento e em 1433, mandou seu escudeiro em outra exploração, Gil 

Eanes que passou o Cabo Bojador. O navegador ao chegar em terra firme ergueu uma 

grande cruz, em homenagem a Cristo, pois sempre foram para Ele que os portugueses 

conquistaram terras. Ainda comenta sobre o descobrimento das ilhas de Cabo Verde e 

Açores já no reinado de D Afonso V. (pp.111-113). 

  A respeito de D. Henrique, comenta que morreu em 1462 cercado de sábios, de 

quem foi protetor e cheio de serviços a três soberanos: pai, irmão e sobrinho. Penalva 

considera importante relatar um fato da vida do infante. Antes da viagem a Ceuta, D Filipa 

já próxima à morte, chamou os três filhos e deu-lhes três espadas, dizendo que uma mão 

não quebraria dez flechas juntas e que unidos não poderiam ser vencidos. Os exemplos 

dados mostram ao leitor a preferência do modelo de governo sobre outros; a 

independência dos reis portugueses; obediência e fiel amor dos povos, que nenhum perigo 

poderá quebrar, nem torcer. (p.115). 

 O autor continua descrevendo outros tantos feitos da exploração marítima, e cita 

também a descoberta em 1500, da terra de Santa Cruz, por Pedro Alvares Cabral. Viagem 

feita por determinação de D Manuel, na qual a expedição se dirigia à Índia. Mas, por 

ordem de se afastar da costa da África para encurtar caminho, foi surpreendida por grande 

tempestade. A frota se desviou do percurso inicial e à deriva uma embarcação foi 



arremessada à costa de uma terra desconhecida e bárbara. O porto que a obrigou teve o 

nome de Porto Seguro, sendo o nome da terra escolhido como sinal de veneração e 

redenção cristãs. (pp.118-119). 

 Muitos outros exemplos de honra, desinteresse e de valor poderiam ser ainda 

relatados, explica Penalva. Todos eles convergem para à qualidade de governo que 

permitiu tantos feitos. E, diz ele “nada influi tanto no coração de uma nação como a 

educação civil”. A educação prepara os homens para a instrução literária e para as 

ciências. Ele acentua o caráter livre e independente dos soberanos, a fidelidade dos 

vassalos, como também a permanência religião pura no Reino, a educação cristã e 

desinteressada como base para os sucessos guerreiros.  Com os princípios da educação e 

da religião foram educados os mestres e discípulos que atuaram no campo e nas 

universidades e muitos elogiam a literatura portuguesa e a disciplina militar. 

 Penalva observa que nos “últimos e calamitosos tempos quando a religião e 

fidelidade dos povos começou a ser atacada, mudou a linguagem de escritores sobre o 

país. Ele enfatiza que chamaram os portugueses de soberbos, supersticiosos e escravos, 

deviam chamar de cristãos, nobres e honrados, súditos e filhos. Completa a ideia dizendo 

que enquanto falam de modo temerário contra a nação portuguesa, há a prova favorável 

de sete séculos de Religião, de Oriente conquistado, da melhor parte da América, dos 

campos de África, das Universidades de Lisboa, Coimbra e Évora por onde passaram 

muitos e muitos escritores. Falam à mercê dos portugueses também as virtudes da 

piedade, da justiça e o estado de segurança das propriedades, o sossego doméstico e a 

lealdade do povo (122-123).  

 A perda do rei D Sebastião em África também serve de argumento textual como 

referência à independência dos reis portugueses. O autor comenta que o governo do rei 

Cardeal [D Henrique] foi breve e a sucessão passou de forma errônea a Filipe II. A decisão 

de torná-lo rei partiu dos juízes que decidiram pelo seu nome em detrimento de D 

Catarina. Logo em seguida, Penalva afirma que os governadores do Reino foram 

arrastados a esta decisão. Ele saberia disso, porque possui as cartas originais, que após o 

falecimento do Cardeal, foram escritas ao Papa e ao Duque de Mântua relatando as suas 

intenções e a violência pela pressão de Filipe II (p.124). 

 A reação a esse jugo de sessenta anos, acabou num sábado, 1º de dezembro de 

1640, no qual foi aclamado o senhor rei D João IV. Em poucas horas isso ocorreu e com 

tanto ânimo, que “ninguém duvidou que foi milagrosa nossa restauração”, diz Penalva. A 

ênfase é dada no movimento desinteressado de todos, “que outras nações” poderiam 



duvidar. Mas “Portugal ergue-se a si mesmo, e por isso é incomparável o seu sistema e 

portentosa a sua História” (pp. 124-125). Portugal teve liberdade, com seus reis naturais, 

“liberdade sujeita a leis”. Complementa dizendo que “o caráter português é o mesmo dos 

primeiros tempos, religioso, nobre, desapegado, judicioso e leal (p.126). 

 No governo de D João IV muito se fez na defesa do Reino “com a espada e com 

a pena”; havia temor a Deus e amor ao Rei. A história diplomática daquele tempo conta 

com muitos documentos. E todo o povo reconhecia que se lutava pela nação, não se 

negava a pagar tributos e se sujeitava às contribuições porque sabia que eram necessárias 

para a proteção de todos. O próprio rei tinha consumido uma boa parte do seu patrimônio 

para defender o Reino, e isso é mais uma prova a favor da Monarquia. Esse mútuo 

interesse entre o rei e os povos, proporciona a fortuna de toda sociedade (p.128). 

 A História de Portugal comprova a legitimidade e o absoluto poder dos reis; essa 

soberania tem valor pela permanência do sangue real no poder. E isso ficou inalterável, 

por três motivos: a herança se manteve; o sistema não foi alterado por trazer ordem, honra 

e sossego; e pela lei de Cristo se obedeceu o princípio “dar a César o que é de César” 

conhecendo “pelas luzes da Religião e pela “sólida Filosofia” que “os reis são na terra 

representantes de Deus, cujas eternas leis devem fazer observar”(pp. 129-130). 

 A constituição do Reino sendo sempre “puramente monárquica” foi reconhecida 

desde épocas memoráveis, e nas Cortes que foram convocadas. O autor investigou isso, 

para saber se em algum momento houve diminuição do poder real. Leu capítulos gerais 

das cortes, artigos particulares dos procuradores de cidades e vilas que chegam a cento e 

quarenta e duas. O objetivo das Cortes era o benefício público e a autoridade dessas era 

somente consultiva, pois nenhuma delas repugnou as propostas do rei. Ele não ordenava, 

e isso, se prova nas respostas aos pedidos onde aparecem as frases: “Mando que assim se 

pratique”; “Em ocasião conveniente vos deferirei”; “Não tendes razão”, pois ele queria 

ouvir seus vassalos, sendo que eles “não passavam a raia” que a vassalagem previa 

(pp.130-131).  

 D João II em Évora no ano de 1481, convocou as Cortes para deliberar os assuntos 

do Estado, porém a sua autoridade prevaleceu nas decisões tomadas. O mesmo sucedeu 

com D Fernando, em 1410, nas Cortes de Leiria. Penalva explica que a convocação das 

Cortes, feitas em algumas circunstâncias, se justificam na medida em que tem por objetivo 

reformular as leis da constituição. Isso, não diminui nada o poder do soberano. Essa ação 

se assemelha àquela do pai de família, que chama os filhos crescidos para juntos alterarem 

alguma coisa referente a todos. Essas decisões, onde a autoridade do rei estava acima de 



qualquer outra, aparecem transcritas em documentos com as expressões: determino; do 

meu motu próprio, certa ciência, poder real e absoluto. A independência do poder real 

ocorre em relação às outras instâncias como os tribunais, a Junta dos Três Estados e o 

Conselho de Estado. O respeito ao rei, às decisões que toma, repercutem em favor do 

povo, e tal organização pode servir de lição aos povos que se julgam mais livres, sendo 

seu rei menos poderoso. Na Europa, na medida que o sistema feudal desaparecia, o poder 

real aumentava e mais liberdade e sossego aparecia na sociedade (pp.132-134).  

 “Portugal tem os melhores documentos em abono da monarquia”; “seus reis foram 

os mais poderosos”; “o caráter da nação foi constantemente nobre”. A obediência não 

deve ser confundida com servidão, que é própria dos governos despóticos. Penalva volta 

às ações dos reis, para demonstrar o quanto foram benevolentes, educados no trato e 

souberam reconhecer os bons serviços dos seus vassalos (p.136).  

 No final da obra, Penalva mostra como organizou o texto para que o leitor entenda 

seu sistema. Como no texto tratou sobre a defesa da monarquia, considerou o homem em 

seu primeiro estado e sua propensão para a vida social; o estabelecimento dos primeiros 

domínios.  

 Na história humana, depois da instituição da propriedade, seguiu-se a 

possibilidade de o homem dispor o que tinha; Penalva então combinou os dois princípios: 

o desejo de governar e a necessidade de obedecer, que segundo ele, foram a origem da 

soberania. Necessitando de um governante, o homem tomou como modelo o dos pais de 

famílias. A monarquia era natural, pois em todas as histórias sagradas aparecem reis. A 

monarquia teve a seu favor a ordem e o sistema nas nações que a adotavam. No próprio 

universo “há ordem, que o Eterno Monarca rege”. O homem, por capricho e ambição, 

inventou outras formas, mas por tendência natural, elas se convertem na monarquia. A 

soberania em um só, beneficia a sociedade. Que provas a mais são necessárias quando 

Cristo obedeceu aos reis e quando se conhece o caráter dos seus perseguidores, frisa o 

autor.  

 Afirma que não se poupou às objeções, tratando da liberdade, dos direitos do 

homem e do cidadão, que por mal entendimento tem sido causa de grandes desordens, 

sendo posta de lado a justiça natural. Tratou da desigualdade natural que foi o princípio 

da desigualdade civil, que também causa confusão. As diferenças inevitáveis geraram a 

nobreza, seguindo-se o merecimento pessoal que foi reconhecido pelo soberano. E isso 

passou a ser herdado, tendo como representação paterna o rico e o nobre. A igualdade e 



a liberdade se encontram na monarquia, do que nas “tumultuosas democracias que as 

vozes prometem tudo e os fatos nada concedem”.  

 Em seguida, comenta que buscou abonar pela História doméstica o que provou 

teoricamente. Cabia-lhe desse modo, mostrar a legitimidade e o independente poder dos 

soberanos. Afirma que o momento fundante da monarquia se caracterizou pela doação, 

conquista e livre-escolha dos povos que pediram ao soberano assumir o poder que lhe 

veio imediatamente da mão de Deus.  

 Esse poder em Portugal, segundo Penalva, não teve interrupção na crise que 

aclamou D. João I. De todas as empresas a mais célebre foi a serena restituição 

monárquica à Casa de Bragança. E a constituição do Reino sempre respeitou a 

independência dos soberanos. As cortes sempre foram consultivas e a forma dos reis se 

explicarem foi sempre majestosa, o que caracteriza sua autoridade suprema. A relação 

entre soberano e vassalos foi como de pai para filhos, dando muitas fortunas e ânimo aos 

súditos, conservando no mesmo grau a índole cristã e honrada da Nação Portuguesa 

(pp.137-141). 

 

3.2 A HISTORIOGRAFIA E A DISSERTAÇÃO   

 

 Ao tratarmos especificamente sobre a obra de D. Fernando Teles da Silva 

Caminha e Menezes (1754-1818), nos reportamos ao trabalho de Manuel Filipe Cruz de 

Morais Canaveira “Sua Majestade Fidelíssima” que analisa criticamente os alicerces   

do sistema monárquico, as imagens e a educação do rei no absolutismo português7. O 

texto ao qual temos acesso, corresponde à Parte I – Da Monarquia e Imagem da Realeza 

Ideal - que está dividida em quatro capítulos e cujos subtítulos são os seguintes: Cap. I – 

Em defesa da monarquia una e sagrada; Cap. II – Esforço histórico sobre as vantagens do 

regime monárquico (séc. VI A.C. – séc. XVI); Cap. III – A apoteose da realeza absoluta; 

Cap. IV – A inalienabilidade da potestade real e o patriarcalismo da realeza cristã. Cabe-

7 CANAVEIRA, Manuel Filipe Cruz de Morais. Sua Majestade Fidelíssima. Tese de doutoramento em 
História das Ideias Políticas. Lisboa: 1997. 
In http://mfcanaveira.tripod.com/suamajestadefidelissima/id10.html Disponível em 12/03/2017. Na 
apresentação da obra, o autor especifica que o texto é a sua tese de doutoramento em História das Ideias 
Políticas apresentada à Universidade Nova de Lisboa em julho de 1997. Observamos que há dificuldades 
na referenciação das páginas da tese, visto que o texto conforme está disponibilizado no site, não apresenta 
a numeração nas mesmas. Para o presente estudo, consideraremos a impressão que fizemos dos arquivos 
disponibilizados no site, referenciando os capítulos e a numeração das notas de cada um. É mais provável 
que procedendo dessa forma possamos corresponder ao texto original, evitando maiores desacertos. 



nos esclarecer que não temos conhecimento sobre uma segunda ou outra parte, tal como 

um anexo, desse trabalho.  

 No início do texto são comentados os argumentos apresentados na Dissertação 

que evidenciam a posição de Penalva favorável à monarquia absolutista, ressaltando-se 

outros aspectos relativos ao discurso monarquista. Assim, nos valemos tanto das 

observações específicas sobre a Dissertação, como também das outras questões mais 

abrangentes apontadas por Canaveira, por entendermos que o discurso de Penalva mesmo 

apresentando originalidade, teve uma herança teórica. 

 A primeira referência feita na tese é a afirmativa de Jean Bodin, de que 

“personalidades excelsas admitem a monarquia como a melhor forma de república”.  Em 

seguida, o professor parafraseia um trecho da Introdução do texto de Penalva no qual esse 

informa ao leitor “o motivo que o obrigou a pegar na pena para provar que a monarquia 

é o melhor de todos os governos [...] e que nossos reis são os mais absolutos e legítimos 

senhores de seus reinos [...]”. Para ele tal apresentação na Dissertação revela afirmações 

ousadas, numa época em que o absolutismo estaria perdendo prestígio e opiniões 

contrárias estariam circulando no ambiente político português.  

 A afirmativa do próprio Penalva de que “poucos eram os que se atreviam a pegar 

na pena para defender a realeza embasando esse poder no direito divino ou nos 

monarcas iluminados”, segundo Canaveira denota a utilização de um artifício literário 

do autor, como se a obra pudesse sofrer uma perseguição política. Entretanto, a 

elaboração da Dissertação demonstra uma postura política audaciosa, a qual mesmo sob 

risco de provocar controvérsia, não se arrefecia. Assim, sem se importar com a opinião 

alheia, o Marquês estaria escrevendo por estar imbuído de um senso de dever patriótico 

em relação a terra que o viu nascer8. E, porque acreditava na monarquia absoluta, cujas 

características eram ao seu ver comprovadas pelas leis divinas, pela razão, pela 

8 Idem, cap. I, nota 1 Canaveira utiliza o trecho da Dissertação que consta nas pp. 8 e 9. O autor afirma que 
essa seria uma “afirmação ousada” pois aconteciam discussões políticas de tendência progressista contrárias 
as que tinham uma posição mais tradicional, como a de Penalva. As reuniões nos cafés de Lisboa 
despertavam o interesse dos intelectuais que liam os panfletos maçônicos iluministas. É preciso lembrar 
também que o texto de Penalva apareceu poucos anos depois da queda da monarquia na França, portanto 
em momento de ânimos políticos mais acirrados. Embora, não se tenha nenhuma informação de que 
Penalva estivesse sofrendo algum tipo de constrangimento por seus escritos. Ao contrário, segundo 
Canaveira, a polícia sob a direção de Pina Manique (e Canaveira usa o diário de William Beckford para a 
explicação) não dava tréguas às manifestações dos simpatizantes da Révolution. Canaveira comenta que 
naquela época [1799], ainda predominava a censura de livros e outras formas de textos em Portugal, mas 
quase certo isso não se aplicava àqueles que presenteavam os monarcas absolutistas com seus escritos, 
elogiando-os ou demonstrando apreço ao sistema. 



experiência antiga e pelos acontecimentos decorrentes da desordem jacobina que o 

impediam de se abster de uma tomada de posição9.  

 Canaveira faz comentários sobre a vida de Penalva indicando a relação existente 

entre o homem que escreve e o assunto que este expõe na própria obra10. Somos 

informados que Penalva fora descendente de uma família abastada de longa data, tendo 

sido muito culto e promovedor de conversações literárias em seu salão no palácio de Santa 

Apolônia. Participara da Academia Real das Ciências e da Academia de História. Na 

administração pública desempenhara funções no Desembargo do Paço, nas juntas dos 

Três Estados e do Tabaco e exercera a função de governador de duas capitanias 

brasileiras: São Paulo e Rio Grande do Sul.  Assim, o perfil de Penalva como escritor não 

seria a de um fanático, nem de um panfletário. A sua predileção pelo sistema monárquico 

poderia então ser explicada pelo fato de ter sido um alto funcionário do escalão 

administrativo e pela convicção das ideias que expunha11.  

 O professor lembra que Penalva busca dados comprobatórios na Natureza e na 

História para defender o modelo preferido. A existência da relação pai e filho, presente 

desde épocas antigas no gênero humano, seria uma prova inequívoca dos vínculos de 

afetividade e de autoridade tanto no pequeno grupo familiar, quanto no governo da 

sociedade. Assim, a opção por um sistema no qual prevalece o exercício do poder dos 

reis, tidos como pais e pastores do povo, afiguraria à Penalva como um fenômeno natural, 

ressalva Canaveira12.  

 No entanto, ele lembra que a escolha desse argumento na defesa da monarquia foi 

sujeita à refutação por parte de outros pensadores contemporâneos a Penalva. Ele cita um 

trecho Do Contrato Social (1762) de Rousseau, onde este filósofo invalida tanto o 

raciocínio de se comparar governo civil com governo doméstico, como o de identificar o 

príncipe com o pai de família e ainda, atribuir virtudes ao soberano para a construção de 

um modelo idealizado de governante. Mas, frisa que Penalva sabia disso, tanto que na 

Dissertação ele se refere a Rosseau, às ideias iluministas de “republicanismo” e àqueles 

9 Idem, ibidem. 
10 Temos informação de que Penalva nasceu em 06/07/1754 em Santa Engrácia, Lisboa e faleceu em 1818, 
portanto com 63 anos. VER https://www.geni.com/people/Fernando-Caminha-e-Menezes-3%C2%BA-
marqu%C3%AAs-de-Penalva/6000000017453865888 Acesso em 24/04/19. 
11 CANAVEIRA. Op. cit., nota 5. 
12 Idem, nota 6.



que ao absorverem tais ideais começavam a ser movimentar no sentido de formar um 

“partido” contrário à monarquia13.  

 O professor enfatiza que não se pode confundir o raciocínio de Penalva com as 

teses naturalistas que defendiam alguns iluministas, como o barão d’Holbach, que 

afirmava ser a natureza o princípio das ideias e formas políticas. Para Canaveira a ligação 

entre natureza e poder paternal feita por Penalva, demonstra a influência da escolástica 

tardia no seu pensamento, pois é essa teoria que afirma o poder do pai sobre o filho, como 

um poder moral conferido diretamente por Deus14.  

 Outro ponto importante apontado é que não aparece nenhum traço no texto de 

Penalva, para que se pense em “reformismo”. Nada consta no discurso do Marquês, que 

se pareça com as ideias de racionalização da atividade econômica, ou que sua adesão à 

monarquia esteja relacionada aos alegados benefícios materiais que ela pudesse dar 

melhor que as repúblicas aristocráticas ou democráticas. Ele considera que o Marquês 

estava afastado das teorias jusnaturalistas e contratualistas conhecidas no século XVIII.  

 A ideia patriarcalista de Penalva fundamentada na relação natural da autoridade 

paternal no contexto familiar e político teria a influência do pensamento de Robert Filmer, 

que por sua vez inspirado em Platão e Aristóteles, defendera no Patriarcha sua 

concepção política sobre a procedência da monarquia15.  A obra de Penalva teria 

encontrado subsídios teóricos nas concepções de Jean Bodin, uma vez que o 

patriarcalismo que defende, se assenta na indivisibilidade da soberania régia. Desse 

modo, a Dissertação estaria seguindo uma tradição filosófica “que remonta aos finais de 

quinhentos”, pois os ideais defendidos “estão eivados de um profundo conservadorismo, 

13 Idem, na nota 62 do capítulo I.  Canaveira comenta que “existe um manuscrito anônimo na Biblioteca da 
Ajuda, à D. Maria I que acusa a alta nobreza por estar interessada em legitimar o princípio da origem 
popular da monarquia para poder questionar a preeminência institucional do poder régio”. A crítica condena 
as “bárbaras diabólicas e ignorantes opiniões [...] e mostra o pasmo diante “de quanto os homens em lugar 
de se iluminarem e polirem, se abusam e precipitam [...]”. O discurso em questão não desiste da ideia de 
que o poder dos reis não depende dos povos. [grifo nosso]. A referência à alta nobreza, mostra uma fissura 
na opinião política desse grupo social; alguns anos depois como constata Canaveira, durante a regência de 
D. João [VI] teria ocorrido um rumor de uma suposta “conjura nobiliárquica”. 
14 Idem, nota 14.  
15 A obra referida por Canaveira, Patriarcha, or the Natural Power of Kings, de Robert Filmer foi 
publicada em Londres, pela primeira vez em 1680, vinte e sete anos após a morte do autor. A obra teve uma 
segunda impressão em 1685, na França. Ver FILMER, Robert. Patriarca o el poder natural de los reyes. 
Tradução Ángel Rivero Rodriguez. Madrid: Alianza Editorial, 2010, pp. 26 e 27. A Introdução assinada 
por Rivero traz importantes informações sobre a escrita e as publicações póstumas do Patriarca. Sobre a 
opinião de Canaveira, ver as notas 18 e 19 da sua tese. O professor explica que a feição patriarcalista do 
pensamento de Penalva baseou-se no princípio de autoridade paternal defendida por Sir Robert Filmer, que 
John Locke refutou com veemência. Canaveira cita um trecho da obra dos Dois Tratados de Governo, 
mostrando que Locke considerava a teoria patriarcal como causa do despotismo. 



visível na sua rejeição da modernidade e apologia dos costumes legitimados pela 

História” 16.  

 A questão da legitimidade do poder soberano é colocada por Penalva, somente no 

poder do julgamento de Deus. E isso se confirma tanto pela religião, como pelas “luzes 

da razão”, argumentos articulados, como já foi referido, pela ideia do patriarcalismo. 

Canaveira chama a atenção para o fato do Marquês às vésperas do liberalismo, estar 

defendendo a perfeição da monarquia através de um discurso sistemático, que toma a 

História por testemunho para afirmar a superioridade da monarquia a qualquer outra 

forma de governo 17.   

  A questão da nobilitação também é um ponto discutido por Canaveira, Penalva 

era um representante dos nobres de sangue e recebera pela linhagem, as honras e os 

valores distribuídos pelos soberanos em muitos séculos aos vassalos fiéis. Em algum 

momento, na Dissertação há uma crítica de Penalva aos que recebiam o beneplácito real 

de uma titulação e não a honravam como súditos.  Na sua vida pessoal, ele também teria 

exposto sua condição, quando de uma polêmica sobre o aconselhamento ao futuro rei D. 

João VI a escolher os Grandes para os cargos de ministros. 

 Canaveira mostra que os critérios de acesso à nobreza, dados pelo reconhecimento 

à prestação de serviços militares, foram modificados ao longo do tempo. A nobilitação 

adquiriu conotação diversa, na medida em que os reis concediam títulos aos que tinham 

apenas ambições de estar na Corte. Isso representava o coroamento da carreira burocrática 

e conferia aos pretendentes um “incontroverso” prestígio social. Porém, essa maneira de 

ascender socialmente também servia aos interesses reais, pois gerava contribuições que 

aumentavam as receitas públicas e criava um compromisso de apoio político para o 

outorgado. Ele frisa ainda, que mesmo muito antes do século dezoito, Maquiavel teria 

afirmado em seus textos, que a atribuição de títulos se constituía em forte instrumento 

persuasivo para o soberano promover a igualdade entre os nobres, salvaguardando a 

fidelidade dos súditos. E, que Jean Bodin via nisso, uma forma de reafirmação do poder 

de governabilidade do rei, acentuando a sua missão de regular as tensões sociais. Todavia 

havia outros que percebiam no excesso de benefícios concedidos, um perigo para o 

equilíbrio social. Nessa perspectiva, Canaveira alude para a situação da França antes da 

revolução de 1789, em que a alta nobreza mesmo temerosa do exagero na concessão de 

títulos, nunca teria posto em dúvida o lugar da realeza no organograma institucional da 

16 Idem, nota 24. 
17 Idem, nota 29. 



monarquia absoluta, sendo “o rei fiador da proteção e administração do corpo da nação”, 

ideia que estava enraizada na mentalidade jurídica 18.   

 Em relação a Portugal, o professor comenta que a ideia predominante na época, 

era aquela expressa mais tarde, no axioma criado por Jaime Cortesão de que “o rei era, 

como homem, superior ao regime que encarnava”. Para exemplificar o reconhecimento e 

a propagação dessa concepção, o autor cita um trecho do panegírico escrito em 1771, por 

Francisco Maria de Andrade Corvo de Camões e Neto, dedicado a D. José I, no qual o 

escritor compara a sociedade a uma grande máquina, em que cada peça deve funcionar 

em sincronia com o todo e que nessa engrenagem o príncipe seria o “artífice perito”, 

protegendo e mantendo todo o sistema 19.  

 Sobre a concessão dos privilégios pelos reis portugueses, ele explica que no 

governo de D. João V, o rei usava de sua “magnanimidade”, proporcionando os meios 

econômicos à nobreza, para colocá-la pacificamente sob o jugo da Coroa 20. Mas, que no 

período pombalino essa “estratégia persuasiva” teria mudado e que isso poderia explicar 

o revanchismo eclesiástico e nobiliárquico ocorrido no período da Viradeira 21.  

 Nota-se que em nenhum momento da polêmica, o lugar absoluto do rei, é 

discutido. Como frisamos antes, Canaveira a isso se refere mostrando que sobre essa 

premissa não se apresentava, pelo menos aparentemente, qualquer dúvida. E, talvez por 

isso mesmo, ele finaliza o primeiro capítulo de sua tese, apresentando informações de 

como se procurava manter a figura do monarca absolutista intacta e preservada de 

qualquer maledicência. A representação do rei, nas diferentes formas possíveis de arte, 

“tinha a função política de assegurar a onipresença simbólica do sumo imperante”, o que 

acarretava a esses trabalhos duas responsabilidades: a de exaltar as virtudes reais e a de 

dar um esplendor às obras e feitos do monarca, infundindo respeito e reverência nos 

súditos22. A imagem do rei a ser apresentada ao povo através de qualquer meio, antes era 

18 Idem, ver nota 55. 
19 Idem, ver nota 58. 
20 Idem, 11. Na nota 59, Canaveira, para exemplificar essa estratégia, cita um excerto do diário do Conde 
de Ericeira, o qual relata o falecimento do Marquês de Angeja, que teria recebido de El-Rei, “na véspera” 
a comenda de Conde e que os benefícios dessa condecoração seriam extensivos ao seu neto. 
21 Idem, ibidem. E sobre essa mudança de tática referente ao período pombalino, Canaveira frisa que há 
concordância de opinião de vários historiadores. A corroboração dessa opinião pode ser encontrada em 
Maxwell (que se baseia em Lúcio de Azevedo) quando afirma: “Ao garantir direitos de nobreza a 
comerciantes e ao procurar cobrar impostos ‘sem quaisquer diferenças ou privilégios’, Pombal também 
facilitou a mobilidade social”. O mesmo autor complementa: “Para a velha aristocracia, o próprio Pombal 
era um recém-chegado. Teve de enfrentar uma oposição violenta para entrar na família do conde dos 
Arcos”. Ver MAXWELL, Kenneth. O Marquês de Pombal. Lisboa: Editorial Presença, 2004, p. 101.  
22 Idem, Cap. I, item 3. 



planejada para impressionar. Tanto o discurso, o gestual, os trajes, os retratos e moedas, 

quanto a representação em estátuas e construção das praças para os cerimoniais reais 

públicos eram estudados em minúcias com o objetivo de torná-lo grandioso ante o olhar 

do povo.  

 Continuando o estudo sobre a temática, Canaveira baseado no encadeamento 

teórico apresentado por Penalva, retoma fontes históricas para analisar a questão da 

prevalência da forma de governo monárquico sobre outras possíveis, isso em vários 

tempos históricos.  Falando sobre os antigos gregos, ele traça um panorama do 

pensamento político mais tardio. Comenta que na obra de Homero, a autoridade do rei 

não aparece como sendo absoluta, seria antes um poder limitado pela participação dos 

notáveis. Referindo-se à pólis de Atenas, explica que nas lutas em que os áticos 

participavam, valia o ideal de liberdade dos gregos e mesmo assim, a “democracia 

ateniense” durou “escassas décadas”. A predominância do poder participativo parece ter 

gerado certas controvérsias, pela concessão de direitos aos servos23.  Para Esparta, o que 

importava era a glória da cidade, portanto uma pólis voltada para a ação militarista e que 

socialmente tinha uma organização hierarquizada.  

 A respeito das ideias aristotélicas, ele aponta para a noção da centralidade de 

governo, comentando que o estagirita previa a possibilidade de deuses outorgarem dons 

a um homem providencial e a toda a sua linhagem. Porém, sublinha que para o 

pensamento aristotélico o governo monárquico não teria muita consistência, haja vista 

que o filósofo rejeitava a superioridade da unidade de poder real e a conveniência 

universal da monarquia24. Dentre os tipos de monarquia especificados por Aristóteles 

parece que o menos corruptível e mais estável, seria o modelo baseado no “chefe de 

família”, que teria um poder único e hereditário.  

 Tratando da Roma antiga, Canaveira mostra que havia mesmo uma aversão dos 

magistrados e senadores pela monarquia, que a consideravam tirânica, como no governo 

de Júlio César. O cerne da questão para os romanos seria a disposição da Justiça, que 

23 Idem, Cap. II, item 1, notas 10 e 11. De acordo com Canaveira, a experiência democrática ateniense não 
resistiu ao tempo e não foi um fenômeno abrangente, pois a maioria da população não tinha direitos civis. 
Essa democracia “reportou-se a um número reduzido de cidadãos e circunscreveu-se a pequenas áreas 
geográficas”. 
24 Idem. Ver notas 28 e 29. Canaveira retira trechos da Política de Aristóteles para mostrar a posição do 
filósofo. Em um ponto do texto, Aristóteles admite a governabilidade participativa, que nem sempre é feita 
por “homens distintos que sempre estão em minoria”. Em outro ponto, mostra que o reinado tem maior 
duração, quanto mais flexível se tornar na repartição das atribuições [administrativas]. Grifo nosso. 



deveria corresponder ao exercício de um poder íntegro que garantisse o princípio de 

igualdade dos cidadãos perante a lei.  

 Sobre a monarquia medieval e renascentista, explica que nos primeiros séculos da 

era cristã, os monarcas eram tidos como representantes de Deus na Terra (isso não era só 

retórica, ou uma ostentação de reis). A própria Igreja considerava que o Império tinha sua 

prerrogativa de poder na esfera temporal. Contudo, ao longo do período medieval, de 

modo geral, parece ter prevalecido a tônica no merecimento e nas virtudes do monarca. 

Consoante a essa disposição, uma figura de relevo seria Santo Agostinho que propugnava 

uma postura dos reis condizente com os ditames cristãos. Ainda referente a esse aspecto, 

Canaveira nos remete a máxima de Santo Isidoro de Sevilha quanto ao desempenho da 

soberania: Serás rei se obras retidão, se não obras assim, não o serás25.  

   No Renascimento teria persistido a ideia de uma realeza terrena semelhante à 

celeste. Sobre isso, nos reporta a um estudo do historiador brasileiro Sérgio Buarque de 

Holanda registrado em Raízes do Brasil, em que o escritor aponta para a relação existente 

entre hierarquia cosmogônica e a coletividade terrestre no pensamento escolástico, Essa 

disposição de pensamento, conforme lembra Canaveira, já estaria patente na obra do Frei 

Pedro de Padilha, Monarquia de Cristo, datada de 1590.  

 Ele esclarece ainda, que no período renascentista houve uma preocupação na 

defesa da unicidade do poder régio26. Afirma também que tal concepção surgiu “nas obras 

dos teóricos políticos até a época iluminista, nalguns de forma expressa, noutros a 

maioria, implícita, num compromisso difícil de entender a nível religioso, mas 

compreensível em termos políticos”27.  

 Para Canaveira a ideia da sacralização do poder monárquico português e que se 

constitui em uma afirmação preponderante para Penalva, pode ser observada também nas 

ações de D. João V, que atribuía um valor excessivo às funções religiosas da Patriarcal 

de Lisboa, participando ele próprio de forma arrebatadora às liturgias, o que provocava 

vários tipos de observações28. Canavieira assume que é preciso cautela na interpretação 

de que o monarca português tivesse a pretensão de “sacralizar-se”, contudo observa que 

havia indícios no setecentos da intenção de revestir a soberania de um caráter divino. 

25 Idem. Ver nota 72. 
26 Idem. Ver notas 91-92. 
27 Idem. Cap. III, notas 1 e 2. 
28 Idem, notas 31 e 40.  



Tanto que as aclamações, os juramentos feitos pelos monarcas e a escolha do dia para as 

cerimônias tomavam esse aspecto singular29.  

 Uma observação intrigante de Canaveira é quando afirma que a sacralização da 

monarquia poderia demonstrar a debilidade do sistema monárquico30. O desejo de 

convencer os súditos a não contestar a realeza, a criminalização da rebeldia à ordem 

instituída por Deus e a visualização do soberano como Seu representante, revelariam o 

medo das revoltas populares. Daí o empenho dos juristas em” exaltar o lustro da realeza 

e sobrevalorizar o seu poder”31. Ele explica que a centralização do poder desde o medievo 

até o século XVIII teve certamente causas econômicas e políticas, mas a supremacia do 

poder régio só foi mantida por ter sido mediada pela ideia de que os monarcas eram os 

interlocutores de Deus.  

 A explicação prossegue para esclarecer que em Portugal, a ideia da monarquia 

como a melhor forma de governo surgiu depois da restauração da independência nacional, 

nos inícios de 1640 e persiste na mente dos saudosistas até o presente século. No 

seiscentos, essa crença não teria consistência teórica e estaria em grande parte assentada 

nos “estribilhos escolásticos”. Por volta do século XVIII, outros escritos que tentariam 

comprovar a validade da tese monarquista, como o texto de Martinho Mendonça de Pina 

e Proença, Apontamentos para a educação de um menino nobre [publicado em 1734] 

procurariam fundamentos em teorias jusnaturalistas mais conhecidas à época. O texto de 

Pina e Proença seria um desses, tendo o autor se baseado no tratado Dever do homem e 

do cidadão de Pufendorf.  O texto teve outra reedição no ano de 1761, pois “estava em 

perfeita consonância com os princípios teóricos que informavam as doutrinas 

pombalistas”32.  

 O consenso sobre a monarquia ser o melhor dos sistemas políticos, lembra 

Canaveira, não foi sempre geral, muitos discordaram da ideia ou no mínimo, temeram 

que a exacerbação da monarquia descambasse para o despotismo. Em Portugal, porém, 

parece ter havido uma certa concordância na aceitação da monarquia absoluta por parte 

dos teóricos, por um bom tempo. O pesquisador cita os nomes dos que escreveram a favor 

do regime, como D. Luís da Cunha, Diogo Guerreiro Camacho de Aboim e Francisco 

António de Novais Campos. Poucos teriam se pronunciado de outra maneira, entre esses 

29 Idem, nota 47. 
30 Idem, nota 4. 
31 Idem, nota 50.  
32 Idem, Cap. IV, notas 31 a 33. 



cita o nome de António Ribeiro dos Santos, o qual entendia ter o povo o direito de resistir 

ao soberano que não respeitasse o “pacto constitutivo da sociedade civil ou as leis 

fundamentais da monarquia”33. Ele nos mostra que a figura idealizada de um “rei pastor” 

foi talhada a partir da Sagrada Escritura, sendo utilizada em diversos lugares, inclusive 

Portugal. O paternalismo régio teria se mantido, segundo ele, “bem vivo até o declínio do 

Antigo Regime”.  

 O alicerce teórico que sustentava a monarquia absolutista acabou aos poucos 

sendo minado pelas forças contrárias a esse poder ilimitado. Canaveira explica que 

mesmo antes da Revolução Francesa, nos reinos da Europa latina, os reis se assumiram 

como “cidadãos” e transformaram os vassalos em “reis” e que a partir dessa precedência 

“as vozes se ergueram em coro para acometer a autoridade real”. Essa inversão de valores 

perturbou a ordem social e permitiu uma onda revolucionária. Em alguns casos, a 

tentativa de reverter a situação da crise se deu pelo endurecimento régio, o que não foi 

acertado, como no caso de D. Miguel I. Os monarcas que optaram pela inflexibilidade 

tiveram a sua imagem desgastada, diversa de um rei benévolo e incompatível com a 

esboçada pelo conceito do Pater Patriae34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Idem, notas 71 a 82.
34 Idem, notas 163 a 166. 



4 AS FONTES 

 

4.1 OS FUNDAMENTOS DO TRATADO 

 

 De acordo com que estamos apresentando, parece agora importante explanar as 

nossas percepções a respeito do Tratado quanto ao seu tema, qual seja, o Direito Natural. 

Nessa parte do nosso trabalho não pretendemos repetir todas as ideias contidas na obra 

de Gonzaga, tarefa essa que nos propusemos e cremos já cumprimos anteriormente. 

Pensamos em observar os fundamentos que Gonzaga utilizou para construir a própria 

concepção jusnaturalista. 

 Como vimos, o autor coloca o seu Tratado como um texto útil para servir de base 

aos estudos jurídicos. Assim, ele elabora sua tese do que constituiria o Direito Natural e 

o porquê seria tão caro ao sistema monárquico, sendo que com essa perspectiva ele 

tangencia por outros pontos, como a primitiva formação social e a necessidade de leis 

para sua regulação.  

 Na Introdução do texto, em praticamente três páginas ele apresenta toda estrutura 

do próprio trabalho, afirmando a existência de Deus-Criador; a Sua obra principal, o 

homem; a Sua Lei, o Direito Natural. Nos dez parágrafos do capítulo 1 o autor expõe a 

sua argumentação ressaltando que Deus é o juiz supremo, ao qual “nada se oculta, nem 

as ações torpes, nem a prática das virtudes”1. E afirma: “a existência de Deus é a base 

principal de todo o Direito”.  Para sustentar essa afirmativa veemente Gonzaga se apoia 

em autores de diferentes épocas, utilizando textos desde os cirenaicos, os estóicos, 

Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Ambrósio até os juristas modernos como Heinecius, 

Grotius e Pufendorf.  

 A afirmativa de um Deus-Criador é a base sobre a qual Gonzaga constrói a sua 

concepção jusnaturalista. E estaria adequada àquilo que fora comentado e proposto no 

Compêndio Histórico, qual seja, a de que a Jurisprudência está assentada no Direito 

Natural. No documento do pombalismo, constatamos a crítica feita à Aristóteles por 

propugnar uma Ética que não teria nenhuma ligação com o ser divino.  E a ressalva de 

1 Logo na introdução ao capítulo 1 Gonzaga faz um questionamento pela voz de Santo Ambrósio, sobre a 
necessidade de haver um “juiz oculto” para guiar o homem, a quem as “virtudes agradam”.  Entenda-se que 
as virtudes trabalhadas teoricamente pelo Doutor da Igreja, Santo Ambrósio, e também pelo Doctor 
Angelicus, São Tomás,  e que deveriam pautar as ações humanas seriam: a prudência (assente pela razão); 
a justiça (presente pela vontade); a fortaleza (dada pela firmeza na busca do bem) e a temperança (pelo 
controle das paixões). Percebe-se logo o esboço da estruturação do argumento teológico construído pelo 
autor. Ver GONZAGA. Op. cit. p, 15.  



que mesmo que tendo afirmado a existência de um deus, esse não possuía os atributos do 

Deus aceito e compreendido posteriormente pelo cristianismo. Importante para a 

construção da ideia jusnaturalista de Gonzaga é a questão posta no documento através do 

qual se lê 

   
Qual é o pois o ministério deste Deus, que não criou o mundo, não cuida nele, não o 
governa, não é mais livre que uma máquina, não pode ser honrado com o culto devido a 
Deus, nem pode fazer benefício algum aos homens? 2 
 
 

 A negativa de um deus aleatório, tem a contrapartida da aceitação do Deus 

cristianíssimo, cujas três principais características: onipotência, onipresença, onisciência 

se sobrepõe a qualquer outra visão antropológica que não seja dessa natureza. É 

interessante notar que para desenvolver a parte seguinte, o segundo e terceiro pilares da 

sua tese que se constitui na demonstração da existência do Direito Natural, Gonzaga toca 

em dois pontos que se entrecruzam e amarram a sua concepção à fundamentação 

teológica. Primeiro, ele articula a ideia da Criação, tanto com a ideia de perfeição, quanto 

com a ausência dessa qualidade no homem decaído. Assim, há perfeição no ato criativo 

de Deus para o conjunto de Sua obra, mas falta essa qualidade ao homem que agiu contra 

a lei divina, pois se a tivesse guardado não precisaria de outras leis para conduzi-lo no 

caminho do bem, bastaria a si mesmo. O autor comenta que o homem perdeu sua condição 

virtuosa ao cometer o pecado original. Assim, o Direito Natural representa o conjunto de 

leis infundidas no coração do homem que retificam o seu proceder e que ele reconhece 

através do entendimento propiciado por sua consciência. No entanto, por ter liberdade de 

arbítrio, o homem adere ou não pela própria vontade às leis. Mas, tudo isso não teria 

sentido se o homem vivesse isolado, sem a companhia de seus semelhantes. Então, na 

sequência Gonzaga estabelece como prioridade para a realização desse direito o convívio 

social. Sociedade no entendimento do autor, como sendo o conjunto dos seres humanos, 

que foi estabelecida primordialmente pela decisão de Deus, para que cada homem 

encontrasse nela a felicidade. Temos desde o início do texto, os três fundamentos do 

Tratado: Deus, Criatura (Sociedade), Lei (Direito Natural – Direito Positivo).  

 Gonzaga encaminha seus argumentos pela via da naturalidade, mostrando como a 

sociedade cristã e civil permite a convivência livre dos homens sob as leis positivas 

2 Ver COMPÊNDIO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Porto: Campo das Letras, 
2008, p. 238.  A detração ao pensamento aristotélico fica claro e o questionamento foi feito através do texto 
de Jacob Brucker. 



fundamentadas no Direito Natural. Ao mesmo tempo, em que o autor afirma a criação de 

Deus mostrando o homem como o ser privilegiado dessa obra por ter sido dotado por um 

princípio inteligente, Gonzaga desloca o ponto da aceitação do homem às leis divinas 

compreendidas pelo uso da razão, para a obediência às leis positivas, baseada no princípio 

do amor ao próximo. O amor é o cimento que liga a criatura ao Criador e 

consequentemente é a moral que liga o homem social ao seu legislador terreno. Tal como 

Tomás de Aquino, Gonzaga entende o direito positivo como um código que complementa 

na mundanidade o outro já posto por Deus aos homens, o do Direito Natural3.  

 Na sua elaboração teórica Gonzaga reforça em toda a segunda parte do Tratado a 

constituição social cristã, o papel e a jurisdição da Igreja no plano espiritual, enfatizando 

o modelo do “império” temporal como o ideal para uma sociedade feliz, sendo o rei o 

governante absoluto, representante da ordem divina na Terra. Isso corresponde 

exatamente ao modo organizacional estabelecido da sociedade e admitido na época 

pombalina da qual o autor participava.  

 E completando o raciocínio, Gonzaga coloca na terceira parte do texto o aspecto 

da justiça, sendo essa uma aplicação exclusiva do soberano, portanto um mandato 

vertical, cabendo aos súditos o cumprimento das leis estabelecidas que têm o caráter de 

obediência moral. Gonzaga reforça a ideia da justiça como uma virtude que “exercitam 

os homens” no sentido de dar a cada um o que lhe pertence4.  

 

4.2 O CONCEITO DE “NATURAL” NA DISSERTAÇÃO DE PENALVA 

 

 Como nos propusemos e baseados na metodologia que escolhemos, procedemos 

nesse ponto do trabalho à análise de um termo muito utilizado por Penalva, qual seja, a 

palavra “natural”. Enfatizamos que na obra e pelas circunstâncias históricas, por trás da 

3 RAMPAZZO, Lino; NAHUR, Március Tadeu Maciel. Princípios Jurídicos e Éticos em São Tomás de 
Aquino. SP: Paulus, 2015, p. 40.  De acordo com o texto temos a seguinte afirmativa de São Tomás na 
Suma Teológica: “O que em si mesmo repugna ao direito natural não pode a vontade humana torná-lo 
justo”. 
4 GONZAGA, Tomás Antônio. Tratado de Direito Natural. Org. e apres. Keila Grinberg. SP: Martins 
Fontes, 2014, p. 178. Interessante que nesse ponto, Gonzaga cita Guglielmo Peraldo e sua Summa Virtutum 
ac Vitiorum (obra escrita em latim pelo dominicano em 1236) e não São Tomás de Aquino que apresentou 
a mesma ideia na Suma Teológica alguns anos depois e cuja obra ficou muito mais conhecida. 
 
 
 
 
 



expressão sem dúvida, há uma conceituação estratégica na defesa do ponto de vista do 

autor a respeito da preferência pelo sistema monárquico.  

 Compreendemos que o Direito Natural foi teoricamente importante durante o 

setecentos para dar maior consistência ao domínio político do regime monárquico. Porém, 

antes de tecermos quaisquer outros comentários sobre esse aspecto, ressaltamos que 

fizemos um mapeamento dos trechos da Dissertação mostrando como o termo aparece e 

o colocamos em um quadro para facilitar a visualização do conjunto. Salientamos que 

não desprezamos as expressões correlatas, percebendo que em certos momentos essas 

foram mais viáveis gramaticalmente ao escritor. Indicamos a seguir cada parte com a 

devida titulação, destacando as palavras em negrito e apontando as páginas na obra 

original onde podem ser localizá-las. A partir dessa enumeração, comentamos o conceito 

que por tantas vezes surge na Dissertação e fazemos tomando-o pelo significado 

abrangente, pois o importante será mostrar a ideia diretora do pensamento desse autor. 

 
 
Dedicatória 
[...] Não posso negar, meu Senhor, que esta Dissertação pela gravidade da matéria é digna da 
proteção, e benigno acolhimento de Vossa Alteza: e também julgo, que em nenhuma parte do 
mundo conhecido são tão desnecessários semelhantes papéis, como em Portugal; mas seja-me 
lícito ter a vaidade de ser o primeiro, que levante a voz para dizer o mesmo, que todos dizem 
no seu coração, no coração do verdadeiro português, onde não se conhece traição ao seu Deus, 
nem ao seu Rei, e Senhor natural. [...] p.Aii. 
Introdução ao Discurso 
[...] Defender o sistema do país, que me viu nascer, é tão natural efeito da honra, e da educação, 
que não me dá nenhum merecimento conhecer, que a razão o abona; e dizê-lo não me dá 
nenhum direito a ser recompensado[...] p. 9 
Primeiro estado do mundo e utilidades da vida social 
[...] Daqui nasce, que pretendendo-se fazer a história do homem no estado natural, ou primevo, 
quero dizer na primeira idade, os que separam do Texto Sagrado fingem tempos, que não 
houve, e discursos, que nunca se formaram [...] p. 11 
[...] O homem teve sempre família, ou foi membro de alguma, quero dizer, que ou a autoridade 
de pai lhe dava o domínio e obediência de uma pequena sociedade; ou o nascimento e pequena 
idade o sujeitava por uma reverência natural, e em seu benefício, ao chefe da sua família. [...] 
p. 12 
A agricultura foi a primeira origem dos domínios 
[...] Consultou-se então o interesse de cada indivíduo, regularam-se as formas de suceder, o 
direito da propriedade, e preciosa liberdade de testar, que ainda que não é expressamente de 
Direito Natural, é tão conforme à equidade, que desde as primeiras idades se acham as últimas 
vontades com sagrado respeito veneradas. [...] p. 14 
É a monarquia o único governo que tem sistema 
Temos pela ordem natural deste discurso chegado ao ponto de reconhecer com evidência uma 
verdade, que desagradará a muitos; mas nem por isso deixa de o ser com grande consolação 
minha; e vem a ser, que a Monarquia é o único governo, que tenha sistema. [...] p.19 
Parece, pois bem justa a minha consequência inferir, que os homens estavam em melhores 
circunstâncias para acertar, ou quando seguiram os primeiros impulsos da natureza, 



obedecendo ao seu chefe natural; ou quando congregando-se preferiram por experiência este 
modo de ser governados. [...] pp.19-20 
É a monarquia o governo, em que os outros naturalmente se convertem 
[...] A forma da administração do poder sobre os povos não segue a regra quase geral dos entes 
físicos, que caminham à sua destruição por um princípio de mortalidade que os vence, e 
finalmente os acaba; não sucede assim nesta entidade moral, que busca por uma propensão 
natural o seu centro, que é a unidade de diretor. Pp. 24-25 
Poderá o partido da oposição dizer, que a constituição se alterou; mas a sorte do Estado tem 
sido a mais feliz; e verificou-se a tendência natural, e saudável, que tem as sociedades para o 
governo primitivo, e monárquico que era o que eu pretendia provar. p. 26 
É o governo que tem mais energia 
Estes bárbaros, quando ou querem ser agressores, ou temem ser atacados, escolhem o mais 
destro, e forçoso de seus companheiros; e depondo a sua natural fereza, lhe tem a mais fiel 
obediência, que conservam enquanto dura o perigo que os une. p. 30 
Da liberdade em geral: da liberdade em sociedade e da liberdade que nos convém 
Sejamos pois livres, mas saibamos ser livres, aprendendo o que é liberdade em geral, ou em 
estado de sociedade: e sobretudo conheçamos a liberdade que nos pertence, e nos convém.   
A liberdade, é a faculdade natural de obrar o que me agrada, se me não embaraça a força, ou 
a razão [...] por continuação deste uso de raciocinar, discorremos que esta mesma liberdade 
natural foi dada a todos os outros homens [...]. pp. 42-43 
A maior parte do que escrevem sobre o homem no estado natural, tem procurado em dano da 
soberania conceder ao homem nestas circunstâncias direitos, que ele nunca teve, e que 
repugnam a sua felicidade física, e moral. Destes envenenados discursos, de que abundam os 
mestres, e os discípulos nas cadeiras, e aulas de Direito natural, nasceram tantos tumultos nos 
nossos dias [...] p. 44 
Conclui-se pois do que fica dito, que a faculdade de obrar livremente foi coartada no estado 
natural pela razão, e pela lei, gravada no coração de todos: que no estado de sociedade é muito 
mais coartada a liberdade pela convenção dos que se uniram; e que a liberdade, que nos foi 
dada para não ser um mal, deve ser sujeita a um administrador de tudo, e um representante do 
Autor da natureza, que em seu lugar reprima os transgressores das suas eternas leis. pp. 47-48 
Dos direitos do homem, e dos direitos do Cidadão  
A vontade de Deus, gravada com letras indeléveis no coração do homem, é o princípio do 
Direito Natural, o qual é a pura fonte, donde dimana o Direito das gentes. Na formação da 
sociedade, e na criação das cidades já o cidadão não tinha direito, que pudesse ofender a lei 
Natural, nem a liberdade primeira o habilita para transgredir sem culpa os decretos sobre o 
justo, ou injusto, que foram promulgados a todos. Segue-se então que a primeira regra sobre os 
direitos do cidadão é que estes nunca se devem entender opostos à lei Natural [...].  p. 49 
Em toda a parte, as pertenções [pretensões] dos cidadãos, e as suas querelas, e demandas 
tiveram árbitros, a quem foi impossível contentar a dois partidos; mas sempre julgando com 
independência, e com imunidade. Sendo por tanto, respeitado o julgador ainda injusto, só pela 
delegação da soberania, que respeito não merece aquele, que lhe delegou; aquele, cuja 
autoridade só deve ceder ao Autor da natureza de quem faz as vezes; aquele finalmente; a quem 
a Religião, o juramento, o instinto natural, e o amor da ordem nos fez buscar para centro de 
união, e o melhor meio da felicidade do Estado? Grifo nosso. pp. 52-53  
As coisas humanas têm de necessidade defeitos, e riscos, de sorte que chamamos perfeito o 
estabelecimento que mais dificultosamente se abala de seus fundamentos, e que mais se 
conforma com o lume natural, que não está apagado, ainda que o julgue, nem no coração do 
incrédulo. [...] pp. 55-56 
Da desigualdade civil, e natural 
A diferença de homem a homem pode considerar-se ou na ordem natural, ou na ordem civil; 
na primeira os dotes particulares de cada um, sendo desiguais em si, e no seu uso, veio a ser 
impraticável impedir esta distinção; na ordem civil como se tratava de premiar estes mesmos 
dotes, e autorizar estas distinções, foi necessária consequência a desigualdade, sem a qual 
haveria um caos político, à semelhança do outro, de que o mundo físico saiu, quando separação, 
e ordem dos elementos. Faltando, pois do homem no estado natural, nascer desigual em forças 



físicas, e morais, e não ser mais bem reputado, é impossível: fazer maior serviço à sociedade, 
e não ser mais bem quisto, é impossível: o assassino, e o generoso não são igualmente tratados: 
o valente e o fraco não são igualmente temidos. pp. 64-65 
Esta ideia geral dos povos, e esta natural desigualdade com que nascemos, deve fazer 
desanimar os adversários da nobreza, e verão seus trabalhos baldados, com sucedeu na Rússia 
ao Czar Theodoro. p. 67 
A nobreza é filha da desigualdade civil, e natural 
Fica bastantemente provada pela razão, e pela experiência a desigualdade natural com que 
nascem os homens, diferença de que ninguém é culpado, mas que nem por isso deixa de 
suceder. p. 68 
É igualmente impossível, que a sociedade deixasse de reconhecer o louvor, que merecem as 
qualificações dos seus cidadãos; e os verdadeiros, e honrados patrícios prezam-se dos varões 
insignes, a sua Pátria produz. Acresce a estes motivos, que os talentos naturais cultivados, o 
amor da glória, o interesse pelos seus, não são qualidades ociosas, são ativas, e os benefícios 
de que são causa desafiam a gratidão, e respeito geral em favor de seus benfeitores. p. 68 
Ao amor da glória juntaram o desejo da perpetuidade do seu nome, enquanto seus descendentes 
o não escurecerem; e já que expunham generosamente a vida, queriam acrescentá-la àqueles a 
quem tinham dado. Estas pretensões eram tão naturais, como o foi a sua concessão [...]. pp. 
70-71 
A razão faz a nobreza hereditária 
Prezar a virtude, e estimar as fortunas é natural, e igualmente é natural desejar que estes bens 
sejam possuídos pelos nossos patrícios; muito mais se estima vê-los na própria família, e ainda 
mais se se encontram naqueles a quem sucedemos, ou naqueles que nos hão de suceder. p.72 
Da igualdade que verdadeiramente os povos desejam, que melhor se conserva nas monarquias 
Não podendo fugir à sujeição desde a primeira idade, buscou o homem a que mais se 
assemelhava à paterna; e havemos de sufocar por louco capricho sentimentos tão ternos, tão 
naturais? p. 88 
O Reinado do Senhor Rei D. João o Primeiro confirmou o poder, e independência dos nossos 
Soberanos 
Morto o Rei D. Fernando, nono entre nossos reis, deixou por sucessora única a Infante D. 
Beatriz, que já se achava Rainha de Castela, por ter casado El Rei D. João, também primeiro 
do nome. Não é a nossa Pátria de índole de sofrer jugo de príncipe estranho: tanta é a aversão 
que tem a eles, como amor a seus Senhores naturais. p. 105 
A aclamação do Senhor Rei D. João o Quarto confirmou mais a independência dos Reis 
portugueses 
[...] mas Portugal segue-se a si mesmo, por isso é incomparável o seu sistema, e portentosa a 
sua História. Pesadas condições puseram os portugueses a Filipe Segundo, porque era Rei 
intruso; mas El Rei D. João, o Quarto, seu Rei e Senhor natural, entrou na posse destes Reinos 
com aquela independência de poder que foi sempre o caráter dos nossos Soberanos. pp. 125-
126 
[...] Gritou-se pela liberdade, do modo porque os nossos sempre a quiseram; e teve Portugal 
liberdade, quando teve os seus Reis naturais, liberdade sujeita a Leis, e não liberdade de 
cometer delitos que mais depressa devemos chamar escravidão. p. 126 
Conclusão da Obra, e Epílogo do que fica dito 
Necessitando o homem a buscar quem o governasse, tomou naturalmente para modelo do seu 
Rei a autoridade dos Pais de famílias. Como era pelo lume natural buscada a Monarquia, por 
isso em todas as Histórias Sagradas, e profanas aparecem Reis desde as primeiras idades do 
Mundo. [...] É verdade que o capricho dos homens, e sua desmedida ambição, inventou novas 
formas de administração; mas por uma tendência natural todos os governos se convertem na 
Monarquia [...]. Assim animado não me poupei às objeções, que se costumam opor à verdade 
do meu assunto, tratando sinceramente da liberdade, dos direitos do homem, e dos direitos do 
Cidadão; que por má inteligência tem sido causa de grandes desordens, sendo atropelada a 
justiça natural pelos que se inculcam seus defensores. Em obséquio da mesma causa tratei da 
desigualdade natural, que foi o princípio, em que se fundou a desigualdade civil, que tanta 
bulha faz a quem a persegue, porque a não merece. pp. 137 a 139 



 O termo “natural” aparece com frequência no discurso de Penalva e marca desde 

a Dedicatória, sua concepção política. A significação da palavra “natural” ou de outra 

derivada dessa, sugere algo que está no mundo, desde o começo da história e que faz parte 

da ordem desse universo, no qual o homem ocupa um lugar especial.  O discurso que 

elabora tem como primeiro alicerce a religião representada pelo Cristianismo, 

especificamente o Catolicismo assentado na Palavra Revelada. Embora, não expresse 

diretamente de qual livro bíblico extrai a ideia da origem da sociedade humana, torna-se 

claro que ele a tira do Gênesis, pois se reporta a Deus-Criador. Para ele, falar de períodos 

anteriores ao que a Escritura conta, simplesmente não tem sentido.   

 Assim, ele busca na formação da primitiva comunidade humana, a justificativa do 

arranjo da vida dos homens. Dito de outra forma, Deus concedera ao homem que este 

pudesse viver em família gerando seus descendentes. Contudo, Penalva conclui que a 

vida isolada de cada grupo familiar não teria vingado, porque “os homens têm por índole 

e por dependência a sociabilidade”. Portanto, pelas necessidades de sustento e defesa, as 

famílias acabaram se unindo e regulando sua convivência por normas escolhidas entre os 

membros, de acordo com a lei natural.  A instituição da autoridade na comunidade 

humana não teria surgido por um ato fortuito e sim, pelo reconhecimento da inabilidade 

de uns perante a capacidade de outros. Os juízes, escolhidos por eleição, aplicariam a 

justiça. Mas, logo Penalva introduz nova ideia, desfazendo a impressão anterior de 

tempos históricos harmoniosos e afirma que teria faltado unidade e ocorrido divergências 

entre os homens em épocas antigas.   

 Tudo ficaria perdido segundo sua ideia, “se a natureza não desse a conhecer o 

mais feliz de todos os governos, o governo de um só, a monarquia”. Ele toma como baliza 

os exemplos dados pelos Patriarcas da antiga lei [Abraão, Isaac e Jacó] e pelos pais de 

família que serviram de modelo para a posterior organização social humana. Assim, ele 

transpõe o protótipo de autoridade familiar para as sociedades e afirma que a cessão de 

direitos de todos os pais de famílias foi feita a um só governo, o que teria trazido maiores 

benefícios às comunidades.  Em suma, o mesmo modo de funcionamento que havia no 

âmbito particular de toda família, passou a existir no meio social mais amplo.  Nesse 

ponto na Dissertação, há a afirmativa do autor de que a monarquia é o governo de Deus 

no Universo, um Deus Criador do mundo e conservador. Esse seria o modelo de governo 

no qual prevalecem a ordem e a harmonia.  Continuando o seu raciocínio, Penalva afirma 

que esse sistema é o único que traz maiores benesses às relações entre os homens. E ele 



mostra que somente o arbítrio de um chefe pode” remediar ou prevenir as grandes 

adversidades do Estado”.  

 A sua concepção de poder fica bem clara: o soberano é a autoridade plena e o 

senhor da sociedade, figura central dessa organização. A expressividade dessa posição, 

corresponde à afirmação do seu próprio espaço na hierarquia social. Nada se processou 

de modo impositivo, ao contrário, tudo ocorreu conforme as relações entre os homens se 

estreitaram. Assim, há muito tempo, que os homens em obediência à lei que foi infundida 

em seus corações se submeteram pela razão, por livre e bom grado à supremacia do chefe 

maior, que como um pai zeloso cuidava da felicidade dos filhos. O patriarca, detentor de 

um pleno senso de justiça, administrava os conflitos em prol da sociedade.   

 As desigualdades sociais são justificadas por Penalva pelas ações individuais e 

decorrem dos comportamentos de cada homem. Vemos dois aspectos importantes 

apresentados num mesmo argumento: a razão e a liberdade. Porém, há que se ressaltar 

que para ele, a liberdade está “coartada” pela razão (e a razão é a consciência agindo 

retamente) e pela lei dada pelo ser divino. A convivência social estabelece os limites das 

ações feitas conforme a vontade pessoal, e devem estar de acordo com as normas do 

grupo. Ele especifica que para não ser um mal, a liberdade deve estar sujeita a um 

“administrador”, portanto alguém que tem o direito e o poder de se fazer obedecer.  

 Desde os tempos antigos, até o momento em que escreve, Penalva afirma que os 

soberanos por meio de suas virtudes têm distribuído ou aplicado sansões aos súditos. 

Todos os membros podem receber prêmios ou mesmo castigos em decorrência da 

obediência ou não às leis estabelecidas. A lealdade e a fidelidade são valores que 

permitem a cada um obter ganhos pessoais, como também garantem um prolongamento 

desses favores à prole por sucessivas gerações. Daí a justificativa, para os benefícios 

hereditários dados aos que foram fiéis à autoridade do rei e solícitos para auxiliar nas 

dificuldades.  

  Para não se afastar do argumento de antiguidade usado na explanação sobre a 

origem do poder, Penalva busca na história secular e mítica do país os exemplos ilustres 

de uma legítima governança5. Em outras palavras, para ele Portugal teve desde a sua 

fundação o privilégio de ter a monarquia como sistema de governo e nos longos séculos 

5 Interessante notar que o aspecto mítico da história portuguesa é abordado com muita “naturalidade” por 
Penalva. Ver a esse respeito as pp. 98-99 da sua obra, em que o autor relata o aparecimento de Cristo a D. 
Afonso Henriques, no dia de seu aniversário em que também se comemorava o dia de São Tiago (o 
Matamouros). A vitória na Batalha de Ourique contra os infiéis teria sido decisiva para a aclamação de D. 
Henriques como o primeiro Rex Portugallensis.  



dessa tradição, encontram-se destacados reis que empreenderam dignos feitos, tornando 

o país portentoso. Ele escreve em um tempo em que bruscas mudanças políticas ainda 

ocorriam além-fronteiras. É provável que tivesse receio dos efeitos da Révolution nos 

destinos do próprio país e que percebesse a pouca eficácia de uma simples opinião pessoal 

sobre o assunto. A escolha pela forma de uma Dissertação reforça a posição e o papel 

social que ocupava. Tratar-se-ia de um discurso menos inflamado e mais consistente 

teoricamente e que ao fazer uso do conceito de “natural” procurava subsídios na tradição 

e história do país. Era preciso argumentar a favor de um sistema que tinha seus oponentes 

e apresentava problemas internos. O sentimento de pátria que transparece na sua 

afirmativa “defender o sistema do país, que me viu nasceu, é tão natural efeito da honra 

e da educação [...] e dizê-lo não me dá nenhum direito a ser recompensado [...]” soa como 

uma chamada de atenção aos que, como ele, acreditavam plenamente no absolutismo. 

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao término desse trabalho, não pensamos em nos estender demasiado nas questões 

apontadas antes, pois cremos que elas conformaram uma noção daquilo que nos 

propusemos investigar, ou seja, o fundamento teórico do jusnaturalismo contido nas duas 

fontes com as quais trabalhamos. Propomos agora, apresentar breves reflexões pessoais 

sobre o Tratado de Gonzaga e a Dissertação de Penalva, obedecendo a ordem cronológica 

da escrita dos textos. 

 O Tratado reveste-se de um caráter pragmático no sentido de ser utilizado como 

um manual no Curso de Direito. Essa perspectiva nos é dada de antemão pelo próprio 

autor. Gonzaga viveu numa época e local que apresentava um sistema político 

solidificado, mas determinado a operar algumas modificações conjunturais. Para um 

aluno conimbricense do Curso de Direito seria impossível não tomar conhecimento das 

prováveis pretensões reformistas do governo no tocante à adequação da prática da 

jurisprudência à ideologia absolutista ilustrada. Até porque a Lei da Boa Razão deixara 

claro, o “modelo” almejado para o exercício e formação dos novos doutores. Assim, como 

foram detalhadas as instruções dadas no Compêndio para justificar a inserção da 

disciplina de Direito Natural nos novos currículos. Na verdade, o jusnaturalismo 

propagado vinha carregado de adereços. Tratava-se de colocar um fundamento teórico 

para uma forma política que apresentava pontos falhos e que poderia ruir se, medidas não 

fossem tomadas para conter possíveis ações matizadas por novas ideias. 

 A própria proposta de Gonzaga, de que seu texto servisse aos interesses do Estado, 

demonstra uma atitude de certa maneira concordante com o paradigma alardeado de 

acertar o passo do país em relação à Europa.  Nessa perspectiva podemos subentender 

que o seu texto jusnaturalista não poderia se contrapor ao disposto no Compêndio 

Histórico da Universidade de Coimbra, em que se acentua a adoção no ensino de um 

modelo de Direito Natural que viesse atender os anseios do Estado em reafirmar o sistema 

de governabilidade adotado no país.  

 O formato da obra em um tratado e a sua linguagem correspondendo a um escrito 

filosófico é bastante elucidativo, mostrando o interesse de tecer considerações mais 

adequadas às propostas inovadoras para o ensino. Também nos sugerem uma posição 

mais ajustada àquelas orientações teóricas pelas quais seu autor foi formado em Leis na 

universidade conimbricense. Vemos, portanto, que o autor definiu o seu modelo 

jusnaturalista condizente com o exercício político do seu tempo. O arquétipo escolhido 



recolheu argumentos do pombalismo, na medida em que o Direito Natural se baseou na 

religião e deu asas a um viés pincelado de um racionalismo moderno, quando afirmou o 

valor da razão.   

 A primeira palavra da Introdução do Tratado é “Deus” e não se trata de uma 

referência aleatória, ao contrário é a um deus específico, um Deus Cristianíssimo. Essa é 

a base do Direito Natural explícita no Tratado. Essa escolha não se constitui numa 

fundamentação original, pois já vinha sendo usada há algum tempo para apresentar o 

regime político absolutista como extensivo de uma ordem celestial.  A novidade nos 

parece ser de início, o fato de se juntar a crença religiosa com a ideia de razão enquanto 

capacidade humana, que supõe a vontade pessoal para realizar uma ação. Mas, logo o 

lampejo de impressão que possamos ter sobre uma razão baseada em decisões ou escolhas 

pessoais, tais como as defendidas pelos filósofos iluministas é desfeita, na medida em que 

o discurso se enreda noutra direção, colocando dentro de limites religiosos a liberdade de 

escolha. A razão referida está conectada com a retidão, ou em outras palavras, ela obedece 

ao critério da moralidade, em suma seu uso tem conexão com a consciência do ser, com 

“o olho que tudo vê”. 

 Gonzaga opta pelos dogmas da Igreja Católica, de Deus como legislador supremo, 

criador do homem de caráter reto que Dele se afastou por conta do pecado original. A 

falta do primeiro homem teria afetado toda a descendência humana, mas não 

impossibilitado a sua regeneração. Ao dotá-lo do livre-arbítrio, Deus daria ao homem a 

chance de praticar ações boas para alcançar sua própria felicidade. Por isso, as escolhas 

estariam sempre antepostas, como se fossem preceitos. Nesse âmbito moral, o homem 

pode optar entre agir bem ou não. Mas, sabe que se escolher o mal desobedecerá a lei 

natural. 

 Deus criou o homem para o Bem e infundiu-lhes no coração o Direito Natural, 

conhecido pela razão e expresso pelo discurso. Ao permitir a formação da sociedade,  

o poder de organizá-la passa ao sumo imperante, que estabelece o código civil. Nesse 

ponto, da argumentação Gonzaga define o modelo jusnaturalista que entende ser o 

apropriado para o Estado. Uma estrutura centralizada, cujas leis são baseadas no Direito 

Natural, sendo que esse código moral religioso dá validade ao ordenamento jurídico 

positivo.  

 Em todo o Tratado, Gonzaga não se afasta do princípio teológico e é em favor da 

concepção que ele constrói, para dar maior consistência teórica ao próprio texto que busca 

o diálogo com autores como Grotius, Pufendorf e Heinecius. Sempre se reporta à razão 



espiritual para demonstrar a validade do seu raciocínio, tratando, pelo menos em algumas 

vezes, de forma ligeira a exposição desses pensadores. É possível portanto, afirmar que 

Gonzaga não formulou um jusnaturalismo distante das orientações políticas do seu 

contexto. Também devemos convir, que tal atitude não seria muito propícia aos seus 

intentos estando inserido e atuante em uma sociedade tradicionalista. A sua proposta vista 

no conjunto da argumentação do texto, tem uma conformação adequada aos interesses do 

pombalismo e talvez até, demonstre certo ensaio no sentido de se mostrar mais arrojada 

conforme os debates iluministas do momento, mas o autor parece refrear essa 

possibilidade teórica.  

 

------------- 

 

 A Dissertação a favor da monarquia mostra o posicionamento de um aristocrata, 

D. Fernando Teles da Silva Caminha e Meneses, num momento em que o absolutismo 

mostrava sinais de enfraquecimento no contexto europeu. Tanto a estrutura do escrito, 

quanto a maneira de comunicar primeiramente de forma oral seu conteúdo a uma plateia 

seleta da Academia de Ciências podem nos indicar a definição política do autor, como 

sendo um manifesto declarado de apoio ao sistema. O texto de 1799 é sintomático da crise 

do regime monárquico que vinha há algumas décadas sendo contida, mas que pela 

repercussão da Revolução Francesa tornou-se clara e impossível de ser negligenciada 

além-fronteiras.  

 Portanto, a queda do regime monárquico francês dificilmente deixou de ser 

considerada por outros países como um simples jogo de poder político. Lembramos que 

depois do ápice do tumulto com a Tomada da Bastilha, anos tenebrosos se estenderam na 

política da França. E essa ocorrência não podia ser encarada como um acontecimento de 

proporções limitadas, pelos que defendiam a monarquia. As ideias políticas iluministas 

assentadas no posicionamento livre do homem, incentivando o uso da razão crítica e 

estimulando a busca de sua maioridade, facilitavam a expressão mais aberta do cidadão 

quanto aos seus interesses. E os objetivos do povo visando uma vida menos brutalizada 

estavam bem distantes dos interesses dos defensores do status quo aristocrático que viam 

sua posição privilegiada em perigo.    

 A defesa em prol desse sistema por Penalva não nos parece constituir um artifício 

ou manobra para garantir somente seu lugar social. Ao contrário, entendemos fazer parte 

da sua conduta enquanto súdito que considerava ser obrigação defender o regime que 



abrigou sua família e lhe garantiu privilégios.  Assim, não seria uma ação oportunista, 

mas tratar-se-ia de uma postura ética em relação à própria crença do seu papel na estrutura 

da sociedade. Aliás, há no texto uma afirmação pessoal como frisamos anteriormente, de 

seu respeito para com o país e o sistema político. Ressaltamos que ao nosso ver, nada é 

mais claro para um monarquista convicto, que sua função dentro da estrutura hierárquica.  

O seu posicionamento demonstra, segundo ele próprio, a crença em alguns princípios tais 

como honra, fidelidade e estima às instituições tradicionais de poder: Estado e Igreja. 

Cada qual evidentemente, com sua esfera de atuação.  

 

------------- 

 

 Vimos através desse estudo que tanto o Tratado quanto a Dissertação se 

preocuparam com a esfera política do Portugal setecentista. Percebe-se que ambos 

claramente assumiram a posição de defesa do sistema monárquico. Entretanto, o formato 

de cada texto se adequou ao momento e às intenções pessoais dos autores e isso gerou um 

diferencial entre os dois. Nessa situação prevaleceu os interesses de “classes” dos 

escritores.  

 A feição tradicional da sociedade portuguesa há muito assentada no regime 

centralizado e aristocrático, parece ter passado por uma ranhura no período governativo 

de Pombal, mas não se desgastou em profundidade. Os alicerces hierárquicos 

permaneceram quase incólumes aos ventos reformadores da época Josefina.  Gonzaga 

não acompanhou pari passu à remodelagem jusnaturalista proposta nas diretrizes 

educacionais para a Universidade, nem tampouco aderiu ao modelo que via na razão 

crítica um elemento da pretensa independência para as camadas populares. A sua 

construção teórica não se afastou daquela mais conservadora, que se fundamentava no 

poder divino como princípio legitimador na manutenção da soberania terrestre. E, que 

ainda representava a estrutura social vigente.  

 O abalo sentido pelo segmento mais alto da hierarquia social, premido pela 

condução impositiva da administração do Marquês, viu na mudança de governo, a 

possibilidade de reclamar seu lugar de direito. Penalva repudiou qualquer ideia de 

alteração no sistema político que afastasse os elementos “bem-nascidos” do círculo de 

poder e incorporasse outros recém-chegados e “menos confiáveis”, baseando-se também 

na preponderância de uma ordem sobrenatural e na longevidade histórica provedora de 

uma organização enraizada. A mensagem que passou não ficou dissonante do grupo de 



pertencimento, na medida em que se comprova a retomada dos postos de ação e a 

continuidade do governo monárquico em Portugal por um longo período ademais. 
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