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Resumo: 
Os temas da ilustração pombalina e da modernização em Portugal são abordados pela 
referência ao debate sobre hermenêutica, modernidade e tradição estabelecido por três 
importantes autores: Hans Ulrich Gumbrecht, Hans – Georg Gadamer e Michel Foucault. A 
reflexão teórica de crítica à hermenêutica de Gumbrecht é reavalida pela valorização da 
mesma por Gadamer sendo que este último tem sua obra Verdade e Método conjugada a outra 
do mesmo modo importante: As Palavras e as Coisas de Michel Foucault. A transformação 
do horizonte interpretativo é a chave a partir da qual avaliamos a modernização da 
historiografia em Portugal já anunciada na obra O Verdadeiro Método de Estudar de Luís 
Antônio Verney (1713-1792), publicada em 1746.  
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 Segundo Hans Ulrich Gumbrecht o questionamento sobre uma hermenêutica moderna 

nos leva ao enfrentamento da aparição de uma inédita subjetividade. Para o autor tal aspecto 

se põe ao analisarmos os elementos constituintes da hermenêutica. Entre estes estaria a noção 

de sujeito – do qual advém o sentido do texto, sendo este a diferenciação entre corpo e 

espírito (claramente proposta nas formulações cartesianas) do qual advém o sentido do 

representado. Como conclusão Gumbrecht assinala:  

Em virtude dessa premissa, no interior do paradigma hermenêutico se impõe 
a necessidade da interpretação. Interpretação: processo que, principiando 
pela insuficiência de uma superfície qualquer, dirige-se à profundidade do 
que vai da alma de quem se expressa.1   
 

 A modernidade epistemológica associa-se também à identificação da emergência do 

observador, como apresenta Michel Foucault em sua As palavras e as coisas ao debater as 

implicações de um retrato como o realizado pelo pintor espanhol Velásquez, no qual ao 

representar as princesas de sua obra As meninas, desnuda o caráter de simples representação 

de sua mímese. Com Velásquez é rompida a relação de similitude entre o que é (a coisa 

mesma) e a linguagem.2  

 Já no último capítulo do texto foucaultiano, publicado na década de sessenta do século 

passado, há uma análise das semelhanças entre o discurso da história, essa nossa velha 

conhecida, com o da etnologia e o da psicanálise. Para filósofo e historiador, nenhuma história 

                                                 
∗ Doutaranda, bolsista CAPES. 
1 GUMBRECHT, Hans Ulrich. O Campo não-Hermenêutico ou a materialidade da comunicação. In: Cadernos 

de mestrado. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, n. II, 1993. p. 9-10. 
2 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 
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das idéias desencadearia a invenção moderna do homem. A emergência das humanidades não 

decorreu das novas exigências postas pelo horizonte intelectual das matemáticas de Descartes 

ou de Newton. Ao contrário, foi a própria sofisticação das formas de violência que a 

ocasionaram: 

(...) as ciências humanas não apareceram quando, sob o efeito de algum 
racionalismo premente, de algum problema científico não-resolvido, de 
algum interesse prático, decidiu-se passar o homem (por bem ou por mal, e 
com maior ou menor êxito) para o campo dos objetos científicos – em cujo 
número, talvez, não esteja ainda provado que seja possível incluí-lo de modo 
absoluto; elas apareceram no dia em que o homem se constituiu na cultura 
ocidental, ao mesmo tempo como o que é necessário pensar e o que se deve 
saber.3 
 

Em sua leitura, a sociedade industrial tecniciza também o pensamento sobre o humano 

e recria seus mecanismos artificiais de controle das máquinas para manipular um outro 

mecanismo: o corpo. O corpo que não mais escravizado, mas sujeito a uma doutrina, 

comporia a nova realidade das massas urbanas e das trincheiras nacionalistas nos campos de 

batalha da primeira e da segunda Grandes Guerras. Do ponto de vista de uma genealogia 

epistemológica da aparição do homem, entretanto, mesmo um Foucault criticamente engajado 

perante o fenômeno da experiência moderna da vida não negaria que, com a centralidade do 

sujeito, a própria possibilidade do pensamento foi alterada:  

Essa acontecimento produziu-se, por sua vez, numa redistribuição geral da 
epistémê: quando, abandonando o espaço da representação, os seres vivos 
alojaram-se na profundeza específica da vida, as riquezas no surto 
progressivo das formas da produção, as palavras no devir das linguagens.4  
 

 Quando o homem se tornou “a medida de todas as coisas”, foi preciso orientar a sua 

visão: 

Daí esta dupla e inevitável contestação: a que institui o perpétuo debate 
entre as ciências do homem e as ciências propriamente ditas, tendo as 
primeiras a pretensão invencível de fundar as segundas, que, sem cessar são 
obrigadas a buscar seu próprio fundamento, a justificação de seu método e a 
purificação de sua história, contra o “psicologismo”, contra o 
“sociologismo”, contra o “historismo”; e a que institui o perpétuo debate 
entre a filosofia, que objetiva às ciências humanas a ingenuidade com a qual 
tentam fundar-se a si mesmas, e essas ciências humanas, que reivindicam 
como seu objeto próprio o que teria constituído outrora o domínio da 
filosofia.5 
 

Podemos, por fim, indagar: não estamos agora novamente procurando o lugar da auto-

justificação do que fazemos? Não será toda genealogia uma forma de esclarecer quais 

                                                 
3 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas... Op. cit. p. 476. 
4 Idem, ibidem. p. 477. 
5 Id. Ibid. p. 477-478. 



Anais das Jornadas de 2007 
Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ 

 

 

3

 

princípios fundadores permitem que nós, hoje, abordemos o sentido das operações de nosso 

métier?  

 Apenas seis anos antes da publicação de As palavras e as Coisas de Foucault,  Hans-

Georg Gadamer publica a obra pela qual seria sempre lembrado: Verdade e Método – traços 

fundamentais de uma hermenêutica filosófica.6 Nessa obra o autor retoma o problema já 

aberto por Wilhelm von Dilthey (1833-1911) ao fundar, no âmbito acadêmico, um campo 

particular em alemão nomeado Geisteswissenschaten. Traduzido para nossa língua como 

Ciências do Espírito tal campo se caracteriza por problematizar a especificidade das 

disciplinas fundamentadas na interpretação. De acordo com Gumbrecht, tal campo pode ser 

relacionado não apenas pela primazia da citada interpretação, mas, sobretudo por 

desqualificar as materialidades pelas quais se expressa o conteúdo. A questão tocada por 

Gumbrecht diz respeito ao olhar atual sobre a totalidade semântica.7  

 A filiação intelectual de Gadamer a Dilthey e com ela também o desprezo pelas 

formas materiais que estabelecem a comunicação, marcaria a análise filosófica do primeiro 

em seu esforço de definir as instâncias pelas quais procede a compreensão.  

O sociólogo francês Pierre Bourdieu, em sua obra As regras da arte - Gênese e 

estrutura do campo literário, também é crítico em relação à compreensão gadameriana, 

iluminando o horizonte de novas posições que emergiam com a década de noventa. Segundo 

Bourdieu, tal hermenêutica seria contrária à idéia da possibilidade de um real “entendimento” 

o que nos coloca, no mínimo, em uma situação de imobilidade intelectual pouco desejável. 

Por outro lado a defesa da tradição, proposta em Verdade e Método, apenas reafirmaria o 

“fetiche do cânone” a partir do qual toda teoria romântica da criação estaria assentada. 

Embora contraponha românticos e ilustrados na crítica a Gadamer, Bourdieu não faria outra 

coisa senão colocar-se próximo dos últimos ao defender a necessidade de conhecermos os 

inúmeros elementos a partir dos quais se define o “campo” da criação, questionando:  

Devem-se aceitar todas as implicações políticas da inversão da hierarquia 
kantiana das faculdades proposta por Gadamer quando sugere “redefinir a 
hermenêutica das ciências humanas a partir da hermenêutica jurídica ou da 
hermenêutica teológica?8  
 

 Aceitemos a provocação do crítico. Ela nos leva imediatamente aos dois grandes 

“pugilistas” que se opõem intelectualmente, em detrimento da distância temporal que os 
                                                 
6 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
7 GUMBRECHT, Hans Ulrich. O Campo não-Hermenêutico ou a materialidade da comunicação. In: Cadernos 

de mestrado. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, n. II, 1993. p. 10. 
8 BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte. Gênese e estrutura do campo literário. 2º ed.. São Paulo: Cia das 

Letras, 1996. 
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separa: Gadamer e sua hermenêutica filosófica, contra Immanuel Kant com seus manifestos 

pela liberdade do pensamento. Em Verdade e Método o texto de Kant aludido seria 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, de 1784, no qual o filósofo do setecentos 

incita a um pensamento fora do horizonte delimitado pela leitura das Sagradas Escrituras: “É 

preciso pensar por conta própria” escreve Kant.  

 Já em Der Streit der Facultäten (1798) o filósofo critica a organização formal 

(universitária) dos saberes em faculdades superiores e inferiores. Em contraposição àquelas 

consideradas superiores: a teologia, o direito e a medicina; a verdadeira faculdade seria a 

filosofia – a partir da qual a verdade interessada que os governos disseminam pode ser 

contraposta à verdade desinteressada que seguiria apenas os apelos da razão.9 Ambos os 

textos, mais circunstanciais do que suas três críticas, podem ser lidos como manifestações 

explícitas do autor em relação às questões que lhe foram contemporâneas e as quais sua 

filosofia como um todo procurou responder.10 O que marca a recepção gadameriana da 

proposição de Kant não é, como alude Bourdieu, um retorno à compreensão não secularizada 

da possibilidade do pensamento. Diversamente, trata-se da necessidade de  determo-nos a 

certas conseqüências da difusão do Iluminismo que, reconhecidamente, tem nas formulações 

kantianas seu paradigma. Segundo nossa leitura, não é possível falar de Verdade e Método em 

termos de um retorno à concepção não moderna do fundamento das representações, ou como 

discurso conservador que levaria politicamente ao totalitarismo. Gadamer não faz uma crítica 

relativa à idéia de liberdade sempre marcada no pensamento de Kant, mas à postura 

intelectual que anula o sentido para a vida de todo texto advindo da tradição. Trata-se, antes, 

de uma crítica formulada, estilisticamente, como hipérbole daquilo mesmo que se pretende 

defender.  

 Desse modo é interessante voltarmos, agora para Verdade e Método que, como 

afirmamos, seria publicada somente seis anos antes de As Palavras e as Coisas de Foucault.  

A obra publicada por Gadamer, assim como a do filósofo francês, aborda a evolução das 

ciências humanas. Contudo, uma de suas críticas centrais diz respeito ao equívoco moderno 

da analogia entre a epistemologia das mesmas pela das matemáticas e ciências naturais. Em 

sua genealogia, Gadamer destaca a configuração institucional generalizado no setecentos e 

que se define pela existência de três “faculdades” ou “cursos” que predominavam englobando 

saberes que seriam autonomizados com o final do século, ou seja, no momento anterior da 

                                                 
9 KANT, Immanuel. O conflito das Faculdades. Lisboa: Edições 70, 1993. 
10 Trata-se de suas três críticas: Crítica da Razão Pura ( Kritik der reinen Vernunft, 1781)  Critica da Razão 

Prática ( Kritik der pratischen Vernunft, 1788), e Crítica da Faculdade do Juízo Julgar ( Kritik der 
Urteilskraft, 1793).  
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fundação rankeana do campo da história. Tal retrospecto permite a retomada (ou 

rememoração) dos elementos presentes na lógica hermenêutica que caracterizara a relação 

com o conhecimento antes da emergência dos campos disciplinares.  

 Os conceitos de “tradição” e “autoridade” a partir dos quais Gadamer formula a sua 

análise da epistémê não-moderna – ou do termo alemão Weltanschauung, permitem não 

apenas que evidenciemos uma forma de relação com o poder, como vimos com Foucault e 

Bourdieu; mas tornam possível também o questionamento da realidade pela qual se constrói, a 

partir da relação com a cultura, uma forma especifica de criação do tempo. No caso de 

Gadamer, paralelamente ao problema da hermenêutica filosófica, está o da filosofia com o 

tempo. Se retomarmos a filosofia da temporalidade pela qual se caracterizou o Iluminismo e a 

relacionarmos com a sua concepção de Razão podemos chegar a uma conclusão sobre a 

própria modernidade. A ênfase de Gadamer sobre a relação moderna com a tradição não visa 

ao debate político, mas moral. Sua problemática conduz a uma discussão sobre o sentido da 

experiência letrada como fornecedor de sentidos para a vida. Antes de representar uma 

negação dos valores políticos da modernidade, esta procura consolidar uma outra relação com 

o tempo que, sem se constituir em uma negação da mudança (conservadorismo), não toma o 

novo a priori como melhor. Além disso, o autor também não aceita a concepção tecnicista de 

verdade, proposta pela apologia historicista do método científico que passa a circunscrever o 

horizonte das humanidades a partir de então.  Retornamos, assim, à crítica foucaultiana 

das ciências do homem. A revisão de ambos os autores (Gadamer e Foucault) inaugura duas 

possibilidades de retomarmos a reflexão sobre a história e sua importância naqueles fins de 

século vinte e neste início de século XXI. Em muitos aspectos ambos poderiam ser aliados a 

pensadores decisivos para o pensamento do pós-guerra, como o antropólogo Claude Lévi-

Strauss e seu antagonista intelectual, o historiador Fernand Braudel que, segundo a análise de 

François Hartog,11 exprimiriam um regime de historicidade não mais futurista, como aquele 

que vigorara até então. Mediante o horizonte de problemáticas estabelecido por 

Gadamer é possível, à luz das reflexões de François Hartog, indagar pelas conseqüências da 

relação entre passado-presente-futuro em uma determinada configuração espacial. A ascensão 

do sujeito cartesiano, em sincronia com a da hermenêutica moderna, coincide com a da 

protensão, definida por Bourdieu, a partir de Husserl, como “visada pré-reflexiva de um 

porvir que se entrega como quase presente no visível (...)” e como projeto “visada consciência 

do futuro em sua em sua verdade de futuro contingente” que se manifestam na cultura através 

                                                 
11 HARTOG, François. Tempos do mundo, história, escrita da história. In: GUIMARÃES, Manoel Luiz Lima 

(orgs.). Estudos sobre a escrita da história. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. p. 15-25. 
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do distanciamento entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativas, tal como 

indicados na formulação teórica de Reinhart Koselleck,  12 Como experiência cultural deste 

fenômeno Koselleck identifica, na Alemanha, a formação do conceito Geschichte que 

sobrepuja a idéia de Historie vista como “narrativa de estórias”, formulação que não 

expressava um sentido geral para a experiência da humanidade. A irrupção do conceito die 

Geschichte havia se tornado uma possibilidade mediante o novo arranjo entre expectativas e 

experiências decorrente do ineditismo das figurações sociais. Tal conceito facilitara também 

novos projetos e protensões a partir dos quais se consumariam outras experiências do social, 

bem como outros imaginários sobre o mesmo. A história, que passara a sinônimo de conjunto 

de experiências sociais, conjugada a um campo conceitual mais vasto (no qual incluem-se os 

conceitos de revolução e de liberdade), torna-se uma forma acelerada de apreensão sobre o 

sentido do tempo.  

 Gadamer percebe o historicismo e o romantismo como movimentos distintos, mas 

decorrentes do mesmo processo de distensão cultural derivada da aceleração do tempo. Para o 

autor, enquanto o primeiro busca um distanciamento “clínico” em relação ao passado que 

deve ser estudado objetivamente, para este segundo o mesmo passado é sinônimo de 

nostalgia, de lamento ou culto diante de algo que se perdeu.13 O conceito de Geschichte seria 

também característico da irrupção de uma consciência sobre a passagem do tempo própria do 

período de seu surgimento. A assunção da história com “H” maiúsculo (ou “história em si”) e 

do campo da historiografia científica e nacional seriam, por fim, desdobramentos de um 

mesmo fenômeno identificado na linguagem historiográfica como modernidade. Tal conceito 

(acompanhado pelos seus correlatos aceleração e secularização) apresenta-se como síntese de 

um processo complexo e desigual de modificação dos diversos elementos das estruturas 

sociais.  

 A modernidade hermenêutica, definida pela aparição da idéia de “sentido” e de 

intenção autoral que passa a delimitar o campo das práticas letradas, aliada da aceleração e da 

secularização (laicização), que caracterizam o fenômeno moderno em sua totalidade, 

conformariam a idéia moderna de historiografia e subscreveriam as condições de 

possibilidade da relação com o passado a partir de então.  

                                                 
12 BOURDIEU, Pierre. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 254; e  KOSELLECK, 

Reinhart. Futuro Passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto;  
PUC-RIO, 2006. 

13 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
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 O historiador português João Ameal escrevendo nos primeiros anos da década de 

sessenta sobre um dos mais destacados membros da Academia Real das Ciências de Lisboa 

fundada em 1790, D. Frei Fortunato de São Boaventura, assim afirmou a respeito da situação 

intelectual portuguesa desde a emergência revolucionária francesa: 

A luta vinha de longe. Já dos tempos de Pombal e de seu duro reformismo. 
Intensificara-se nos tempos de Dona Maria I. À medida que os 
acontecimentos de França se revestiam de aspectos mais nitidamente 
revolucionários, a atmosfera tornava-se pesada e tóxica: onde quer que 
chegassem os reflexos do novo sismo “ético-político-social, excitavam-se 
os ânimos e a crise definia-se com acuidade irrecusável.14 
 

Conforme as palavras do historiador tratara-se de uma circunstância difícil, “tóxica”. 

Não deixa de mencionar, contudo, as conseqüências políticas também desencadeadas 

presença francesa a partir daquele 19 de Novembro de 1807:    

As campanhas malogradas dos generais de Bonaparte no nosso país 
acabaram num completo desastre militar. Deu-se realmente na Península, 
mais do que nas hecatombes russas da Grande Armée, o crepúsculo do sol 
de Austerlitz. Desaparecido Napoleão da cena, restaurado Luís XVIII – 
terminou a Revolução e com ela a luta que de longe vinha? 

Pelo contrário. Até aí, a luta era de governos e de exércitos. Essa, 
na verdade terminou. Mas as incursões dos soldados da França 
revolucionária deixaram entre nós fermentos mais ativos: as redes de 
sociedades secretas donde emanavam apelos incendiários. À Constituição 
elaborada pelas Cortes insurrecionais de Cádiz (...) corresponderam, do lado 
de cá da fronteira, primeiro a conspiração do grão-mestre Gomes Freire de 
Andrade, liquidada em sangue a 18 de Outubro de 1817; depois, a 24 de 
Agosto de 1820, a vitoriosa revolta do Porto.15 

 
 Diante do acirramento dos valores liberais o Frei de São Boaventura (1778-1844), 

acadêmico da associação científica fundada por D. Maria I, a Academia Real das Ciências de 

Lisboa participa do debate político empenhando-se em sua exaltação da tradição pela escrita e 

pesquisa da história nacional e contra os chamados “estrangeirismos”.  Como historiador da 

academia produziu memórias biobibliográficas de três figuras eminentes da chamada 

historiografia alcobacence lusa: Frei Bernardo de Brito, Frei Antônio de Brandão e Frei 

Francisco Brandão. Interessou-lhe, principalmente, a historiografia do século dezessete. Como 

cronista da Ordem de São Bernardo, em 1827, publica a sua História cronológica e crítica da 

Real Abadia de Alcobaça da Congregação Cisterciense de Portugal com a qual pretendera 

continuar a intitulada Alcobaça Ilustrada do cronista-mor Frei Manuel dos Santos, o que 

                                                 
14 AMEAL, João. D. Frei Fortunato de São Boaventura e a Defesa da Tradição Nacional. In: As Grandes 

Polêmicas Portuguesas. Volume I. Lisboa: Editorial Verbo, 1964. p. 393-404. 
15  Idem, ibidem. p. 394-396. 
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provocaria, segundo Ameal, uma polêmica com seu colega acadêmico João Pedro Ribeiro 

(1758-1839).  

 Opondo-se ao liberalismo em sermões religiosos, tornara-se polemista ativo entre os 

anos de 1823 e 1831 publicando, ainda, inúmeras defesas políticas de seu ideário contra os 

defensores do pensamento liberal que o codnominaram corcunda. E como corcunda, 

inclusive, fora que lhes respondera. Em 1823, publica pela imprensa régia o seu Punhal dos 

Corcundas no qual estabelece historicamente as raízes da soberania de monarcas e papas em 

detrimento da idéia de soberania popular: 

A soberania do povo, de que, na antiguidade sagrada ou profana, por mais 
que se busque, não aparecem vestígios, antes pelo contrário, quanto mais 
perto da origem da sociedade chegam os trabalhos e exames históricos, vai-
se parar constantemente em um rei, ou juiz ou magistrado supremo..., o que 
é tão certo que o ditado “haja quem nos governe” já o era mil anos antes que 
Jesus Cristo viesse ao mundo...16 

 
 A história que naquele momento já deveria ser “neutra” em suas posições quanto aos 

acontecimentos do passado, não parecia, contudo, necessariamente imparcial mediante seu 

uso na elucidação dos acontecimentos do presente. Não se trataria, pois, de uma história 

segundo a fórmula ciceroniana da historia magistra vitae, mas de uma variante decorrente da 

presença da mesma que pode então ser utilizada retoricamente, tornada necessária conforme 

as circunstâncias e os fins que se almejava. A idéia de que a história deveria ser escrita pela 

consulta das fontes já estava presente há mais de meio século, desde a criação da academia 

joanina de história, fundada em 1720. As relações entre laicização, verdade e método erudito, 

ao contrário, não aparecem como implicadas. Em O defensor dos jesuítas, Boaventura 

constata a respeito da Dedução composta pelo Cardeal D. Henrique:  

Advertirei de passagem que este novo estilo de juntar às citações o que os 
seus autores não disseram, para que por este modo façam prova em ordem 
ao fim particular por que foram alegadas, é tão peregrino ou tão insolente 
em as discussões históricas que só ele faz vacilar ou cair de todo os 
argumentos que se revestem de tais e tão miseráveis subterfúgios; e como 
por outra parte nos conta a formal desaprovação da última jornada de África 
exposta pelo Cardeal Infante, já de viva voz já por escrito, por que não 
teriam parte os confessores e conselheiros jesuítas neste modo de dobrar 
que era não menos judicioso do que ajustado com o bem geral destes 
reinos?17 

 

 Os paradoxos assinalados nas linhas advindas da pena de São Boaventura e de seus 

detratados remete-nos a um cenário de imprecisa textura. Parecem não sincrônicas entre si 

                                                 
16 BOAVENTURA, Frei Fortunato da. O Punhal dos Corcundas. n. 1, p. 4, 1823. In: ANSELMO, Artur 

(direção). As Grandes Polêmicas Portuguesas. Volume I. Lisboa: Editorial Verbo, 1964. p.409. 
17 Idem. O defensor dos Jesuítas. n. 5, p. 11, 1831. In: ANSELMO, Artur (direção). Op. cit. p. 407-408. 
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tanto as idéias, quanto às práticas. Os marcos políticos e sociais da emergência da 

modernidade apresentam uma ordenação distinta de uma simples cronologia da Ilustração na 

Europa. Em termos de escrita da história o caso mais objetivo de ruptura com a matriz 

eclesiástica da prática letrada será certamente o historiador oitocentista Alexandre Herculano 

de Carvalho e Araújo (1810-1877), tantas vezes associado à fundação da historiografia 

moderna portuguesa. Contudo, Herculano pode ser tomado menos como um ponto de partida, 

do que como um ponto de chegada. A experiência moderna da relação com as letras ou, como 

mencionamos, de uma hermenêutica moderna pode ser traçada, a partir da publicação, em 

1746, do Verdadeiro Método de Estudar de Luís Antônio Verney (1713-1792).18  

  Tal obra tornou-se um marco tão decisivo do pensamento ilustrado português que nos 

sentimos em débito ao abordá-la tão ligeiramente. Entretanto, é fato que não podemos escapar 

dela, ignorando sua leitura e sua problematização. Isto se deve, sobretudo, ao fato de que 

Verney, em suas “cartas” não comporia apenas um sistema pedagógico compatível com o 

existente, nem uma crítica tão somente restrita há alguns aspectos institucionais do sistema 

em vigor. Suas críticas, que se iniciam com uma reflexão sobre a necessidade de uma melhor 

e mais acurada gramática lusitana, transcendem os próprios objetos que discutem, oferecendo 

uma radical contraposição à cultura letrada lusa. Esta crítica, direcionada expressamente aos 

Jesuítas e então formulada como um sistema pedagógico novo, teria como conseqüência, 

mesmo que indireta, o acirramento da crítica ao estamento do clero que predominava no 

ministério dos saberes em Portugal. Suas idéias pedagógicas ressoariam na cultura portuguesa 

durante o setecentos de modo a repercutirem nas reformas pombalinas dos estudos nomeados 

menores, a partir de 1759, com a expulsão dos Jesuítas, e na reforma de 1772 da Universidade 

de Coimbra.19   

 Devemos, entretanto, assinalar que as letras para Verney não se inscrevem 

classicamente no embate “modernos contra antigos” pelo qual será demarcada a ruptura com a 

tradição clássica e que caracterizará a supremacia cultural da atualidade. Em sua crítica, o par 

conceitual será antes “portugueses contra jesuítas” ou “antigos e modernos contra jesuítas”. A 

modernidade chega em termos de renovação dos estudos clássicos em concomitância com a 

valorização da língua vernácula, que adquire um papel importante a partir de então. Sobre este 

ponto Verney é bastante preciso, mencionando-o como razão que o levara à redação de suas 

                                                 
18 Verdadeiro Método de estudar, para ser útil à república e a Igreja: Proporcionado ao estilo e necessidade de 

Portugal Exposto em várias cartas escritas pelo R. P. Barbadinho da congregação de Itália ao R. P. doutor na 
Universidade de Coimbra. Valensa, na Oficina de Antonio Balle, 1746. 

19 ANDRADE, Antônio Alberto Banha de. Verney e a projeção da sua obra. 1º ed. Portugal: Instituto de Cultura 
Portuguesa, 1980. 
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cartas: “Mostra-se, com o exemplo dos antigos a necessidade de uma Gramática Portuguesa, 

para começar os estudos. Dá-se uma idéia, da melhor Ortografia Portuguesa: e responde-se 

aos argumentos contrários. Que o vocabulário do Padre Bluteau se deve reformar, para 

utilidade da Mocidade.”20 As letras, entretanto, tampouco divergiam em sentido ou tornavam-

se autônomas. A história é, ainda, um saber propedêutico às latinidades, como expressa na 

carta terceira do primeiro tomo: “Propõe-se o método que se deve observar para saber com 

fundamento e facilidade o que é pura Latinidade. Necessidade de Geografia, Cronologia e 

história, para poder entender os livros latinos. (...) aponta-se o modo de cultivar a Memória, e 

exercitar o Latim nas escolas.”21 Idéia que desenvolve ao longo de seu texto:  

Parecerá um paradoxo, se eu disser a V. P. que, ainda observando tudo 
quanto acima digo, não se pode saber Latim (não digo com toda a perfeição) 
porque uma língua morta, não se chega a saber bem: mas sabê-lo no melhor 
modo possível) sem alguma notícia da Geografia, e a Cronologia, e das 
Antiguidades, em que entram os Costumes, a Fábula &c. e contudo, não à 
coisa mais verdadeira do que esta.22 
 

Como parte da compreensão histórica da língua está o melhor conhecimento do tempo 

dos autores e para isso deve o estudo dos mesmos ser mediado por uma tábua cronológica, 

meio mais seguro de evitar os enganos temporais: 

Em segundo lugar entra logo a cronologia, que não é menos necessária para 
impedir os autores, e fugir os anacronismos ou confusão dos tempos. Não é 
necessário nestes princípios entrar nas disputas que há sobre os princípios 
dos Reinos &c. isto é negócio que pede grande estudo e doutrina e se reserva 
para outra idade.” (...)“Especialmente deve notar o que importa, para a 
inteligência dos autores que quer explicar: e sempre que mudar de autor deve 
notar em que tempo escrevo, e de que tempo escreveu, para o que não 
servem pouco os Dicionários históricos de Hofman e Moreri &c.23 
 

Ainda assim os compêndios históricos devem ser breves: 

Quanto aos compêndios de História à tantos, que é supérfluo que eu aponte 
nenhum. Neste princípio deve-se buscar o mais breve. Por isso me parece 
que o Petavio [sic] é mui longo, o Celario [sic] é bom, mas também não é 
curto. Tursselino, e alguns outros escrevem bem, mas em Latim. O Bossuet 
parece-me melhor para o princípio; e acha-se em Italiano ou Francês. 
Também o Valemont, no primeiro tomo, traz uma carta Cronológica geral, 
que pode bastar para o intento. E como este volume está traduzido em 
Português, parece-me de quaisquer dos apontados acima que são dos 
melhores. Enquanto não aparece alguma história portuguesa proporcionada 
aos rapazes que estudam nas escolas: aos quais basta dizer o que é somente 
preciso sem tantos rodeios: o que me dizem está atualmente fazendo, um 
homem douto meu conhecido.24 

                                                 
20 Verdadeiro Método de estudar... Op. cit. p. 1.  
21 Idem, ibidem. p. 74.  
22 Id. ibid. p. 87. 
23 Id. ibid. p. 89-90.  
24 Verdadeiro Método de estudar... Op. cit. p. 89-90. 
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 A circunscrição propedêutica da história, neste sentido, é análoga àquela que motivará, 

na análise das condições do conhecimento na Universidade de Coimbra, o 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 a regiam pelas 

maquinações e publicações dos novos estatutos por eles fabricados de 1771. Composto por 

Pombal e um conselho de que participara o Bispo de Beja, presidente da Real Mesa Censória, 

José Ricalde Pereira e Castro e José Seabra da Silva, desembargadores do Paço e do conselho 

pombalino, além do desembargador João Pereira Ramos e dos doutores Francisco de Lemos 

de Faria, então reitor da Universidade de Coimbra e de Manoel Pereira da Silva, também 

desembargador dos Agravos da Casa de Suplicação, tal grupo, sobre suas mais prementes 

necessidades, debaixo das inspeções do Cardeal da Cunha e do próprio Marquês de Pombal 

aquilatariam a validade do estado pedagógico da Universidade coimbrã. A desqualificação do 

legado jesuítico, assim como no Verdadeiro Método de Luís A. Verney, é flagrante.  

 Também na obra crítica dos reformadores da Universidade a emergência de uma nova 

consciência sobre a importância dos antigos destoa da posição classicamente atribuída à 

Ilustração. No terceiro capítulo da segunda parte do Compêndio lê-se: 

A esta nossa asserção parecerá talvez novidade àqueles médicos de quem 
fala Luiz Vives, que perguntamos se sabem a Gramática, a Poética, a 
Retórica, as línguas grega, e latina, a história, a geometria a aritmética, a 
astronomia e outras disciplinas ou dão respostas facetas, ou negam serem 
todas estas cousas de seu instinto. Porém não parecerá àqueles que 
conhecem com Cícero ou Quintiliano haver entre as Ciências, como entre as 
virtudes, um certo nexo e sociedade: com que todas mutuamente se ajudam e 
nenhuma pode separar-se da outra, sejam arruinar-se ou fazer-se disforme 
seu edifício. 
 Mostrou-se já esta harmonia e concórdia nos capítulos da Teologia e 
da Jurisprudência e quantos estragos se seguiram a ambas estas ciências, por 
se não ajuntar ao seu Estado o conhecimento das demais disciplinas. Agora 
se mostrarmos o mesmo a respeito da Medicina, nada mais será necessário 
para se concluir tal evidência que a verdadeira causa, a decadência da 
Medicina foi a ruína dos estudos menores, causada pelo magistério e ensino 
dos jesuítas. 
 Todos os sábios, assim Antigos, como modernos, concordam, que não 
se pode fazer progresso na Medicina sem primeiro se lançarem os 
fundamentos desta ciência no conhecimento das línguas, das letras humanas, 
da filosofia, da matemática e de todas as demais doutrinas que são partes de 
ambas nobilíssimas disciplinas.”25 
 

                                                 
25 POMBAL, Marquês de et al. 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 a regiam 
pelas maquinações e publicações dos novos estatutos por eles fabricados. Lisboa, Na Oficina Régia 
Tipográfica, por ordem de sua majestade, 1771.p. 298-299. 
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Não se expressa no ideário filosófico-pedagógico pombalino a intenção de extinguir o 

legado greco-latino do horizonte de saberes necessários. O processo pelo qual se evidencia a 

relação com a cultura diferencia-se, assim, em grande parte daquele afastamento pelo qual 

ficou conhecido o movimento que se desenvolveu na França com Charles Perrault (1628-

1703), Fontenelle (1657-1757) entre outros em relação à cultura clássica. A emergência da 

consciência histórica, entretanto, se apresenta por meio da sensação, constante tanto no 

Verdadeiro Método de Verney quanto no Compêndio pombalino, de perda de contato com os 

clássicos ocasionada pelos métodos jesuíticos. A história, como meio de acesso ao legado 

clássico é a forma de entender as dessemelhanças e peculiaridades de um outro mundo. Trata-

se de uma consciência sobre a não universalidade da verdade, análoga àquela apresentada 

pelo humanista napolitano Giambattista Vico (1668-1744) em sua Ciência Nova (1725), na 

qual o conhecimento das línguas antigas torna-se o melhor meio para conhecermos o homem 

que já não somos.  

 Em grande medida, o aspecto de ruptura de ambos os trabalhos diz respeito a 

laicização do saber e, com isso, também a uma série de conseqüências que levam, ainda que 

de maneira bastante específica, a compreensão sobre a condição temporal da sociedade 

humana e sobre a inexorabilidade da passagem do tempo.  

 Contudo, a separação da história em relação às demais disciplinas letradas levaria 

ainda um bom século. A questão sobre a autonomia do campo historiográfico defendida pelo 

trabalho da historiadora portuguesa Isabel Ferreira da Motta a partir da Academia Real de 

História, fundada em 1720, pode ainda ser discutida, considerando o papel que, como vimos 

nas citações acima, era atribuído ao cultivo da relação com o passado.26 Terminaremos antes 

por perguntas, do que por respostas. 

 Quando se pode pensar em termos de uma consciência historicista análoga àquela 

difundida por Leopold von Ranke e Droysen na Alemanha? Os movimentos academicistas 

que levariam Portugal ainda à emergência da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 

1779, dão conta da formação de um sentido profissional liberal às atividades letradas?  

 Se pensarmos no pensamento contra-revolucinário, como o presente na historiografia 

do Frei São Boaventura às vésperas da Revolução do Porto, em 1820, como podemos 

entender a relação lusa com o tempo? Ou se lembrarmos do mal estar diante das idéias ditas 

“estrangeiradas”, pelas quais os portugueses se defenderão diante da possibilidade 

                                                 
26 MOTTA, Isabel Ferreira da. A Academia Real de História: os intelectuais, o poder cultural e o poder 

monárquico no século XVIII. Coimbra: Minerva, 2003. Para este debate ver também: CUNHA, Norberto 
Ferreira da. Elites e Acadêmicos na cultura portuguesa setecentista. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 2001. 
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“fantasmagórica” de perda política de seu território, como poderemos entender o 

conservadorismo? Tais fenômenos não nos levam diretamente à apreensão da modernidade 

lusa, mas são importantes para que possamos problematizar o sentido das rupturas ou das 

permanências que conferem textura ao tempo.  


