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Pombal e o rei: valimento ou governamentalização?  
 
 

Resumo 

O governo pombalino, cuja estratégia de mudança se fundou na linha do cameralismo e na 
“ciência de polícia” (afirmação da vontade do rei no sentido da boa razão, como razão de 
Estado), introduziu novas ideias em diferentes áreas da actividade jurídica, política, social 
e cultural. Ideias que preconizavam e apelavam à acção, refutando o imobilismo da 
administração passiva que consumia os poderes públicos em lugar de os modelar para a 
“felicidade dos povos”.  

Este novo pensamento sobre o conjunto das actividades governativas teve consequências 
profundas na relação entre o poder, a sociedade e o indivíduo. O poder passava a estar 
interessado em agir nas relações entre os indivíduos e menos na acção directa sobre cada 
um, como era timbre nas relações entre soberano e súbdito. Neste novo paradigma 
político-administrativo, o objectivo da acção passou a incidir sobre entidades abstractas, 
como a “população” e o “território”, o que obrigou ao recurso de novas disciplinas 
científicas como a demografia, a geografia, a estatística, a saúde pública, a educação 
pública e a gestão dos recursos financeiros.  

Interessa-nos saber como poderemos, nesta nova conjuntura, identificar e caracterizar – em 
termos funcionais e políticos – o cargo ocupado por Pombal. Uma função ainda sem 
nome? Apenas mais um secretário de Estado? Um valido do século XVII com lustre? Mas 
que valido? À maneira de Olivares, de Valenzuela, de Richelieu ou de Mazarrino? Um 
prometedor Manuel Godoy antes do tempo? Um escrivão da puridade desejado pelo 
monarca? Ou o primeiro dos ministros de Estado, desempenhando funções de chefe de um 
governo? O que foi, afinal, Pombal?  
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