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RESUMO 

0 artigo aborda o educativo no seculo XVIII atravas do pen-
samento de Lufs Antonio Verney, grande reformador da pedagogia 
portuguesa e autor do "Verdadeiro Moc) de Estudar". A partir de 
uma contextualizacao histOrica das 'alas analisa as implicagoes 
da obra na Goiania. 

ABSTRACT 

Based on the thought of Lufs Antonio Verney, noted Portugue-
se educational reformer and author of The True Method of Study, 
the article deals with eighteenth century education. Using the histo-
rical context of its ideas as a starting point, the work's implications 
in the colony are analysed. 

1. Redlgi este texto apolada na 
mediacAo de estudos produzldos 
por autores que InvestIgaram 
detalhadamente a vide a obra de 
Verney. Eles me permttiram vis-
lumbrar pietas qua ofereco como 
contribulgtto A tareta de "desco-
brie Verney a repensar o educe-
tivo no sOculo XVIII. Friso que 
tale estudos silo considerados 
pela sue abrangeincla a raridade 
de grande importAnnie pars urns 
visao de Verney construfda epos 
a segunda guerra mundlal. Fr). 
ram reunidos em llvro sob a co-
ordenagfio da Professors Celina 
Junquelra no final dos anos 
tents. Aparecem indicados na 
bibl iograt Ia. 

Revista do Departamento de 
Hist6ria. 9 (1989) : 47-56. 

INTRODUcA0 

Minha decisao de abordar o educativo no seculo XVIII, atravas 
do pensamento de Lufs Antonio Vemey, muito deve a tentativa que 
empreendo de redescobrir a educagao brasileira e, neste movi-
mento, de compreender as relagaes vividas entre Brasil e Portugal 
no campo pedagagico. Minha exposicao focalizara a vida e a obra 
de Lufs Antonio Vemey, considerado o "grande reformador" da pe-
dagogia portuguesa no seculo XVIII e antecipador de muitas das di-
regaes nas quaffs se desdobraria a pedagogia e a polftica educacio-
nal do nosso tempo. 1  Ao faze-lo pretendo sinalizar certos temas, 
tentando entenda-los no contexto em que surgiram, assim como le-
vantar indicadores do impacto .de suas idaias em Portuga. a na 
Goiania. 
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VERNEY: ESB0g0 DE UMA VIDA 

Dentre o bi6grafos de Verney, Joaquim Ferreira nos oferece os 
tragos basicos da sua biografia. 2  Filho de Dionfsio Verney e Maria 
Arnaut, ambos franceses,; Lufs Antonio Vemey nasceu em Lisboa, 
a 23 de julho de 1713. Frequentou o Colegio de Santo Antao, dirigi-
do por Jesuftas, onde foi logo notado pela sua inteligencia. Convi-
dado a ingressar na Companhia de Jesus, preferiu recusar o con-
vite e estudar filosofia na Congregagao do Oratorio de Lisboa, onde 
concluiu o ensino fundamental. 

A decadOncia da Universidade de Coimbra, distante da efer-
vescencia cultural e cientffica das demais universidades europeias, 
"corn lentes que nao ham e estudantes que nao freq0entavam as 
aulas" 3 , levou-o a optar pela Universidade de Evora na qual leu os 
escritores latinos, aprofundou conhecimentos de filosofia e apren-
deu a dominar o grego e o hebraico. Nela recebeu o grail de mestre 
em artes e tambem concluiu o curso de Teologia. 

As intrigas que sofreu por uma frase infeliz, solta numa con-
versa de acaso, corn urn dos nobres da Corte Portuguesa e o re-
ceio nao s6 da tirania regalista, mas tambour da acusagao de here-
ge e das possfveis torturas do Santo Offcio, obrigaram-no a exilar-
se na Italia, em 1736. Morou em Roma e of sofreu diretamente a in-
fluencia de urn vigoroso movimento intelectual que, vindo da Fran-
ca, difundia-se atravOs das obras de Genovesi (1712-1769), Mura-
tori (1672-1750) e Vico (1668-1744), entre outros. Cursou, na capi-
tal italiana, as cadeiras de Teologia dogrnatica e de Jurisprudencia. 
Em 1742 obteve do Pontffice Bento XIV a sinecura de arcediago no 
arcebispado de Evora. 

Sua curiosidade intelectual levou-o alem da convivencia apai-
xonada corn poetas, prosadores, fil6sofos gregos e latinos a per-
correr o pensamento de outros intelectuais ingleses e franceses 
que !he ensinaram os modernos metodos de investigagao. Desta 
forma, familiarizou-se corn Bacon, Newton, Descartes, Locke, Hu-
me, Pascal e outros. 

Na Italia, durante os anos de 1745 a 1769, escreveu toda sua 
obra de pensamento, produzindo trabalhos que procuraram, alem 
das crfticas, esbogar urn programa restaurador da inteligencia na 
juventude. 4 ISua obra de major repercussao A 0 verdadeiro metodo 
de estudar para ser dtil a Republica e a Igreja: proporcionado ao 
estilo e necessidade de Portugal . . . , publicado em dois tomos, no 
ano de 1746, sob o pseud6nimo de Padre Barbadinho e dedicada 
aos "padres mestres da veneravel religiao da Companhia de Jesus 
no reino e domfnio de Portugal". Apas a publicagao imediatamente 
instalou-se a "rixa palavreira", surgida na polernica ocasionada pela 
agressao de jesuftas e alguns oratorianos inconformados nao s6 
corn as suas asperas crfticas mas tambem corn o torn e o conte6do 
das suas propostas pedagogicas. Em 1747 este livro ja aparecia 
numa segunda edigao. 0 desdobramento da disputa ideologica 
suscitada pelo Verdadeiro Mod°, especialmente corn os jesuftas, 
traduzida num duelo escrito, levaram estes Ciltimos a solicitar ao 
Estado, em 1750, a queima do livro, assim como a do autor se pu-
desse ser apanhado vivo. 

Ap6s oito anos da publicagao do Verdadeiro Metodo, Verney 
ainda nao assumia sua paternidade embora o defendesse, ate imo-
destamente, protegido sob outros pseudonimos, como de Apolonio 

2. Cf. Ferreira, Joaquim. Luis 
Antonio Verney e o verdadeiro 
matodo de estudar, op. cIL bibl., 
1979, p. 53-80. 

3. Depolmento de D. Francisco 
Lemos, reitor da Universidade de 
Coimbra, nomeado pelo Marqu8s 
de Pombal. !dem, p. 54. 

4. Ver relacao dos livros de 
Lufs Antonio Verney apresentada 
por Joaquim Ferreira. idem, p. 
78. 
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Filomuso. Continuou a escrever e suas obras posteriores pratica-
mente aprofundaram ideias e sugestoes já alinhadas nesse texto. 

Em 1760, o rompimento das relagoes diplornaticas entre Por-
tugal e a Santa Se e a decorrente ordem de abandono dos portu-
gueses de Roma e territ6rios anexos obrigou Verney a permanecer 
ora em Pisa, ora em Veneza. 0 reatamento das relagOes entre as 
duas potencias, em 1770, leva Verney de volta a Roma mas seu 
desentendimento corn Francisco de Almada e Mendonga, primo de 
Pombal, leva este ultimo a solicitar ao papa seu desterro para Tos-
cana onde viveu ate 1781, pobre e sem contar corn os beneffcios e 
os rendimentos Reredos prometidos pelo Marques. Corn a perda do 
poder polftico de Pombal, je no reinado de D. Maria I, ele recebeu 
autorizagao pra voltar a Roma. JA estava enfermo, desiludido e 
septuagenario. Em 1790 foi nomeado, honorificamente, pelo gover-
no portugues, para a Mesa da Consciencia e Ordens. Faleceu no 
dia 20 de margo de 1792. 

0 VERDADEIRO METODO DE ESTUDAR: A EXPLOSAO DE 
UM DRAMA iNTIMO 

5. Alguns blOgrafos, como [no-
and° Francisco da Silva, su-, 
poem qua foi D. Joao V, a con- 
selho de Alexandre de Gusmao,-- 

 o solicitante de tal Incumbencla. 
Outros, como Joaquim Ferreira, 
sao de °Will° que a `particthar 
ordem da cone' fora obra de 0 
JosO I. Cada urn expbe sues ra-
z8es que nao ato fundamentals 
pare o desenvolvknento do ar-
gumento construfdo neste texto. 
Remeto o leitor para Ferreira, 
Joaqulm. Idem, p. 57-58. 

Corn seu trabalho 0 Verdadeiro Mod() de Estudar Verney 
tomava-se, ao lado de outros intelectuais portugueses, como Jacob 
de Castro Sarmento (1691-1761?), Ribeiro Sanc hes (1699-1783), 
Joao Pereira Ramos de Azevedo Coutinho (1722-1789), entre ou-
tros, urn dos destacados integrantes do movimento iluminista por-
tugues, cujo espfrito nao era revolucionario ou irreligioso e sim pro-
gressista, reformista, nacionalista e humanista. 5  Dentre esses au-
tores, e outros nao citados, Verney possivelmente nao foi o mais 
seguro na orientagao filos6fica, nem o mais profundo ou criterioso e 
ate mesmo o mais erudito. No entanto, foi, sem sombra de d6vida, 
o que mais marcou. 0 testemunho mais eloquente dessa projegao 
foi a quantidade de estudos que motivou. 6  

A vivencia expressa no conjunto dos seus livros, da sua cor-
respondencia dispersa e, em especial, no Verdadeiro Metodo, vai 
delineando o drama fntimo de urn emigrante que, da Italia, observa a 
decadencia de Portugal em contraposigao ao avango de outros 
parses europeus. Ousaria afirmar que o sentimento de solidao e 
frustragao no qual mergulhou Vemey, obrigou-o, para sobreviver a 
criar uma imagem desejada de Portugal e a lutar para construf-la. 
No seu movimento de organizar a esperanga desencadeou urn 
programa de renovagao da cultura e da pedagogia e construiu-se 
como intelectual, engajando-se no seu tempo e abragando suas 
contradigoes. No exercfcio deste embate, acabou escrevendo, na 
came, os dilemas e as possibilidades da sua pr6pria auto-renova-

--cao. 

Da correspondencia que Verney manteve corn o padre Joa-
quim Foios, professor de retOrica na Congregagao do Oratorio, 
possfvel deduzir que ao escrever 0 Verdadeiro Metodo ele obe-
decia a determinagao do Reino Portugues. 7  Esta obra reline de-
zesseis cartas, enviadas a urn correspondente nao identificado, 
abordando uma ampla gama de problemas relativos a educagao e 

5. Cf. AnAliso de Cabral Mon-
coda sobre o iluminIsmo portu-
gu6s, In: Oliveira, Betti, op. cit. 
bibl., 1973, p. 9. 

6. Ver relacao bibliogralica 
relatIva ao seu pensamento, In: 
Ferreira, Joaqulm, op. cit. blbl., 
1979, p. 79.80. 
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ao ensino. 8  Tentarei, sumariamente, aprecia-la do ponto de vista 
filos6fico, politico e pedagogic°. 

Do ponto de vista filosofico Verney fez uma opgao pelo empi-
rismo lockeano. 9  Esta opgao motivou-o a insurgir-se contra o espi-
rito de "sistema da escolastica e a defender a metodologia experi-
mental e o conhecimento exato das ciancias particulares, de urn la-
do contra a especulagao apriorista e dedutiva e, de outro, contra as 
concepgoes gerais fundamentadas apenas na coerencia logica do 
sistema ao qual se articulavam. 

A apropriagao da obra de Locke por Verney é, no entanto, ve-
lada. Ele nao a cita em nenhuma oportunidade, embora na oitava 
carts exponha o essencial da teoria locheana sobre a origem e a 
classificagao das ideias. Tal como em Locke, Verney defendia a 
sensagao e a reflexao como fontes das ideias e as classificava em 
simples e compostas. A apropriagao deste fragmento retirado do 
conjunto da reflexao lockeana aparece dilufdo no seu texto dando 
uma coloragao palida ao seu empirismo. A tentativa de ser coerente 
corn a sua auto proclamagao como urn filosofo sem filosofia (enten-
dendo-se ar a ordenagao sistematica de urn conjunto de pensa-
mento relacionados entre si ou a deflagragao da problematicidade), 
forgava-o a nao abragar plenamente as correntes que opunham 
sistematizagao escolastica outra sistematizagao, ou the destrulam 
os fundamentos teoricos. 

Na polernica contra o Verdadeiro Metodo nenhum dos contra-
ditores de Verney se deteve na analise e crftica do seu empirismo 
lockeano. Uma explicagao plausfvel para tai fato, e que nos oferece 
Joaquim de Carvalho, é a de que as questOes teologicas predomi-
navam sobre as questOes especulativas, cientificas e filos6ficas. 0 
que incomodava no pensamento de Locke era a passagem do em-
pirismo ao nominalismo, por se admitir que a negagao dos univer-
sais e da transcendancia criava a oportunidade de justificar racio-
nalmente a incredulidade. 0 Ensaio sobre o entendimento humano, 
no qual se apoiou Verney, foi hostilizado nao s6 pela atitude mental 
que separava a Filosofia da Teologia, mas tambOm pelos pressu-
postos que poderiam conduzir a incredulidade: a inexistencia das 
idOias inatas, formagao da ideia de Deus e possibilidade da mataria 
ser pensante. Assim, em 1768, a Real Mesa Cens6ria proibiu a 
venda do Ensaio no original ou em tradugao, corn excegao dos ca-
ses em que ela concedesse licenga e, em 1790, foi tambern inter-
ditada a impressao de urn resumo dos dots primeiros livros. " 

Ironicamente, esta perseguigao que o Ensaio sofreu em Portu-
gal, durante toda a segunda metade do sr culo XVIII, foi driblada 
pela ordenagao, tambern oficial, da adogao do compendio de Geno-
vesi (1712-1769), cujo empirismo atenuado fazia largas conces-
soes a Locke. Dessa forma, os fundamentos epistemologicos do 
Ensaio, especialmente a crftica ao inatismo das ideias e a origem 
empfrica dos conhecimentos tornavam-se senso comum nas es , 

 colas dos conventos. 
Verney nao tentou estabelecer uma ligagao entre a tematica 

escolastica e a moderna, como outros o fizeram. Partia do princfpio 
de que era possivel filosofar sem outras luzes e normas que nao as 
da razao natural e as da ligagao imediata e direta corn os resulta-
dos da indagagao cientffica. Rejeitava, portanto, as 'dein inatas. 
Nao separava a reflexao filos6fica do processo de constituigao das 
Ciencias Exatas, da Hist6ria, da Jurisprudancia, da teoria do Esta- 

8. Na primeira carte Verney 
defende a gramatica portuguesa 
(e ntlo a iatlna) como base de to-
dos os outros estudos; na se-
gunda exIge a atuallzacao da 
gramatica latIna para evitar dls-
torcoes de uma mA metodologla; 
na terceira sugere o recurso a 
outros flogs de conhecimento, 
como a geografla, a cronologIa e 
a hIstorla para corrigir os malef f-
dos trazidos polo ensino abuslvo 
do latim e cultIvar, de uma ma-
neira sadla, . a memorla; na 
quarta apresenta como necessa-
rlo o ensino das Ifnguas orientais 
e modernas e seu ensino recebe 
as mesmas recomendagOes que 
faz para o portuguOs e o latlm; 
na quinta discute detalhada-
manta os vfcIos da ret6rIca; na 
sexta examina o recurso as flgu-
ras de lInguagem e os estllos na 
prose; na setima examina o re-
curso as figures de linguagem na 
poesla; na oitava reavalla a filo-
sofla sob InspIractto do emplrls-
mo Ingles e reformula os pro-
gramas das dIscIplInas filosofI-
cas; na nona critics a metaffslca 
traditional; na docima atrIbuI a 
nova ffsIca o conheclmento da 
natureza das coisas; na decima-
primeira estuda em detalhe os 
fundamentos e a autonomia da 
&Ica; na dacima-segunda fez a 
analise craica de outros ramos 
do ensino superior e aborda os 
problemas dos cursos de medici-
na; na dOcima-terceira trata da 
jurlsprudencIa romana; na deo!. 
ma-quarte culda da teologIa; na 
decima-quinta aprecia o dIrelto 
canOnico e na dacima-sexta dis 
cute os problemas de ordem go-
fel das escolas, das de Gramati-
Ca as de Teologia, incluindo ob-
servacOes sobre a instrucao das 
mulheres. Cl. Junqueira, Celina, 
op. cit. blbl., 1979, p. 10. 

9. Cl. Carvalho, Joaquim de. A 
critica da segunda escolastica . 
portuguesa, op. cit. blbl., 1979, 
p. 15-52. 

10. Warn, p. 49-51. 
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11. Ct. Lopes, Oscar. Verney e 
a crise do humanismo chissloo, 
op. cll. bibl., 1979, p. 100. 

do e da agao social. Af se mostrava o vigor de uma postura filos6fi-
ca capaz de impulsionar a agao. 

Crente na unidade e identidade da razao em todos os tempos, 
lugares e situagoes Verney foi urn iluminista sem a densidade que 
esta denominagao assume na Franca. E urn espfrito ilustrado da 
pr6pria Igreja, cuja radicalidade — sem ser revolucionaria — permite 
avangos sem a subversao da ordem existente, o que nao s6 exoti-
ca sua adogao no piano de reformas pombalino, mas tambem defi-
ne — por antecipagao — os linnites do movimento mobilizador do seu 
proprio pensamento. 

Do ponto de vista politico, a aproximagao de Verney e Pombal 
concretizava-se pela postura nacionalista. Ambos procuravam uma 
safda para urn oafs em crise, num estado de dependencia semi-
colonial corn relagao a Gra-Bretanha. Pombal tinha ambigao de re-
construir economicamente Portugal e Verney a de elevar a cultura 
portuguesa ao padrao de outros parses. Seu "espirito patrieftico" 
o fez defender uma reforma da mentalidade que, antes de tudo, era 
pedagogica. Seu zelo, pelo que denominava os "verdadeiros inte-
resses da Patna", o obrigou a combater ativamente a orientagao 
(de civis, jesuftas, ou ate mesmo oratorianos) que relegava a se-
gundo piano a cultura nacional, expressa atraves da valorizagao da 
Ifrigua 'Atria e da reforma da universidade portuguesa — tao distante 
do espetacular movimento cientffico da Inglaterra, Franca, Italia, 
Alemanha e Holanda. 0 ponto de partida seria, portanto, a forma-
gao de uma nova elite, defensora dos interesses de Portugal e 
preocupada corn a modernizagao da sociedade e o seu presente 
historic°. 

Do ponto de vista pedagOgico Verney interpretou o enfastia-
mento geral pelo ensino oficial e nao quis ser conivente corn a de-
cadencia da Universidade, afastada da investigagao e das cien-
cias. Ambicionava, atraves da educagao, alterar os costumes e a 
prOpria estrutura moral da sociedade. Dedicou a este projeto toda 
sua militancia combativa no campo das letras. Criticou os proces-
sos pedag6gicos utilizados na Universidade de Coimbra sob o 
controle dos jesuftas e o ensino escolastico de urn modo geral, 
alem de insinuar a indesejavel influOncia jesuftica na instrugao p6- 
blica. 

Prop6s urn piano completer de instrugao p6blica no qual incluiu 
primeiro o catecismo; aos sete anos a leitura, a escrita e as contas 
e, em seguida, fres meses de primeira escola, na qual se aprende-
riam os rudimentos de gramatica portuguesa; os estudos menores, 
corn 3 anos de humanidades e urn ano de retOrica; nos preparato-
dos recomenda, alem das ciencias experimentais e maternaticas, o 
aprendizado de Ifnguas estrangeiras vulgares, sobretudo o italiano 
e o frances. 11  

importante ressaitar a ideia que Verney defende corn relagao 
aos estudos menores, uma vez que ela condensava sua oposigao 
ao ensino jesuftico. Para ele as bases da cultura sao as humanida-
des classicas que vinham sendo distorcidas pelos metodos da 
Campanhia de Jesus no use da gramatica, na ma seriagao dos 
autores quanto ao grau de dificuldade, na fafta de nexo entre o La-
tim e o Vernaculo e entre a cultura ling0fstica e a historia geografi-
ca, alem da redugao da retorica e poetica a tecnicas de artiffcio !Re-
ran°. Na preparagao para a Universidade recomenda o aprendiza- 
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do de linguas estrangeiras vulgares, sobretudo o italiano e o tran- 
ces, alem de introduzir as ciencias experimentais e maternaticas. 12  12. Idern, ibdem. 

Corn relagao a Universidade faz sugest5es diveisas: a criagao 
de uma Faculdade de Filosofia na qual se estudasse L6gica, Meta-
ffsica, Etica, Histria Natural, Fisica Experimental e Qufmica; a 
criagao de uma Faculdade de Maternatica corn cadeiras de geome-
tria euclidiana, ciencias ffsico-maternaticas, calculo e astronomia; a 
renovagao da Faculdade de Medicina corn a inclusao de anatomia e 
preparagao pratica dos estudantes; a renovageo das Faculdades 
Letradas (Direito Romano, Teologia e Cannes) atraves do trabalho 
corn fontes histricas, na tentantiva de liberta-las das disputas ocas 
e "documentalmente inverificaveis". 13  

Varias destas recomendagOes estao espalhadas pelas Cartas, 
particularmente as tItimas, quando Vemey assume urn discurso 
mais incisivo contra as letras modes e a favor dos fatos. Destaco a 
decima primeira carta. Nela aparece a ligagao entre os problemas 
escolares e a mentalidade social, propondo a elevagao cultural do 
clero regular, da nobreza, das mulheres e das classes incultas. 14  

Quando Verney parte da concepgao de que todos podem co-
nhecer a verdade, gragas a confianga que deposita no poder cogni-
tivo do homem pela formagao de uma razao reta ou justa, alarga a 
possibilidade de acesso a cultura e iguala os resticos aos homens 
cuttos. Apesar do restico compreender, mas nao saber dizer o por-
qua das coisas e o filesofo saber expor as razaes, ambos possuem 
uma logica natural congenita.• 15  

Corn base nesta igualdade defende tambern a igualdade mental 
dos homens e mulheres e a eliminagao do analfabetismo. Segundo 
Verney "devia haver em cada rua grande, ou ao menos em cada 
bairro, uma escola do P6blico (sic) para que todos pudessem man-
dar la seus filhos". Em conselrencia preve projetos de legislagao 
que garantam o ensino primario gratuito nas vitas e aldeias, tal co-
mo a assistencia medica. No ambito da lingua propoe a ortografia 
s6nica que parecia tambem servir ao proposito de democratizagao 
cultural. 16  

VERNEY E AS REFORMAS POMBALINAS DA INSTRUgA0 
PUBLICA 

Ao tentar avaliar o impacto da obra de Verney e sua concreti-
zagao na politica educacional nao me deterei na descrigao porme-
norizada deste conjunto de resolugees enfeixadas sob o tftulo de 
Refortnas Pombalinas e que se iniciam apes a expulsao dos jesuf-
tas de Portugal e de suas Colonias. Pretendo apenas demarcar o 
terreno de modo a sinalizar certos indicadores que permitam, pelo 
menos, delinear alguns pontos de vista e levantar algumas ques-
toes. 

certo que as sugestoes de Verney foram incorporadas na 
remodelagao da Universidade de Coimbra (1772) e na renovagao 
da Arcadia Lusitana (1757). Joaquim Ferreira faz, nesse sentido, 
minuciosa analise e chega mesmo a comparar, no primeiro caso os 
Estatutos Novos da Universidade de Coimbra, feitos pela Junta de 
Providencia Literaria e o Verdadeiro Metodo, apontando a confluen- 17. Cf. Ferreira, Joaquim, op. 
cia entre as recomendagees e as realizagoes. 17  0 mesmo nao cit. bibi., p. 76. 

ocorreu, porarn, corn a extensao da instrugao popular, cuja defesa, 
no pensamento de Verney, comp ja foi assinalado, decorria do prin- 

13. Cf. Ferreira, Joaquim, pp. 
cit. bibs., p. 76 e Lopes, Oscar, 
op. cit. bibi., p. 102. 

14. Cf. Lopes, Oscar, op. cit. 
bibl., p. 102. 

15. Cf. Santos, Mariana A. Ma-
chado. Verney e o born gosto. 
op. cit. bibl., p. 93. 

16. Cf. Lopes, Oscar, op. cit. 
p. 102. 
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18. Cf. Lopes, Oscar, op. ciL 
blbl., p. 101. 

19. Cf. Oliveira. Betty (1973) a 
Silva, Marla Nina da (1977 a 
1986). 

20. Cf. Silva, Maria Beatriz Niz-
za da, op. cit. bibl., cap. IX, item 
1, p. 445. 

21. Cf. Arruda, Jose Jobson de 
Andrade. A produce° econemi-
ca. In: Silva, Marla Beatriz 
Nizza da, op. cit. bibl., 1986, 
p. 91-92. 

cfpio de que "os homens nasceram todos livres, e todos sao igual-
mente nobres e de que, portanto, s6 a concorrencia pelas cargos e 
mentos os deve escalonar". 18  

Se em Portugal a instrugao popular, preconizada por Verney, 
era colocada entre parenteses, no Brasil tambern o foi. Os traba-
Ihos de Maria Beatriz Nizza da Silva e Betty Oliveira oferecem urn 
quadro das realizagoes da polftica pombalina, avangando mais que 
outros estudos presentes na historiografia da educagao brasileira, 
quer pelas fontes utilizadas, quer pelo quadro interpretativo que es-
bogam. 19 1Em linhas gerais, ambas as autoras mostram que, a ex-
pulsao dos jesuftas, em 1759, trouxe uma transformagao desigual 
da educagao nas capitanias. A primeira denuncia a escassez de 
documentagao relativa as Aulas Regias de primeiras letras, mas 
apresenta alguns documentos importantes que mostram o aumento 
das cadeiras de primeiras tetras, no final do perfodo colonial, sendo 
realizado as custas de uma redugao do salad° dos mestres e, em 
conseqUencia, do nfvel intelectual destes. 20  

Ao lado da criagao das Aulas Regias e das dificuldades regis-
tradas na implantagao desse processo, a iniciativa apresentada 
como a mais significativa dos princfpios das Reformas Pombalinas, 
pela historiografia da educagao brasileira, é o Seminario Episcopal 
de Nossa Senhora da Graga da cidade de Olinda de Pernambuco, 
considerado a 6nica bem sucedida instituigao que rompeu corn a 
tradigao jesuftica do ensino colonial e cujo ambiente liberal teria feito 
surgir, segundo alguns autores, uma geragao idealista e precursora 
da independencia no pals. 21  Seus estatutos redigidos em Lisboa, 
no ano de 1798, por D. Jose Joaquim da Cunha de Azeredo Couti-
nho — bispo de Olinda, foram inspirados, segundo alguns autores, 
nas ideias de Verney no seu Verdadeiro metodo de estudar. 22  

Em torno destes indicadores gostaria de, propositadamente, 
complicar a ligagao entre a reflexao de Verney e a politica educa-
tional nela inspirada. E possfvel depreender da leitura dos varios 
estudos sobre sua obra que esta, de certa forma, condensou as 
frustragoes, a indignagao e a expectativa de determinada conjuntu-
ra. Preencheu a fungao historica de contribuir para a reorganizagao 
e reforgo do Estado portugues, quando propos, dentro destes obje-
tivos, uma maneira mais eficaz de fazer funcionar as instituigOes 
cutturais e educativas. Da eficacia destas e outras instituigOes de-
pendia o afrouxamento do n6 da crise portuguesa. Este n6 se 
apertava corn a necessidade de Portugal desenvolver-se, na medi-
da em que este desenvolvimento exigia a exploragao colonial. Essa 
exploragao, apoiada no monopolio e na escravidao, comegava a 
entravar o desenvolvimento do capital em escala mundial, colocan-
do-se a si pr6pria em xeque. Para desatar o n6 seria necessario 
promover aberturas dentro do sistema colonial, buscando uma inte-
gragao mais forte entre a Metr6pole e a Colonia. Isso criava urn no-
vo impasse: como mobilizar o pensamento crftico portugues para 
realizar as reformas necessarias e, ao mesmo tempo, conte-lo corn 
o intuito de nao permitir-Ihe revelar a face revolucionaria? 23  

A possfvel, e nunca provada atuagao dos jesuftas, numa 
conspiragao aristocratica abortada contra D. Jose I e sua "suspei-
ta" atuagao no Brasil, recusando-se a pagar dfzimos e taxas &fan-
degarias, opondo-se d europeizagao dos fndios e ao tratado de Ma-
drid (pelo qual Portugal passava a possuir as sete missoes instala-
das nas margens do Rio Uruguai) levaram Pombal a expulsa-los. A 

22. Cf. Azevedo, Fernando, op. 
cit. bibl., 1976, p. 66-67 e 

Maria Luiza, op. cit. bibl., 
1979, p. 38-39. 

23. Cf. Cunha, Luiz Antonio, op. 
cIL bibl., 1980, p. 59. 
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expulsao abrandava o seu temor diante de uma possfvel alianga, 
entre jesuftas espanh6is e portugueses no Brasil e golpeava a su-
posta coligagao desses padres aos ingleses e outros setores des-
contentes corn seu govern. 24  

A expulsao pode ser compreendida como desfecho de urn 
processo anterior que incluiu o fortalecimento dos oratorianos, 
Congregagao que Verney pertencia, inaugurada por D. Joao V 
(1706-1750), atraves de doagao de rendas, livros, laboratorio e do 
privilegio da certidao da sua escola, que passou tambem a abrir as 
portas da Universidade. 25  Por outro lado, os reais ou supostos pri-
vilegios que os jesuftas usufruiam, popularizavam lqualquer medida 
tomada contra eles. As rivalidades internas da Igreja permitiram que 
sua expulsao nao fosse interpretada cbmo iniciativa que lhe ataca-
va frontalmente. 26  A obra de Verney, ao criticar seu ensino anqui-
losado, caiu como uma luva aos propdsitos do Marques e transfor-
mou-se em mais uma arma demolidora do prestfgio da Companhia 
de Jesus. - 

A polemica levantada pelo Verdadeiro Mod° polarizou o opo-
sick de suas 'Min contra os jesuftas, abrindo caminho para a 
efetivagao das reformas e desviando a possibilidade de aproveita-
mento das vertentes mais inovadoras do seu pensamento. Por ou-
tro lado, seus limites — definidos pela conjuntura em que se moveu 
e pelo medo da ruptura (corn a patria e a religiao) — tornavam-no 
maledvel para expressar os anseios da mudanga politica controla-
da defendida pela nobreza esclarecida. 

Parece-me que, desta perspectiva, é possfvel entender meihor 
a oposigao de Verney contra o despotismo, a inquisigao, a censura, 
a selvagem perseguigao aos judeus e o excesso de padres. 27  
Sem enfrentar a ruptura, seu pensamento contornou os obstdculos 
que identificava, propondo sugestoes de aperfeigoamento das ins-
tituigoes e difundindo a crenga de que havia safda, para o oafs. 
Apontou a solugao dos dramas da pobreza corn a proposta do Es-
tado instituir urn montepio para emprestimo sem juros ou a meio por 
cento. Combateu a mediocridade intelectual corn a reforma da Uni-
versidade. Defendeu a humanizagao do Santo Offcio e incentivou a 
tolerancia nas escolas ptiblicas pelo ensino ecumenic° da historia 
das teorias filos6ficas e a reeducagao do cidadao no habit° das re-
lag6es amenas. 28  

plausfvel supor que a utilizagao de Verney como inspiragao 
a criagao do Seminario de Olinda trazia tambem a marca desse 
amalgama. 0 clima liberal ar vivido, ao qual se referem alguns estu-
dos, mesciava-se corn a defesa da monarquia e da religiao catali-
ca. 29  Era a tradugao no campo pedag6gico da mesma atitude 
combinatoria que fazia seu fundador conciliar, no campo econorni-
co, os ataques a interferencia estatal corn a reafirmagao dos princf-
pios basilares da politica nacional mercantilista. 3° 

A originalidade de Verney, tal como foi retratado, esta menos 
no carater precursor das suas propostas e mais na paixao corn que 
pensou as questoes do seu pars e fez desse exercfcio o seu pro-
jeto de vida. 0 vigor do seu pensamento se expressa menos pelo 
rigor da sua construgao e mais pelo arrebatamento que provocou, 
movendo paixoes e indicando o fim util da palavra. 0 fascfnio que 
pode exercer .na atualidade situa-se na sua capacidade de oferecer 
uma ampla resposta — mesmo que nao sirva ao nosso momento 
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24. Mem dos Ingleses e jesuftas 
Pombal temla os comerciantes 
(comissarlos volantes que havlam 
Invadido a colOnla brasileira co- 
mo agentes comissionistas de 
estabelecimentos estrangelros, 
principaimente ingleses, instala-
dos em Lisboa). Cf. Maxwell, 
Kenneth. Condicionalismos da 
Independencla do Brasil In: Sil-
va, Marla Beatriz Nizza da, op. 
cit bibl., 1986, p. 337. 

25. Cf. Palm, Antonio, op. cIL 
bibi., 1979, P. 11-12. 

26. Cf. Maxwell, Kenneth, op. 
cit. bibL, p. 338-339. 

27. Cf. Ferreira, Joaqulm, op. 
cIL bibl., p. 62-63. 

28. Idem, p. 60 a 62-63. 

29. Ver comparagab que faz 
Manoel Cardoso dos documentos 
de criagflo dos cursos superiores 
do Rio de Janeiro e Olinda, in: 
Cunha, Lulz Antonio, op. cit. 
bibl., p. 61. 

30. Cf. Maxwell, Kenneth, op. 
cIL blbl., p. 369. 



historico — a educadores que vivem hoje profundo sentimento de 
perplexidade e descrenga. 

Nem "ap6stolo crvico", como querem alguns, nem "traidor das 
latinidades", como preferem outros. Em minha leitura, Verney confi-
gura-se como urn pensador enraizado no seu tempo, urn militante 
radical sem ser revolucionario, cuja obra passou a referir ou simbo-
lizar, em Portugal, todo urn processo de modernizagao politica, 
econ6mica e socio-cultural da elite iluminista portuguesa do qual foi 
expressAo. 

Os possrveis riscos da sua crftica para o sistema como urn to-
do, no que ela poderia conter de ampliagao da participagao popular 
na cultura e educagao, foram esvaziados no ambito da leitura que 
seus trabalhos permitiram e na escolha das recomendagOes passr-
veis de serem executadas. Os sentimentos de fidelidade aos corn-
promissos assumidos corn a Coroa Portuguesa limitaram o alcance 
do vi o da reflexao de Verney e nao impediram que se tomasse vF 
tima de intrigas e amargasse dissabores e derrotas no piano exis-
tencial. De qualquer modo, na batalha das ideias, travada em mea-
dos do seculo XVIII, a valorizagao da cultura e da educagao, que a 
sua obra defendeu, abriu a possibilidade de inserir Portugal na epo-
ca moderna, o que nao 6 pouco. Na busca de solugoes para os 
problemas de seu tempo revelou-se Verney urn antecipador da pe-
dagogia modema. JA distantes 243 anos da primeira publicagao do 
Verdadeiro Metodo vale a pena redescobrir este pensador atrevido, 
construtor de uma obra datada, mas ainda instigante no seu con-
te0do e no seu estilo. 
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