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Resumo 

 

 

 

O Colégio das Artes constituiu-se ao longo dos anos em um poderoso 

monumento da história portuguesa. Concebido originalmente para ser uma escola 

regida pelos preceitos do Humanismo e, desse ponto de vista, ser uma escola 

diferenciada em relação aos demais colégios monásticos que então vigoravam em 

Portugal, acabou por não conseguir estabelecer-se duradouramente em sua 

proposta primeira. Dono de uma trajetória tumultuada, marcada pela morte repentina 

de seu primeiro diretor, por inúmeros conflitos entre professores e pela instauração 

de processos inquisitoriais a três de seus professores mais conceituados, o Colégio 

das Artes, em uma decisão jamais oficializada por D. João III, acabou por ser 

transferido em 1555 à Companhia de Jesus. 

De fato, após dez anos de estadia dos inacianos, o espaço original do Colégio 

das Artes tem a sua funcionalidade extinta passando às mãos da inquisição que 

implementaria as mudanças condizentes para o novo fim que lhe era atribuído. 

Verdadeiramente, hoje o espaço que já fora uma escola é um local antiquado dentro 

de Coimbra, incômodo ao próprio poder público. 

Certamente à historiografia portuguesa, o seu malogrado destino simboliza de 

maneira exemplar as agruras que caracterizaram o reinado joanino. De fato, para ela 

foi D. João III o maior responsável pelo destino trágico que acometeu a escola. 

Retratado no passado como um fanático e hoje como um hesitante, foi a 

personalidade deste rei incompreensível que acabou por fadar o destino de sua 

própria obra. Essa dissertação buscará uma explicação para a trajetória do Colégio 

das Artes, em particular, do problema de sua transferência aos jesuítas que fuja ao 

pressuposto da personalidade do rei. 

 

PALAVRAS CHAVE: Colégio das Artes — Transferência — D João III — Jesuitas —  

Personalidade — História de Portugal. 
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Abstract 

 

 

The Art School was built along the years in a powerful monument of 

Portuguese History. Originally conceived to be a school ruled by the humanist 

principles and, from that point of view, to be a different school compared to the other 

monastic centres which existed in Portugal, it ended up not lasting long in its first 

proposal. Being the owner of a troubled trajectory, marked by the sudden death of its 

first principal, by countless  conflicts among teachers and by the start of inquisitional 

processes towards three of its most important teachers, the Art School, in a never 

oficialized decision by D. Joao III, was transferred to Jesus‘s company in 1555. 

In fact, after ten years of remain of Inacians, the original space of the Art 

School has its functionality extinct being handed down to the inquisition, which would 

implement changes according to the new end which would be attributed to it. 

Actually, nowadays the space which was once used as a school is an antiquate area 

in Coimbra, a bother to the public power. 

Certainly for Portuguese historiography, its unlucky fate signs the sadness 

which characterizes Joanino´s Kingdom. In fact, for her, it was D. João III the 

greatest responsible for the tragic fate that set upon the school. Portraited in the past 

as a fanatic and nowadays as a hesitating man, it was this misunderstandable king´s 

personality that ended up sealing the destiny of his own work. This dissertation seeks 

an explanation for the history of the Art School, especially, the matter of its 

transference to the Jesuits which escaped from the King´s personality. 

 

 

KEYWORDS: Art School — Transference — D.João III — Jesuits — 

Personality — History of Portugal. 
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Introdução 

 

 

Luzes e sombras1. O uso desta antítese pela historiadora Ana Isabel Buescu 

não é fortuito. Ela expressa uma dicotomia consagrada pela historiografia 

portuguesa no que se refere ao entendimento e à definição do processo de 

transformações culturais pelo qual passou Portugal no reinado de D. João III (1521-

1557). Em verdade, António José Saraiva já havia traduzido essa dicotomia por meio 

da identificação daquilo que ele chamou de o ―problema da viabilidade da cultura em 

Portugal‖2. Vejamos as palavras de Saraiva a respeito desse problema: ―Desde o 

século XVI sucede-se uma série de tentativas para enraizar entre nós uma cultura 

que se malogram umas atrás de outras‖3. Não é o objetivo desta dissertação a 

verificação da existência e da validade deste problema; em outras palavras, não é o 

nosso interesse inspecionar se ao longo dos últimos quatro séculos existiram 

características tipicamente portuguesas que tenham determinado um específico e 

diferenciado desenvolvimento, em que a cultura tivesse dificuldade de florescer no 

país. 

Evidentemente, é preciso ponderar o que Saraiva denomina cultura. A 

sociologia e a antropologia expandiram enormemente as possibilidades do emprego 

deste termo, utilizando-o como um conceito capaz de definir realidades diversas4. 

que em muito se distanciam de terrenos propriamente ligados à aquisição individual 

de um tipo de conhecimento letrado ou ao desenvolvimento científico5. 

                                                 
1
 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 253. 

2
 SARAIVA, António José. Para a História da Cultura em Portugal, v. 01, Mira Sintra-Mem Martins: 

Publicações Europa-América, 1972, p. 24. 
3
 SARAIVA, António José. Para a História da Cultura em Portugal, v. 01, Mira Sintra-Mem Martins: 

Publicações Europa-América, 1972, p. 23. 
4
 Para ilustrar o uso abrangente do termo cultura, Ver. MALINOWSKI, Bronislaw. Uma Teoria 

Científica da Cultura, trad. José Auto, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970. Notadamente o capítulo I, 
Cultura como Objeto de Investigação Científica, pp. 13-16 e o capítulo IV, Que é Cultura ?, pp. 42-47; 
KLUCKHOHN, Clyde. Culture and Behavior, New York: Glencoe, 1962. Notadamente o capítulo II, 
The Concept of Culture, pp. 19-73. 
5
 O prestígio que Saraiva confere a estes dois terrenos fica evidenciado em dois momentos: primeiro, 

quando analisa a cultura por um problema concreto, a Universidade. Segundo, quando, ao se 
justificar pela opção do título de sua obra, escreve: ―Em qualquer caso a expressão ‗história da 
literatura‘ é excessivamente vaga, e só tem sentido dentro do conjunto da história da cultura, isto é, 
definindo-se em relação à história das ciências e da filosofia.‖ SARAIVA, António José. Para a 
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É certo que a restringência operada por Saraiva no âmbito da consideração 

conceitual do termo em questão prende-se à circunscrição dele a um organismo em 

especial, que ele chama de ―um caso concreto e actual: a Universidade‖6, em 

particular, ao problema de sua ineficiência. Como dissemos, não será o nosso 

objetivo discutir a validade do problema da insuficiência da universidade portuguesa 

nos últimos quatro séculos. De todo modo, as considerações de Saraiva acerca dele 

nos foram necessárias e importantes para novamente adentrarmos ao tema dessa 

dissertação — precisamente, as transformações culturais, agora delimitadas em seu 

aspecto educacional7, ocorridas no período joanino. 

Em verdade, não seria desmedido dizer que o reinado de D. João III foi um 

dos mais longos8, controversos9 e significativos da história da monarquia 

portuguesa. Significativo porque testemunhou em seu decorrer uma série de 

transformações que atingiram tanto a sua esfera simbólica, mediante a criação de 

novos mecanismos destinados à ratificação da legitimidade régia, tais como a 

escolha de novos lugares para a formalização ritualística de momentos cruiais da 

monarquia10 e a alteração da pessoa de tratamento na redação dos alvarás11, 

quanto a sua esfera concreta, por meio de importantes reorientações que incidiram 

sobre os mais variados aspectos. Certamente a tentativa de empreender uma 

                                                                                                                                                         
História da Cultura em Portugal, v. 01, Mira Sintra-Mem Martins: Publicações Europa-América, 1972, 
p. 38. 
6
 SARAIVA, António José. Para a História da Cultura em Portugal, v. 01, Mira Sintra-Mem Martins: 

Publicações Europa-América, 1972, p. 24. 
7
 Depois dessas ponderações, poderemos utilizar os termos cultura e educação de maneira 

intercambiável. De fato, no período joanino o termo cultura identificava-se unicamente com a ideia de 
formação individual pelas disciplinas do trivium e do quatrivium. 
8
 D. João III, pertencente à segunda dinastia da monarquia portuguesa, a de Avis, que vigorou no 

reino desde 1385 até 1580, foi o décimo quinto rei de Portugal. Seu reinado foi o sétimo mais longo 
da história da monarquia, sendo superado pelos seguintes: D. Dinis (1279-1325), D. Maria (1777-
1816), D. João I (1385-1433), D. João V (1706-1750), D. Afonso V (1438-1481) e D. Afonso 
Henriques (1143-1185) In; www.casarealportuguesa.org/dynamicdata/casareal.asp. Acesso em 
19/09/2010. 
9
 ―...e, sem dúvida, um dos mais controversos, já que, por um conjunto de razões, acontecimentos e 

circunstâncias, a figura de D. João III e o seu reinado vieram a concitar, no seu conjunto ou em 
aspectos mais parcelares, a polémica e a crítica‖. BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2005, p. 09. 
10

 ―... O príncipe D. João rejeitava uma cerimónia ritual no espaço fechado do paço da Ribeira [...] 
exprimindo a vontade de que o seu levantamento como rei de Portugal se realizasse no Convento de 
São Domingos [...] remete para a necessidade sentida pelo príncipe em assinalar a descontinuidade, 
também em seus aspectos simbólicos, em relação ao rei seu pai.‖ BUESCU, Ana Isabel. D. João III, 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, pp. 107-108. 
11

 ―O rei respondeu [...], fazendo já uso de uma recentíssima alteração que determinara se fizesse 
nas cartas e alvarás assinados por si e pelos seus oficiais, datada de 17 de Junho de 1524 pela qual, 
doravante, os reis de Portugal passavam a escrever por eu e não por nós‖. BUESCU, Ana Isabel. D. 
João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 154. 

http://www.casarealportuguesa.org/dynamicdata/casareal.asp
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caracterização destas reorientações tem resultado em trabalhos proveitosos para o 

entendimento desse período12. 

Entretanto, a tentativa de se realizar uma pesquisa direcionada para definir os 

motivos em que estas reorientações se apoiavam tem sido senão negligenciada, 

pelo menos posta em segundo plano. De fato, o caminho preferencial tomado pela 

historiografia portuguesa para explicar estas reorientações tem se fundamentado 

sobre a noção da personalidade de D. João III13. Tarefa árdua, como acertadamente 

lembrou Barradas de Carvalho: ―D. João III, cuja psicologia é um mistério‖14. 

Tratando sobre o prestígio que tão longamente experimentam as explicações 

pautadas na personalidade régia, Ana Isabel Buescu mostra que esta preferência 

vincula-se a uma nítida dificuldade que se apresenta nos estudos relativos às 

monarquias modernas — precisamente o fato de serem as crônicas régias o material 

primário preponderante na constituição desses estudos. É evidente, as crônicas 

régias desempenham papel fundamental na compreensão dessas monarquias. 

Susani Silveira Lemos França escreve: ―O que importa, ao contrário, é notar como 

as convenções ou clichês representam valores consolidados ou naturalizados na 

época e, portanto, merecem uma análise mais detida‖15. 

Entretanto, é necessário ter em conta que as crônicas régias se constituem 

em um tipo de registro que não compactua com os padrões analíticos atuais que 

dão, ou pelo menos pensamos dar, credibilidade aos trabalhos modernos16. 

Assentados em uma matriz analítica que repousa na construção de um ―conjunto de 

virtudes próprias de um rei‖17, os trabalhos relativos ao período em questão acabam 

por estabelecer um pressuposto18 que consiste em identificar diretamente o rei com 

                                                 
12

 CRUZ, Maria Leonor Garcia da. As controvérsias ao tempo de D. João III sobre a política 
portuguesa do Norte da África. Separata com paginação própria Mare Liberium, Lisboa, n.13, 1997, 
pp. 123-199; FONTOURA, Otília Rodrigues. Portugal em Marrocos na Época de D. João III: 
abandono ou permanência? Tese de Licenciatura em História, Faculdade de Letras, Universidade de 
Lisboa, Lisboa: 1966. 
13

 Para uma visão geral das muitas teorias da personalidade Ver. HALL, C.S. e LINDZEY, G. Teorias 
da personalidade, trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese, Porto Alegre: Artmed, 2000. 
14

 CARVALHO, Joaquim Barradas de. Sobre o Humanismo português na época da Renascença, In: 
Obra Completa, v. II, História da Cultura, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1948-1955, p. 22. 
15

 FRANÇA, Susani Silveira Lemos. Os Reinos dos Cronistas Medievais (Século XV), São Paulo: 
Annablume, 2006, p. 13. 
16

 Sobre esta questão Ver. PIRES, Francisco Murari (Org.). Antigos e Modernos. Diálogos sobre a 
(escrita da) história. São Paulo: Alameda, 2009. Em especial os artigos de PIRES, Francisco Murari. 
Maquiavel, a Corte dos Antigos e (o diálogo com) Tucídides, pp. 201-230, e o de REDE, Marcelo. A 
construção do passado nas crônicas assiro-babilônicas, pp. 73-85. 
17

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p.09. 
18

 O termo pressuposto é aqui utilizado no sentido defendido por Abbagnano, a saber, o de uma 
premissa não declarada que, introduzida sub-repticamente no decorrer de um raciocínio, o limita ou o 
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o seu reinado, trazendo como consequência a unicidade entre a imagem do rei, 

neste caso, a sua personalidade, determinadora de seus comportamentos, com a 

imagem de seu reinado19. 

Não é sem razão que José Sebastião da Silva Dias, em seu trabalho 

referencial sobre a cultura no reinado joanino, explicita claramente não só a 

insuficiência, mas também a preocupação de libertar-se do pressuposto analítico da 

personalidade. Nesse sentido, escreve: ―Não entraremos na análise do problema da 

capacidade intelectual do Rei Piedoso. O assunto tem sido objecto de controvérsia 

acalorada, com base sempre nos mesmos textos de cronistas ou de panegiristas, 

entre historiadores portugueses dos séculos XIX e XX‖20. 

De fato, dentro desse pressuposto da personalidade, duas imagens se 

destacam para a compreensão das reorientações joaninas. A primeira, a do rei 

fanático, da qual o maior representante foi certamente Alexandre Herculano21. A 

discussão dos caminhos o levaram a este tipo de construção ultrapassa em muito as 

pretensões desta dissertação22; de qualquer maneira, a título de exemplo e também 

de síntese são válidas as palavras de Borges de Macedo relativas à caracterização 

do pensamento de Herculano. Nesse sentido, Macedo escreve: 

[...] sempre antimultitudinário, pretendia conhecer meios de enfrentar o excesso do 

poder social, frente ao indivíduo [...], considerava a classe média como a mais apta, isto é, em 

melhores condições de resistir, tanto à multidão como ao Estado e seus institutos 

centralizadores. [...] Entendia que era necessário dar sentido concreto ao liberalismo, aplicá-lo 

                                                                                                                                                         
dirige de maneira ―dissimulada ou oculta‖. Desta forma, diferencia-se, pois, o pressuposto dos termos 
premissa, postulado e hipótese, não sendo, portanto, palavras sinônimas. Ver. ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de Filosofia, trad. Ivone Castilho Benedetti, São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. 
19

 Sobre esta questão, Joaquim Romero Magalhães mostra como a consideração desta identidade 
pode ser problemática, visto que justamente no período moderno passa a haver a separação entre o 
rei e o seu reino. ―O rei separa-se quase por completo de seus súbditos estruturando uma burocracia 
mediadora [...] Começa a distinguir-se entre rei e reino [...]. Esta distinção e afastamento vai sendo 
geralmente aceite, embora ao rei nem sempre convenha e não a respeite‖. MAGALHÃES, Joaquim 
Romero. As estruturas políticas de unificação. pp. 61-73. In: MATTOSO, José (Dir.). História de 
Portugal, v. 03. No Alvorecer da Modernidade (1480-1620). Lisboa: Editorial Estampa, s.d. 
20

 DIAS, J. S. da. A Política Cultural da Época de D. João III, Coimbra: Faculdade de Letras, 1969, p. 
721. 
21

 HERCULANO, Alexandre. História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, Mira 
Sintra-Mem Martins: Publicações Europa-América, s.d. Muito provavelmente o exemplo mais salutar 
deste tipo de construção historiográfica. Ver também. AMEAL, João. História de Portugal. Das 
Origens até 1940, Porto: Livraria Tavares Martins, 1949, p. 263. 
22

 Para uma apreciação do pensamento liberal de Herculano, bem como, a influência deste na 
constituição da obra História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal Ver. MACEDO, 
Jorge Borges de. A tentativa histórica ‗Da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal‘ e as 
insistências polémicas, pp. XI-CXXXIV. In: Obras Completas de Alexandre Herculano: História da 
Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, Lisboa: Livraria Bertrand, 1975. 
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sem obstáculos (em que, para ele, avultavam a multidão, o Estado centralizado e a Igreja 

papal)
23

. 

 

No mesmo sentido de contextualização da obra de Herculano, Buescu 

escreve: 

 

Foi a historiografia romântica e liberal que definiu, nos seus contornos mais 

preciosos, uma imagem de D. João III que havia de estar na base da controvérsia em torno 

da figura deste monarca, destinada a tão longo futuro e a tão profundos equívocos 

historiográficos [...] para Herculano, nos anos cinquenta do século de Oitocentos, passado 

que fora o ímpeto revolucionário de 1848, o grande desafio que a sociedade liberal enfrentava 

era, do seu ponto de vista, a reacção religiosa que, sob diversas formas e expressões, 

crescia na Europa, ameaçando a religião e a liberdade
24

. 

 

A segunda imagem advinda do pressuposto da personalidade é a do rei 

hesitante. Nesse particular destacaremos os trabalhos realizados por Mário Brandão 

relativos ao Colégio das Artes — precisamente, o objeto desta dissertação. Em 

verdade, a trajetória da instituição aparece na historiografia portuguesa como um 

dos maiores exemplos em que a indecisão joanina acabou por fadar o destino deste 

colégio, a ser lembrado amargamente como um dos mais ilustrativos casos de um 

esforço malogrado referente à inserção da cultura em Portugal. Inserção esta 

considerada condição e ingrediente indispensável à modernização do país, como já 

explicitado em Saraiva. ―A história desse Colégio das Artes foi triste‖25, escreveu 

melancolicamente Oliveira Marques. 

Certamente Mário Brandão foi o historiador que mais se dedicou a traçar a 

história do Colégio das Artes. Através de um prodigioso trabalho de levantamento e 

compilação de fontes relacionadas a esta escola, Brandão coligiu quatro coletâneas 

de documentos26, reunindo material suficiente para a publicação de duas obras 

                                                 
23

 MACEDO, Jorge Borges de. A tentativa histórica ‗Da Origem e Estabelecimento da Inquisição em 
Portugal‘ e as insistências polémicas, pp XI-CXXXIV In: Obras Completas de Alexandre Herculano: 
História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, Lisboa: Livraria Bertrand, 1975. 
24

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, pp. 09-10. 
25

 OLIVEIRA, Marques A. H. de. História de Portugal,  v.2, Lisboa: Palas, 1983, p. 140. 
26

 As coletâneas documentais publicadas por Mário Brandão são: Documentos de D. João III, 4v. 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1937-1941; Cartas de Frei Brás de Braga para os priores do 
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Coimbra: Imprensa Acadêmica, 1937; Alguns Documentos 
respeitantes à Universidade de Coimbra na época de D. João III, Coimbra: Biblioteca da 
Universidade, 1937; Actas dos Conselhos da Universidade, 3v. Sendo o segundo volume dividido em 
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enciclopédicas: O Colégio das Artes e A inquisição e os professores do Colégio das 

Artes que se tornaram indiscutivelmente importantes referenciais a qualquer 

pesquisador que queira aprofundar-se não só no desenrolar estritamente 

cronológico da instituição e ter dela um panorama geral, como também deter-se em 

alguns de seus aspectos em particular, tais como o pedagógico ou o arquitetônico. 

As informações apresentadas nessas duas obras serão largamente utilizadas nesta 

dissertação. Quanto às publicações documentais, faremos uso da seguinte 

coletânea: Alguns Documentos respeitantes à Universidade de Coimbra na época de 

D. João III. 

Além desta coletânea documental de Brandão, utilizaremos também dois 

conjuntos de documentos reunidos e publicados sob a denominação de Obras 

Completas. A primeira, publicada por Lorenzo Riber, intitulada Obras Escogidas de 

Erasmo; a segunda, publicada por Ignacio Iparraguirre, chamada Obras Completas 

de San Ignacio de Loyola. Ainda dentro do universo de documentos relativos à 

Companhia de Jesus e a Inácio de Loiola usaremos igualmente duas coletâneas: 

uma de cartas, publicada pelo jesuíta Armando Cardoso, chamada Cartas de Santo 

Inácio de Loyola, e a outra de documentos variados, tais como cartas, alvarás e 

regimentos, chamada Documentos para a História dos Jesuítas em Portugal, 

publicada por António José Teixeira27. 

Neste ponto é necessário que façamos algumas considerações acerca do uso 

das cartas como fontes na produção historiográfica. O mapeamento de padrões 

estilísticos realizado por alguns estudiosos, sobretudo aqueles ligados às áreas da 

linguagem e da filologia, trouxe como consequência a classificação das cartas como 

gênero literário, precisamente, o epistolar, suscitando e evidenciando uma série de 

precauções e entraves relativos ao uso deste tipo de material na constituição dos 

estudos históricos. Acerca desta natureza epistolar Adriana Cerello escreve: ―as 

cartas eram reguladas por prescrições rígidas, que distinguiam gêneros epistolares 

conforme as matérias tratadas e os destinatários‖28. Figuram como alguns dos 

principais obstáculos à utilização das cartas os problemas relativos à veracidade e à 

                                                                                                                                                         
três partes. Coimbra: Publicações do arquivo da Universidade de Coimbra 1951-1955-1968-1969-
1976. O terceiro volume de 1976 foi publicado por Lígia Cruz. 
27

 A especificação das obras, como por exemplo, os Exercícios de Loiola ou os Colóquios da Piedade 
Pueril de Erasmo de Roterdã, assim como das cartas, alvarás e regimentos presentes nas coletâneas 
citadas, serão feitas ao longo das notas desta dissertação. 
28

 CORELLO, Adriana Gabriel. O Livro nos Textos Jesuíticos do Século XVI. Edição, Produção e 
Circulação de Livros nas Cartas dos Jesuítas na América Portuguesa (1549-1563), São Paulo: 
USP/Linear B, 2007, p. 39. 
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credibilidade dessas missivas, mormente àquelas escritas antes da 

contemporaneidade, como depositárias de informações fundamentais à construção 

de argumentos à historiografia. Nesse sentido, Alcir Pécora escreve: 

 

Tem sido este exatamente o maior triunfo conquistado pela crítica mais recente de 

obras anteriores ao período romântico: entender que a sua principal questão hermenêutica é 

a de ajustar a interpretação dos textos à sua forma histórica contingente [...] muitas vezes [os 

documentos epistolares] lidos ainda ingenuamente como informação direta neutra, de 

conteúdo denotativo e referencial simples [...] Nada mais enganoso
29

. 

 

A pedra angular que valida este tipo de ajuste exortado por Pécora repousa, 

precisamente, na noção aristotélica de lugares. Sobre ela, o estagira escreve: 

 

Chamo, com efeito, de silogismos dialéticos e de silogismos retóricos aqueles em 

relação aos quais dizemos que existem lugares. Os lugares-comuns aplicam-se 

indiferentemente às questões de direito, de física, de política e de muitas outras matérias de 

espécies distintas [...] A maioria dos entimemas [ou silogismos] são extraídos das espécies 

próprias e particulares; os que provêm dos lugares-comuns são em número menor. Como 

fizemos nos Tópicos
30

. 

 

Em outras palavras, para Aristóteles a Tópica consistia na parte da Lógica 

destinada ao estudo e à delimitação do conjunto dos lugares-comuns, ou seja, do 

agrupamento dos argumentos cuja utilização era possível em todas as ―disciplinas‖. 

Era esta característica intercambiável que lhes dava a adjetivação ―comuns‖. Em 

oposição aos lugares-comuns existiam também, e em maior número, os lugares-

particulares, ou seja, os argumentos cuja utilização restringia-se a apenas uma 

disciplina. Neste sentido, Aristóteles sustentava que somente os últimos eram 

ferramentas capazes de contribuir ao conhecimento, porquanto os comuns ―não 

pertencerem a nenhum objeto determinado, não concorrerão para o nosso 

entendimento em nenhum gênero‖31. 

Seria errôneo conceber, porém, que essa exclusividade dos lugares-

particulares voltados ao conhecimento implique numa concepção hierárquica e 

valorativa por parte do filósofo grego. Em verdade, Aristóteles nunca considerou os 

                                                 
29

 PÉCORA, Alcir. Velhos Textos, Crítica Viva, pp. 11-15, In: TIN, Emerson (Org.). A Arte de Escrever 
Cartas, Campinas: Unicamp, 2005, pp.11-15. 
30

 ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1358ª10 e 25, trad. Edson Bini, São Paulo: Edipro, 2011, pp. 51-52. 
31

 ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1358ª 20, p. 52. trad. Edson Bini, São Paulo: Edipro, 2011, p. 52. 



16 

lugares-comuns, tampouco a Retórica, como instrumentos ou disciplina inferiores 

frente às demais. Certamente, Aristóteles concedia a esta disciplina, que ele próprio 

definia como concernente aos ―modos de persuasão‖32, a utilidade e o status de arte 

tal qual conferia à Dialética. Deste modo, estamos inclinados a pensar que 

Aristóteles entendia a Tópica como uma proposta de estudo orientada à 

determinação de todos os lugares-comuns possíveis (ou existentes) com vistas a 

servir de base argumentativa comum a todas as disciplinas e tendo como objetivo 

final a aquisição dos instrumentos e dos meios mais eficazes à persuasão. Mas este 

objetivo não tocava a questão relativa à percepção e à transmissão da realidade, 

tampouco, fazia qualquer menção relativa a uma inadequação dos lugares-comuns à 

resolução de questões concernentes a esse mesmo conhecimento, muito embora os 

lugares comuns não contribuam diretamente com ele. É por isso que, logo após 

fazer a distinção a qual já nos referimos, Aristóteles escreve: ―Por outro lado, quanto 

melhor for a seleção que fizermos de premissas adequadas a lugares-comuns 

especiais mais nos aproximaremos, inconscientemente, do estabelecimento de uma 

ciência distinta da dialética e da retórica‖33. 

Em síntese, Aristóteles, a despeito de não dotar os lugares-comuns de 

capacidade de aumento do conhecimento, não os exime por completo de sua 

problemática, na medida em que a qualidade persuasiva que estes argumentos 

contemplam contribui também, embora de maneira indireta, ao esclarecimento de 

questões da realidade, ou seja, de questões relativas a esse próprio conhecimento. 

Pensamos ser neste sentido particular do conhecer que Sérgio Alcides, já no 

contexto do século XVI, qualifica os topói como ―apoios permanentemente 

disponíveis para uma técnica de pensamento problemático, eles são ferramentas da 

cultura letrada, assim como as formas e os gêneros poéticos‖34. Acreditamos ser 

este o ponto central: a utilização dos topói para resolver problemas concretos. De 

fato, depurados pela tradição latina de Cícero e Quintiliano, e apresentados pelos 

humanistas como alternativa a um cenário saturado pela dialética frente a estudos 

retóricos e gramaticais35, a Tópica chega ao século XVI não mais como uma 
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 ARISTÓTELES, Retórica, I, 1, 1355ª 1, p. 42. trad. Edson Bini,São Paulo: Edipro, 2011, p. 52. 
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 ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1358ª 25. trad. Edson Bini,São Paulo: Edipro, 2011, p. 52. 
34

 AMARAL, Sérgio A. Pereira do. Desavenças. Poesia, Poder e Melancolia nas Obras do Dr. 
Francisco de Sá de Miranda. Tese de doutorado─ FFLCH, USP. São Paulo: 2007, p. 135. 
35

 Algumas considerações acerca dessa ―saturação‖ dialética serão feitas no capítulo I. 
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sugestão de estudo direcionado, mas como todo um ―vasto manancial de topói ou 

lugares-comuns transmitido pela tradição das letras desde a Antiguidade‖36. 

É verdade que esta transmissão era realizada por canais que não conheciam 

a noção de personalidade ou individualidade. Munido de tal sentido de 

caracterização destes ―canais‖, ou caminhos de transmissão, é que Sérgio Alcides 

critica o modelo explicativo proposto pelo Visconde de Seabra acerca da forma de 

apropriação de Horácio pelo poeta Sá de Miranda. Nesse sentido, escreve: ―Na 

prática da imitação retórica dos chamados auctores, fontes canônicas de autoridade 

para o discurso, a direção não era dada por uma ligação subjetiva entre 

personalidades e preferências pessoais‖37. 

Entretanto, a delimitação de um problema pertinente de análise, precisamente 

o da baixa representatividade (ou inexistência) da noção de autoria das cartas, pode 

trazer generalizações problemáticas. Pensamos ser este o caso de Adriana Cerello. 

Vejamos as palavras da autora acerca do tratamento dispensado por ela relativo ao 

uso das cartas jesuíticas: 

 

Levando-se esses critérios em consideração, pode-se dizer que as cartas escritas 

pelos jesuítas no primeiro século da colonização não são efeito espontâneo nem da realidade 

dos índios nem da reação subjetiva dos padres.[...] 

Cabe, portanto, olhar para as letras do século XVI por meio dos processos de 

invenção de seu tempo e pensá-las conforme uma perspectiva ampla, em que se detectam 

padrões duradouros de manutenção de estruturas de produção [...] Tome-se, portanto, como 

pressuposto [...] uma outra concepção de letras coloniais que, conforme diz João Adolfo 

Hansen, são consideradas parte de uma sociedade de Antigo Regime em que as 

interpretações do homem são ibéricas e católicas, teológico-políticas e metafísicas [...]. 

As letras aqui são, primeiramente, inspiradas por Deus; quem as escreve é tão 

somente o instrumento para a transmissão de uma Palavra cuja origem está em outro lugar 

que não nele mesmo. São também consideradas parte de um ‗estilo‘ no qual os textos são 

construídos pelo uso de ‗lugares comuns de tipos e situações‘ e que confiam a memória 

essas tópicas conhecidas da audiência, fazendo da sua repetição, comentário, glosa ou 

desenvolvimento um critério positivo de avaliação dos discursos
38

. 
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 ZUMTHOR, 1971, p. 193 Apud AMARAL, Sérgio A. Pereira do. Desavenças. Poesia, Poder e 
Melancolia nas Obras do Dr. Francisco de Sá de Miranda. Tese de doutorado─ FFLCH, USP. São 
Paulo: 2007, p. 132. 
37
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O trecho que acabamos de reproduzir suscita algumas ponderações. Como 

lembrou Marc Bloch: ―o ceticismo de princípio não é uma atitude intelectual mais 

estimável ou mais fecunda que a credulidade‖39. Em primeiro lugar, vimos que de 

acordo com Aristóteles, a Tópica não exime da escrita a transmissão de realidade. 

Assim sendo, ainda que consideremos a asserção de Cerello válida, ou seja, que as 

cartas ‗não são efeito espontâneo‘, pensamos que a conclusão da autora é 

problemática em afirmar que estas não expressam ‗nem a realidade dos índios, nem 

[a] reação subjetiva dos padres‘. 

Em segundo lugar, não nos parece evidente que a identificação de 

duradouros padrões de escrita de cartas possa trazer como consequência 

considera-la ‗instrumento para a transmissão de uma Palavra cuja origem está em 

outro lugar que não nele mesmo‘. A escrita de cartas forjada pelo manancial tópico 

não apaga a necessidade de resolução de um problema terreno, concreto e 

presente que demandava, geralmente, rápida resolução; por exemplo, a penúria de 

um colégio da ordem e a reação adversa de um monarca em relação a ela40. De 

fato, pensamos que os condicionamentos culturais determinados pelo catolicismo 

ibérico do século XVI e a inexistência da noção de autoria não possam ter sido tão 

poderosos a ponto de incutir aos homens a mentalidade de que as cartas do tempo 

fossem (somente) manifestação de Deus. Sobre este caráter presente e terreno na 

escrita da modernidade são representativas as palavras de Alcides: 

 

[...] a consulta do seu acervo geral [dos tópicos] partia da iniciativa de cada homem 

de letras, no momento de redigir a sua oração ou o seu poema. A seleção dos lugares-

comuns [...] não se dava do passado para o presente, mas, ao contrário, estava sujeita às 

circunstâncias do presente e às finalidades dispostas, não pela tradição, e sim pela 

‗atualização‘
41

. 

 

Sinalizando a consideração sobre a validade do uso de cartas jesuítas como 

instrumentos importantes e depositários de ações do tempo, a despeito de seu 
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caráter tópico epistolar, Fernando Londoño mostra como essas missivas eram 

fundamentais componentes de um complexo sistema de decisões destinado à 

concretização de ações. Nesse sentido, escreve: 

 

[..] tal sistema de informações permitiu pelo menos a procura de alguma 

uniformidades das políticas numa infinidade de ações [...] 

Nas cartas mensais ao superior, o padre geral deseja saber informações concretas, 

tais como o número que estão na casa [...], como é o cotidiano da formação, quem mostra já 

sinais de poder ser aproveitado em algum apostolado. Ficando o texto edificante, com o 

número de confissões e pregações e atos notáveis por conta das cartas principais a cada 

quatro meses [...] 

As cartas constituíam assim um espaço de tensão, de negociação, de recuos e 

principalmente de ação. Acreditando que a edificação deveria vir por si, se preocupou Loyola 

principalmente por estabelecer a base do que aqui foi chamado de um sistema de 

informações destinado a ajudar na tomada de decisões e na realização de ações
42

. 

 

Retornando à questão da imagem régia e do legado de Mário Brandão para o 

estudo de nosso objeto, podemos dizer que foi este autor o maior responsável pelo 

estabelecimento e pela consagração do padrão interpretativo referente ao Colégio 

das Artes, alicerçado na hesitação de D. João III. Para o estudioso, foi certamente a 

insegurança do rei a maior culpada pelas agruras que assolaram aquela instituição e 

que, em pouco tempo, acabariam por ceifar suas possibilidades de sucesso. O 

trabalho de Brandão é pródigo em descrever um rei que, a despeito de seu caráter 

piedoso e de sua generosidade para com o desenvolvimento das ―letras‖ no reino, 

manteve sempre uma postura vacilante, falhando em momentos cruciais por 

escolhas erradas advindas de sua reduzida capacidade de avaliação conjuntural. 

Nesse particular, as ocasiões relativas às mudanças e às nomeações de diretores 

com vistas a apaziguar a terrível crise interna que atingia o colégio aparecem a 

Brandão como exemplares de um rei vítima de si mesmo. 

Vejamos algumas dessas passagens. 

A primeira delas, fazendo menção à nomeação de Diogo de Gouveia, o novo: 

 

Mas se a intenção do rei, ao escolher Diogo de Gouveia o moço, foi boa, os 

resultados revelaram-se desastrosos, e a nomeação representou golpe fatal vibrado na 
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 LONDOÑO, Fernando Torres. Escrevendo Cartas. Jesuítas, Escrita e Missão no Século XVI, pp 11-
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escola recém fundada. Por maior que se repute a competência do novo principal, justo será 

reconhecer nele a pessoa menos indicada para dirigir o Colégio coimbrão, a menos que o 

monarca prèviamente tivesse tomado a resolução radical de substituir todo o corpo docente 

bordalês [...] Atendendo às rivalidades que em Coimbra já desenhavam entre lentes 

bordaleses e parisienses, a sua entrada no Colégio das Artes tinha inelutàvelmente de ser 

considerada por estes como uma vitória, que os tornaria ousados e provocadores, e por 

aqueles como uma ofensa e um perigo, pois ficavam subjugados a homem que lhes era 

antipático e adverso. Sobretudo João da Costa, que em Bordéus e em Coimbra fora na 

qualidade de subprincipal o grande colaborador de André de Gouveia, devia reputar-se com 

direito a ascender ao principalato, e por consequência veria em Diogo um entruso que o 

esbulhara. Afastados por antipatias já antigas, dominados por ideais antagónicos, forçados 

pelas circunstâncias a considerarem-se os maiorais de dois partidos adversos, e cercados por 

quem não deixaria de intrigar e de os incitar à luta, fatalmente não poderiam conviver em paz. 

Eis a situação que D. João III não soube compreender quando, pouco depois do falecimento 

de André de Gouveia, lhe deu como sucessor o primo.
43

 [grifo nosso]. 

 

Ou ainda: 

 

A infausta notícia [a da morte súbita de André de Gouveia] foi comunicada ao Rei. 

Êste em logar de nomear para o cargo tão abruptamente vago a Mestre João da Costa─ que 

há longos anos era o colaborador de André na Escola bordalesa, depois no Colégio das 

Artes─ limitou-se a interinamente o encarregar do govêrno enquanto não designasse novo 

Principal [...]. 

Longe estava o Monarca de supor, ao designar para missão tão delicada─ rendendo-

se talvez a pedidos e recriminações do velho Gouveia─ a Diogo de Gouveia, que ia destruir a 

obra generosa de André, com tanto entusiasmo e estipêndio instaurada em terras lusitanas. 

As vicissitudes e as marulhadas de ódios e revoltas que iam saltear o Colégio, demonstrariam 

quão mal aventurada fôra essa escolha...
44

 [grifo nosso] 

 

―Agora tentando consertar seu ―erro‖ com a nomeação, tardia, de João da 

Costa: Fazia-se finalmente ─¡embora tarde!─ justiça ao auxiliar e colaborador de 

André de Gouveia. O Monarca não dera, pois, ouvidos às acusações contra os 
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Mestres Bordaleses, ou julgou que a tempo se lhes poderia pedir contas de seu mau 

pensar...‖45. 

Ou ainda, Brandão interroga: 

―Porque não dera atenção aos queixumes do velho principal de Santa 

Bárbara, que bem o avisara da fé muito suspeita do homem a quem 

imprudentemente confiara a direcção do Colégio Real?‖46. Para finalmente, perplexo, 

concluir: ―Estranho carácter o daquele rei, sempre tão tardo e hesitante nas 

decisões‖47. 

É importante lembrar que a hesitação joanina é certamente um elemento-

chave ainda presente nos atuais trabalhos relativos à D. João III ou a assuntos 

diretamente a ele relacionados. Sendo assim, seria errôneo considerar a abordagem 

desta problemática como uma questão menor, conquanto, pretensamente, restrita às 

produções historiográficas mais antigas. Em verdade, é a forte prevalência deste tipo 

de explicação que faz com que estudiosos de inquestionável prestígio e credibilidade 

recorram a argumentações desse tipo em seus excelentes trabalhos. Assim é que 

Ana Isabel Buescu, ao tratar da biografia joanina, recorre ao argumento da ―atuação 

ziguezagueante‖48 deste rei português. 

A verdade é que a procura de critérios capazes de nos orientar acerca das 

ações e medidas que marcaram o reinado joanino constitui-se em um dos desafios 

mais árduos ao historiador. No caso particular do Colégio das Artes, é fácil perceber 

a insuficiência que um enfoque do tipo cronológico-personalista como o proposto por 

Brandão trazia. Como dissemos, não se trata de menosprezar o trabalho desse 

historiador, cujas importância e competência não iremos mais nos referir, acontece 

que a tumultuada trajetória da escola coimbrã, marcada por brigas internas, trocas 

de diretores, processos inquisitoriais e sua transferência aos jesuítas, evidenciava a 

necessidade de se realizar um estudo em que D. João III fosse pensado em relação 

aos que talvez, juntamente com o início da colonização do Brasil, foram os seus 

maiores legados: a reforma do ensino, a inquisição e a Companhia de Jesus. 
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Esta tarefa imensa já foi realizada por José Sebastião da Silva Dias em seu 

trabalho monumental e de leitura obrigatória A política cultural da época de D. João 

III. O estudo de Silva Dias é de uma erudição sem igual, e excede em muito as 

pretensões desta dissertação. O autor mostrou como a construção do Colégio das 

Artes guardava íntima relação com a reforma e a transferência da Universidade para 

Coimbra. Não é nosso objetivo descrever o processo de transferência universitária, 

tampouco discutir o modo de configuração desse processo, ou seja, se mera 

transferência ou se uma reforma. O que nos interessa ressaltar no trabalho de Silva 

Dias são as suas linhas gerais: segundo ele, a falência do Colégio das Artes, e com 

ela a possibilidade de fixação do Humanismo em Portugal, reside em uma 

contradição existente entre o espírito pacifista humanista erasmiano e um espírito 

cruzado orientador das decisões da coroa portuguesa, motivadas pelos seus 

interesses de potência marítima. A esse respeito o autor escreve: 

 

Nesta situação de conflito pelo domínio do comércio e pela primazia no império, a 

ideia de Cruzada avultava naturalmente, como o processo de excelência de salvaguardar os 

interesses e valores da civilização cristã [...] Compreende-se, debaixo desta luz, as inflexões 

inevitáveis que o ideal humanista teria de sofrer
49

. 

 

Portanto, Silva Dias sustenta a tese de que a atuação política de D. João III 

caracterizava-se por uma dicotomia fundamentada na tentativa de união de 

elementos de matrizes díspares. Uma matriz moderna de cunho erasmiano, 

expressada na sua ampla reforma educacional, e uma matriz medieval de cunho 

cruzado, cujas manifestações mais claras podem ser vistas na ânsia pelo domínio 

do norte da África e na predileção pelos jesuítas. 

Entretanto, a tese de Silva Dias é passível de algumas observações. Acerca 

das Cruzadas, Jean Flori escreve que 

 

a Cruzada foi pregada como operação militar de reconquista dos lugares santos de 

Jerusalém, na qualidade de uma guerra santa prescrita aos guerreiros em troca da remissão 

dos pecados [...] Tais empresas guerreiras realizadas com o apoio do papa ou com a sua 

garantia estão evidentemente sacralizadas [...] Os papas reformadores generalizaram a 

prática de recompensas espirituais e aplicavam-nas a todos aqueles que lutavam na defesa 
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de sua causa [...] contra todos os inimigos da reforma, do papado, da Igreja romana, da Igreja 

universal, de toda a Cristandade
50

. 

 

Podemos, pois, sintetizar este conceito em duas noções fundamentais: a de 

belicosidade e a de unidade da comunidade cristã sob a égide papal. Ambas, no 

nosso entender, são especialmente problemáticas quando pensadas à luz do 

procedimento político joanino. Em verdade, a belicosidade parece nunca ter gozado 

de especial prioridade no conjunto das necessidades e das preferências joaninas. 

No plano externo à ―guerra justa‖ contra o infiel turco figurou como algo que 

sempre procurou evitar ou minimizar. Procedimento que, na verdade, simbolizou 

neste aspecto externo, como em outros aspectos do reinado, uma importante 

reorientação quando comparado com o procedimento de seu pai, D. Manuel. 

Luís Felipe Thomaz sustenta mesmo que ―a destruição do bloco islâmico 

representava a pedra fundamental da idéia imperial de D. Manuel e de sua 

estratégia nas Índias‖51. Contudo, a legitimidade de uma estratégia para o reinado do 

venturoso não significa que a sua aplicabilidade seja uniforme e presente durante 

todo o império português. É justamente esta a ideia defendida por Luís Filipe Silvério 

Lima. 

Ao problematizar o uso do termo império, Silvério Lima indaga: ―Se for 

assumida como eficaz essa interpretação [a de Thomaz acerca do reinado de D. 

Manuel], pode-se ainda perguntar: isso vale para todos os períodos da história 

ultramarina moderna de Portugal?‖52 Utilizando-se de dois indicativos, a saber, a 

delimitação de diferentes significados para os termos império e imperador e as 

transformações que caracterizaram o século XVII, tanto no reino como no ultramar, 

Silvério Lima defende a ideia da não aplicabilidade da tese de Thomaz para a 

totalidade da modernidade portuguesa. Em verdade, Ana Isabel Buescu alerta para 

a insuficiência desta aplicabilidade já no reinado de D. João III. 

Se por um lado Thomaz aponta a difusão de impressos, ―entre eles uma série 

de folhetos publicados pelo próprio soberano [...] [como] preciosos para conhecer as 
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intenções do poder e seus métodos de propaganda‖53, por outro, Buescu utiliza-se 

do mesmo argumento, agora em sentido contrário, ou seja, a retirada desses 

folhetos para a defesa de seu argumento. Vejamos as palavras de Buescu acerca da 

recolha do folheto da Carta das Novas: 

 

Mas estas mudanças, [...] significavam sobretudo uma alteração funda de objectivos e 

de prioridades, e uma ruptura com os projectos cruzadístico-imperiais de D. Manuel. Depois 

de anos de incitamento à cruzada, [...] em junho de 1521 D. Manuel fazia publicar o primeiro 

documento da expansão em português, a Carta das Novas, em que se anunciava, no quadro 

ideológico promissório e imperial, [...] a queda iminente de Meca e Jerusalém. Poucos meses 

depois, morria o rei; todos os exemplares das cartas desapareceram à ordem de D. João III 

[...]. Estava simbolicamente encerrada a demanda do império cristão universal tal como D. 

Manuel e os seus mais próximos conselheiros, como Duarte Galvão, seu secretário e 

cronista, o entendiam e queriam ver cumprido
54

. 

 

Nesse sentido, nos aproximamos da posição defendida por Joaquim Barradas 

de Carvalho quando aponta que a expansão portuguesa deve ser entendida, pelo 

menos prioritariamente, sob a chancela comercial e não mais da conquista de cariz 

medieval. A esse respeito escreve: ―A expansão portuguesa seria muito mais uma 

expansão pacífica e comercial do que uma expansão pela conquista‖55. Entretanto, 

não se deve pensar que a defesa desta posição de ruptura cruzada implique que 

sustentemos uma falsa percepção de retirada imediata de contingentes militares. O 

ideal cruzado transforma-se, insere-se numa outra perspectiva, em uma outra 

mentalidade, que diz respeito a uma nova concepção de império. Nesse sentido, 

Buescu escreve: 

 

[...] não significa que o ideal de cruzada e de luta contra o infiel desaparecesse, [...] 

ele continuava bem presente: mas não mais revestiria essa forma. [...] D. João III dava um 

rumo diferente ao império: superado o sonho de conquista de Jerusalém, de que o episódio 

crucial da Carta das Novas é absolutamente eloquente, o império português do Oriente 

deixava de ser concebido como um meio que permitiria o acesso ao Próximo Oriente e a 

Jerusalém, para passar a ser visto em si mesmo: tratava-se agora de, [...] manter uma 
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presença comercialmente vantajosa naquelas longínquas paragens, preservar a relevância 

política e comercial da Rota do Cabo
56

. 

 

No caso específico do Colégio das Artes destaca-se a insistência de D. João 

III em procurar extinguir o hábito do porte de armas, tal qual aparece em seu 

regimento: 

 

[...] e os que tiverem roupa comprida a trarão apertada pela cinta, com um cingidouro, 

para que não possam trazer espada nem punhal, sem lhes ser visto, porquanto pelos 

estatutos, que se hão de fazer para o dicto collegio, lhes ha de ser defeso trazerem as dictas 

armas
57

. 

 

Evidencia assim um forte traço contrário à belicosidade. 

Outro ponto questionável na tese de Silva Dias refere-se à presença de uma 

mentalidade de tipo cruzado-medieval no cerne da Companhia Jesus58. Neste 

particular, J. O‘Malley nos lembra que as expressões vinculadas à guerra não eram 

propriamente manifestações de uma prática, mas o resultado de uma permanência 

medieval no nível da linguagem. Nesse sentido, escreve: 

 

A Fórmula abre descrevendo um membro da Companhia ‗como um soldado de Deus 

sob a bandeira da cruz‘ [...] era um sinônimo medieval para um membro da ordem religiosa. 

Tal imagem era uma herança comum, como o título do Manual do Soldado Cristão, de 

Erasmo, também o indica [...] Os jesuítas fizeram uso mais genericamente de outras 

metáforas para descrever o que eram e, apesar de frequentemente pensar que estavam 

mesmo fazendo batalha (e de um modo mais intenso do que talvez muitos outros ‗soldados 

cristãos‘), suas referências à Companhia como um esquadrão ou um exército são 

excessivamente raras
59

. 

 

De fato, podemos perceber que à ideia de batalha em Inácio restringe-se a 

esfera espiritual, não guardando correspondência com a prática concreta e real da 

guerra cruzada, de modo a sempre menosprezar a belicosidade. Nesse sentido, o 
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fundador escrevia ao provincial português Simão Rodrigues: ―tomemos nossas 

armas espirituais, pois abandonamos para sempre as temporais‖60. 

Finalmente, o último questionamento a Silva Dias relaciona-se com o caráter 

moderno de Erasmo. Se, pelo aspecto das letras, Erasmo certamente representou 

um avanço frente aos critérios medievais mediante os novos patamares que seu 

trabalho filológico trouxe para o âmbito das traduções, pelo aspecto político, seu 

caráter modernizador não se mostrava tão evidente. Um bom indicativo dessa 

postura ―antimoderna‖ do holandês no âmbito político pode ser vislumbrado na sua 

recusa à vida de corte. A esse respeito Jorge Osório escreve: ―Erasmo não se deu 

conta da importância histórica da corte nem do que ela significava no momento 

político do seu tempo [...], a corte aparecia como um pólo de referências negativas 

assentes numa alusão mais religiosa e devota do que política‘61
. 

A atitude erasmiana de alienação da vida cortesã pode ser interpretada em 

grande medida pela permanência do holandês em um pensamento de matriz 

medieval. Seu horizonte permanecia no estabelecimento de um discurso 

(preferencialmente em latim) aplicável a toda cristandade; por essa razão, Erasmo 

não via valor na literatura de corte e não participava como elemento ativo na 

depuração do gosto cortês, porquanto não enxergava nesse universo textual um 

manancial para a melhoria da conduta cristã. Vejamos mais uma vez as palavras de 

Osório: ―É que para ele [Erasmo] a corte não podia ser evocada como referência 

para a prática de comportamentos directamente úteis para os cristãos [...] É que 

Erasmo permanece essencialmente numa perspectiva que recuperava uma tradição 

letrada medieval‖62. 

O ideal de concórdia cristã proposto por Erasmo sofria uma grande alteração 

de sua forma quando usado como plataforma por D. João III. Ao contrário do 

holandês, que defendia uma concórdia mediada pelo papa, o rei português a usava 

como condição necessária à expansão de seu império e, nesse sentido, explica-se o 

seu alinhamento à igreja romana Entretanto, a mediação dessa concórdia, no 
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pensamento joanino, deveria passar a ser feita pelo próprio rei, que afinal, lutava 

para concretizar um inequívoco processo de centralização das instâncias do reino 

para a monarquia63. 

Após a sucinta apresentação do objeto e dos questionamentos relativos às 

suas formas de apreensão e análise, é necessário, doravante, explicitarmos o nosso 

próprio enfoque analítico, bem como destacar dentro desse objeto o principal 

problema que nos move neste trabalho. Em primeiro lugar, seria um erro pensar que 

da crítica ao pressuposto da personalidade decorreria de nossa parte a total recusa 

das noções construídas pela psicologia. Nesse sentido, são reveladoras as 

considerações feitas por Peter Gay quando escreve: ―O historiador profissional tem 

sido sempre um psicólogo─ um psicólogo amador. Saiba isso ou não [...] Descobre 

causas, e a sua descoberta geralmente inclui os atos mentais‖64. É bem verdade, 

que o pressuposto em questão tem muito pouco de psicologia. A afirmação de que o 

rei D. João III tem uma ―atuação ziguezagueante‖ não traz em si mesma (ou se traz 

ela é muito pequena) nenhuma potencialidade esclarecedora acerca de seu 

reinado65. Sua demasiada indistinção e sua excessiva restrição de características 

psicológicas individuais à personagem analisada66 acabam por transformá-la em 

uma caricatura inserida num universo maniqueísta, trazendo como consequência o 

esvaziamento dos teores políticos de suas ações. 

Deste ponto de vista, embora reconhecendo o grande valor das noções da 

psicologia na constituição dos trabalhos historiográficos, buscaremos nesta 

dissertação um enfoque diferente. É forçoso reconhecer que esta opção, em grande 

medida, vincula-se ao nosso particular desconhecimento sobre psicologia. ―Um 

psicólogo amador‖. Entretanto, a alternativa por este diferente caminho liga-se 

também ao fato de acreditarmos ser este, um dos mais adequados à resolução de 
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nosso principal problema — precisamente o da transferência do Colégio das Artes à 

Companhia de Jesus em 1º de outubro de 1555. 

Dentre os muitos episódios polêmicos que marcaram a trajetória do Colégio 

das Artes, parece ter a transferência um caráter especialmente difícil. Jamais 

oficializada por D. João III, a posse da escola coimbrã, outrora muito desejada pela 

ordem inaciana, tornou-se, logo após a sua conquista junto ao rei, fonte de muitos 

embaraços para os membros da Companhia, mormente, no que se referia à 

manutenção de sua qualidade devido à permanente dificuldade da ordem em 

preencher suas classes com professores qualificados. Deste ponto de vista, a 

conversão do Colégio das Artes em colégio jesuítico aparece certamente senão 

como o fim de um projeto, ou pelo menos como o fim de uma proposta de ensino e 

de formação específicas. Antes, um estabelecimento público mantido pelo erário, 

com foro exclusivo sobre o ensino de humanidades em Coimbra, dotado de 

professores estranhos à formação corriqueira dada nos colégios monásticos e na 

universidade e, sobretudo, com total independência frente a esta última67, 

transformou-se depois em escola cujas disposições eram regidas pelas 

Constituições da Companhia, concebidas sob uma problemática em que não havia 

obrigatoriedade de concordância com os interesses do reino. Sob essa ótica, é fácil 

perceber o porquê da atitude joanina de não oficializar essa conversão. 

Por outro lado, é necessário notar também que fora o próprio D. João III, 

quinze anos antes, o responsável pela introdução e pelo patrocínio da ordem 

inaciana em terras portuguesas. Exercendo papel ativo no que se referiu à vinda e 

ao estímulo para a abertura de colégios, a Companhia de Jesus iria ocupar uma 

posição suigeneris no tocante ao seu desenvolvimento, estabelecendo colégios em 

Coimbra, Lisboa, Évora e Goa. 

A percepção dessas duas ―realidades‖ que marcaram o reinado, ou se 

quisermos, em uma inferência problemática, não obstante válida para o nosso caso, 

desses dois tipos antagônicos de ―atitudes‖ do rei para com a Companhia de Jesus, 

suscita muitas questões: Que motivou levar D. João III a não oficializar a sua 

decisão de transferir o Colégio das Artes? Quis o rei realizar esta operação? E se 

não a queria, quais as razões que o levaram a fazê-la? Foram os interesses do rei e 

dos inacianos sempre coincidentes? Por que o rei se mostrava tão solícito para com 
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a Companhia em tantas situações e nesta não pareceu ter dispensado da mesma 

solicitude? Como tudo isso pode ser esclarecido? Por ventura, esses 

questionamentos mostrariam toda a hesitação ou mesmo a dissimulação do rei... 

São perguntas difíceis que ao longo deste trabalho procuraremos, se não responder, 

pelo menos sugerir possibilidades. 

Geralmente, a exigência por ―explicações‖, ―razões‖, ―motivações‖ ou ―causas‖ 

no âmbito dos estudos históricos vem a se constituir muito mais fortemente em uma 

fonte de preocupações do que de alívio ou ajuda. Contribui para esta desconfortável 

constatação o elevado grau de significância que estes termos possuem, suscitando 

reflexões que acabam por tocar em questões relativas à própria natureza do 

conhecimento histórico68. Evidentemente não discutiremos estas questões aqui. Em 

verdade, cremos que seja corrente a qualquer historiador nos dias de hoje a 

consciência da insuficiência de uma única linha teórica para melhor compreender 

(ou explicar) as causas (ou razões) que surjam durante o estudo de seu objeto. 

Acreditamos também na enorme ignorância, e até ingenuidade, de que seríamos 

vítima se pretendéssemos aqui fornecer uma ―explicação definitiva‖ sobre qualquer 

aspecto que este trabalho trate. 

Não obstante essas considerações, podemos certamente confirmar, até pela 

natureza dos questionamentos a que nos propusemos a responder, uma 

aproximação clara às explicações fundamentadas nas premissas de 

intencionalidade das ações e eleição racional. Nesse sentido, apresenta-se como 

importante referencial teórico desta dissertação o trabalho Filosofia da História, de 

Willian Dray, e suas considerações acerca do pensamento de R. G. Collingwood. 

Como anteriormente dito, a despeito de todos os questionamentos que possam ser 

suscitados, pensamos ser este o mais adequado modelo interpretativo do nosso 

problema. 

Além disso, consideramos esse modelo apropriado porque foge de duas 

noções, a nosso ver, problemáticas: a de necessidade e a de conduta 

comportamental tributárias, respectivamente, da tradição neopositivista e de parte da 

tradição psicosociológica. Embora sob diferentes óticas, ambas correntes carregam 
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a premissa de previsibilidade. Enquanto o caminho neopositivo funda-se na ideia de 

leis, a via psicosociológica prende-se à ideia de personalidade, entendida então 

como uma estrutura relativamente rígida, capaz de fornecer dados de previsibilidade 

para determinado indivíduo69. 

Nesse sentido, são ilustrativas as considerações feitas por Narciso Pizarro 

acerca das diferenças fundamentais entre as noções de ação e conduta: 

 

En efecto, la distinción entre ‗conducta‘ y ‗acción‘ de un individuo ha sido 

tradicionalmente efectuada apelando a la distinción entre determinación y orientación, y la 

diferencia existente entre consecuencias y finalidad [...]. 

La acción se diferencia de la conducta por la naturaleza de los factores que afectan 

su curso. La conducta es un proceso determinista, cuyo curso se ve eteramente definido por 

una serie de condiciones que determinan absolutamente todas las etapas hasta que llega a 

su fin [...] La acción por el contrario, es finalista [...] Además, la relación existente entre las 

condiciones iniciales de la acción y su curso ulterior no esta determinada [...] la acción exige 

que el individuo sea un sujeto o ator, dotado de una consciencia capaz de representarse tanto 

la situación en la que se encuentra como las alternativas existentes, las situaciones futuras 

posibiles. De entre las situaciones futuras (los fines) posibles el sujeto elige una, la que 

parece como óptima después de haber evaluado todas
70

. 

 

Deste ponto de vista, consideramos ter sido D. João III sujeito de suas 

próprias ações porquanto tomadas para a fim de construir uma ação política 

coerente. Entretanto, uma pergunta se impõe. Dentre a multiplicidade de ações do 

indivíduo, quais delas deveremos considerar relevantes, ou se preferirmos, dignas 

de análise no plano político? A resposta novamente é dada por Dray: 

 

Que a Rainha Elisabete, certa manhã, tenha tido dor de garganta só se torna objeto 

de interêsse histórico se isso a houver impedido de comparecer a uma reunião do Conselho 

Privado [...] Uma ação não se torna assunto de interêsse do historiador a menos que possua 

[...] significação societária
71

. 

 

Evidentemente a afirmação de Dray pode ser objeto de questionamentos. 

Certamente, os trabalhos pertencentes às variantes da ―história da vida privada‖ 
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provaram que o espectro de ações dignas de investigação histórica é muito mais 

amplo do que este designado por Dray72. De qualquer modo, se levarmos em conta 

a restrição feita por este autor, ou seja, se considerarmos dignas somente aquelas 

ações de elevada significação societária conquanto dotadas de alto poder de 

influência em um grande número de pessoas, poderemos considerar, para o âmbito 

do reinado joanino, três ações societárias de nosso interesse: a instalação do 

tribunal da inquisição em 1536, a chamada da Companhia de Jesus em 1540 e, 

finalmente, a constituição do Colégio das Artes em 1548. 

Nesta perspectiva, tentaremos mostrar que essas três ações societárias não 

foram fruto do acaso ou da hesitação joanina, pretensamente típica de sua 

personalidade. Ao contrário, enfocaremo-nas como ações coordenadas, passíveis 

de serem provenientes de uma ação política coerente. Nesse sentido, procuraremos 

fugir da antítese proposta por Buescu das ―luzes e sombras‖ porquanto esta figura 

de linguagem conotar uma percepção que advoga uma forte oposição entre os 

preceitos de feição erasmiana, as luzes, e o fogo da inquisição, paradoxalmente as 

sombras. De fato, esta oposição está ligada a dois aspectos que não concordamos: 

o primeiro, relativo à personalidade hesitante de D. João III, o segundo, referente à 

negação de possibilidade de convivência entre as conquistas filológicas erasmianas 

e a inquisição. 

Contiguamente às explicações fundamentadas na racionalidade das ações, 

utilizaremos também o conceito de função introduzido por Radcliffe-Brown, de modo 

a determinar a contribuição específica almejada por D. João III ao desempenhar 

uma ação e/ou deliberação relevante. 

Após essas considerações, podemos mostrar finalmente a divisão de nosso 

trabalho. No capítulo I, partindo da premissa da existência de uma forte exigência 

por passionalidade presente na Europa desde a Idade Média e que explode no 

século XVI por conta dos questionamentos trazidos por Lutero, relativos à 

impossibilidade da manutenção de unicidade da cristandade, mostraremos como a 

emoção da piedade sofre um processo de estetização atingindo tanto Erasmo 

quanto Inácio. Sob essa ótica, enfatizaremos como as doutrinas de Erasmo e Inácio 

pertenciam a um universo devocional comum. Desse ponto de vista, é possível 

admitir que as oposições entre os humanistas e os inacianos, que depois se 
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evidenciariam, não se mostraram tão claras na época em que surgiram. Em verdade, 

sustentamos que as diferenças entre as doutrinas de Erasmo e Inácio em meados 

do século XVI apresentavam-se difusas. Deste modo, não seria descabido defender 

que, para um homem do século em questão, a integração desses preceitos no 

âmbito de uma mesma ação política não se configuraria em propostas imiscíveis. 

Mais adiante, mostraremos como as correntes de pensamento da Escolástica 

e do Humanismo foram utilizadas por D. João III como ingredientes constitutivos da 

modernização cultural do reino, que até então, sofria a prevalência do ensino 

monástico, já decadente em outras partes da Europa. 

No capítulo II, enumeraremos um conjunto de características divididas em um 

rol de aspectos para denunciar o caráter diferenciado do Colégio das Artes frente 

aos demais colégios portugueses que lhe foram anteriores. Tal enumeração tem por 

objetivo mostrar que essas diferenças explicitavam uma nova funcionalidade, 

direcionada a formar uma elite forjada pelos preceitos humanistas desenvolvidos 

além das fronteiras portuguesas, de modo a utilizar tal elite em segmentos 

burocráticos do reino. Em seguida, mostraremos como essas diferentes 

características almejadas pelo rei para sua nova instituição de ensino chocava-se 

com a realidade anterior. 

No capítulo III, problematizaremos as razões apresentadas pela historiografia 

tradicional relativa à transferência do Colégio das Artes, evidenciando 

posteriormente a nossa proposta explicativa. Neste particular, sustentamos ter 

havido no ânimo joanino uma peculiar concepção fundamentada na segregação dos 

jesuítas às dimensões mais elementares do ensino, sobretudo ligado à catequese, e 

uma elevação dos escolásticos e humanistas às suas fatias mais nobres, delegando 

sobremaneira a esses últimos o ensino de letras. 
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Capítulo I 
 
 
D. João III frente às novas teologias

73
 propostas por Erasmo de 

Roterdã e Inácio de Loiola. 

 
 

Vniversus etiam populus Lusitanus omnesque gentes quae 
tuo subiacent império, sibi congratulantur, quod diuina ope ac 
prouidentia talis nobis princeps contigeris, qui Pietate, Iustitia, 

Mansuetudine atque omni denique genere uirtutis omnibus nostrae 
memoriae regibus antecellis. (Or. pan.:fls. Aij vº-Aiij)

74
 

 
 
 
Todo o povo português e todas as gentes que estão sob a tua 

soberania se congratulam pelo facto de, por auxílio e providência 
divina, nos ter cabido em sorte um tal príncipe que, pela piedade, pela 

justiça e bondade e, em suma, por todo o género de virtudes, 
ultrapassa todos os reis na nossa memória. 

 
Inácio de Morais

75
. 

 
 

 
Ponéis toda vuestra confianza en la exterioridad del hábito, en 

comer tales cosas y en tales rezos a tales horas y en otras 
ceremonias semejantes, y tanta cuenta hacéis de esto, que os 

descuidáis del estudio y de la práctica de la piedad evangélica
76

. 
 

Erasmo de Roterdã. 
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sino dar a pobres y obras pías, que esto es lo que hace 

memorias eternas en el cielo. 
 

si tratan bien sus cuerpecillos, pueden tener fuerzas para las 
obras de piedad y caridad en ayuda de las ánimas y edificación de los 

prójimos
77

. 
 

Inácio de Loiola. 

 

 

Michael Mullett, em seu livro A Contra-Reforma e a Reforma Católica nos 

Princípios da Idade Moderna Europei, impingiu a este processo de reformulação do 

catolicismo romano uma importante singularidade que viria a caracterizá-lo como um 

evento especial dentro do panorama religioso europeu do século XVI. Esta 

singularidade foi a passionalização da religiosidade, cujos reflexos mais gerais se 

puderam sentir por meio da criação de novas formas de devoção, bem como através 

da preocupação de se estabelecerem novos modos de ação pastorais, mais 

eficientes à conversão. A respeito desta passionalização, Mullet escreve: 

 

A religião emotiva estava longe de ser desconhecida na Idade Média, mas a sua 

importância aumentou grandemente no período da Contra-Reforma. Quero dizer com isto que 

os católicos foram então encorajados mais do que anteriormente, a sentir a sua religião
78. 

 

Em verdade, tal como afirma Mullett, a presença desses dois reflexos ou, 

melhor dizendo, dessas duas reivindicações concernentes a uma alteração teológica 

com vistas à construção de uma religiosidade mais emotiva e mais pastoral já se 

faziam sentir bem antes do século XVI. Ruy Afonso da Costa Nunes, ao tratar da 

ordem dos Premonstratenses79, assim descreve a maneira peculiar de atuação que 

então diferenciava os discípulos de São Norberto daqueles pertencentes às demais 

ordens: 

[...] destacaram-se de modo particular os Premonstratenses que, ao contrário dos 

monges tradicionais voltados mais para a própria santificação e a contemplação da divindade, 
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tiveram como um de seus principais objetivos a pregação e a cura das almas, isto é, o serviço 

do próximo por meio do exercício do ministério pastoral e do cuidado das paróquias
80

 

 

Nesse mesmo sentido de passionalização destacou-se igualmente o 

surgimento da teologia mística81 trazida pelo movimento cisterciense82, cujo 

desenvolvimento encontra-se ligado à figura de Bernardo de Claraval83 (1091-1153). 

Édouard Jeauneau resume da seguinte forma o pensamento que movia o monge: 

―Bernardo se mostra mais preocupado em exortar a prática do cristianismo do que 

em especular a seu respeito‖84. Para em seguida, mostrar a principal vocação, ou se 

quisermos, o ideal que o impulsionava: ―Na realidade, a vocação de Bernardo foi de 

pregar o regresso à simplicidade do ideal evangélico‖85. Não é o nosso objetivo 

discutir o pensamento de Bernardo de Claraval. Entretanto, podemos dizer 

sinteticamente que o pensamento do cisterciense, no contexto de seu tempo, dirigia-

se contra as pretensões encabeçadas por Pedro Abelardo (1079-1142) à utilização 

da dialética aristotélica86 para a formulação de uma teologia intelectiva. Não 
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obstante ter sido um escolástico87, no sentido mais geral do termo, ou seja, um 

pensador que se movia a partir dos problemas suscitados pela fé cristã88, como 

lembrou Etienne Gilson: ―Fez-se dele [de Abelardo] [...] um precursor do 

racionalismo moderno [...] Veremos [que tal juízo é um exagero]‖89, Abelardo foi ―por 

excelência um lógico‖90. 

Embora Gilson sublinhe que a teologia e a lógica muitas vezes não se 

encontrassem no conjunto das reflexões de Abelardo, o mesmo autor lembra 

igualmente que: 

―De fato, ela [a obra lógica de Abelardo] dava o exemplo de um problema 

exclusivamente filosófico discutido a fundo e resolvido por si mesmo, sem nenhuma 

referência à teologia‖91
. 

E, nesse sentido, tal destaque nos leva a refutar a ideia de que a obra de 

Abelardo resulte de uma fusão simples entre os problemas advindos da teologia 

cristã com os provenientes da reflexão lógica aristotélica. Não seria errôneo admitir 

que os procedimentos metodológicos provenientes da lógica de Aristóteles serviram 

de alicerce para a construção de um novo tipo de teologia mais especulativa e 

intelectiva, denominada teologia escolástica, em sentido próprio, porque concebida e 

desenvolvida predominantemente no ambiente escolar-universitário nascente. 

Dentro dessa ideia que Alain de Libera escreve sobre Abelardo: ―ele inventa o 

método escolástico ao escrever o dossiê do Sic et Non [...] ele define uma nova 

forma de ética, cristã pelo conteúdo, dialética pelo método, que privilegia a intenção 

em relação à ação‖92. 

O método escolástico vem a contribuir para a elaboração de novos tipos de 

―gêneros‖, de características muito mais sistêmicas, abrangentes e investigativas, 

denominados genericamente de sentenças e de sumas. Sob essa ótica, podemos 
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estabelecer uma descendência bastante nítida entre as conquistas metodológicas de 

Abelardo e os posteriores trabalhos de Pedro Lombardo (+1160-1164?), com as 

suas Sentenças, e de Tomás de Aquino (1224-1277), com a sua Suma Teológica —

justamente, os dois maiores referenciais para, a teologia escolástica, já estabelecida 

no século XIII e tão densamente difundida nas universidades, sobretudo, em Paris. 

Sobre esta conexão, De Libera escreve: 

 

Confirmando a verdade de um sentido do problema que é encontrado na mesma 

época no Sic et Non (Sim e Não) de Abelardo, Pedro Lombardo redigiu, sem o saber, o 

manual de teologia da Idade Média [...] O estímulo daquele que se tornará o método 

escolástico utilizado por Pedro Lombardo é o Sic et Non de Abelardo
93

. 

 

Nesse mesmo sentido Gilson reconhece: ―O método do Sic et Non é 

inteiramente incorporado à Suma Teológica de São Tomás, em que cada questão 

opõe as autoridades a favor às autoridades contra, mas desenlaça essa oposição 

escolhendo, determinando e provando a solução‖94. 

É neste contexto, de formação desta teologia escolástica, intelectualizada95 e 

desenvolvida no âmbito universitário parisiense, a partir da sedimentação e do 

desenvolvimento dos preceitos de Abelardo e Pedro Lombardo, que Tomás de 

Aquino, já inserido em uma nova conjuntura do pensamento, tributária do novo 

impulso de conhecimento dos textos aristotélicos, trazido pelos árabes e que marcou 

o século XIII, pôde concretizar a sua obra e estabelecer o seu pensamento como a 

segunda grande corrente do pensamento medieval. É também nesse interim que 

Julíán Marías compreende a propagação de heresias ocorridas no século XII96 como 

uma manifestação de caráter emotivo contrário à Escolástica. Assim escreve: 

                                                 
93

 LIBERA, Alain de. A filosofia Medieval, trad. Ivone Maria C. T. Silva, São Paulo: Edições Loyola, 
1998, p. 339. 
94

 GILSON, Etienne. A filosofia da Idade Média, trad. Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes, 
1995, p. 342. 
95

 Não queremos dizer com a expressão teologia intelectualizada que concebemos a teologia 
originária de Abelardo e a teologia nascida dos monges de Cister como expressões de um combate 
entre o intelecto e a ignorância. Não obstante, mesmo autores como Luiz Jean Lauand que nos 
alertam sobre o perigo dessa compreensão, admitem na teologia cisterciense um menor grau de 
formalismo. Sob essa ótica, a participação do patrimônio grego para a sua formulação teológica tinha 
um papel de menor relevância. Ver. LAUAND, Luiz Jean. Cultura e Educação na Idade Média. Textos 
do século V ao XIII, São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 251-271. 
96

 A principal heresia deste período foi a dos Cátaros. Movimento surgido na cidade de Albi (estes 
chamados de albigensianos), no sul da França e no norte da Itália no final do século XI. Tinham como 
característica a ascese cristã como referencial de vida. No contexto de repressão a esta heresia 
destacou-se o trabalho de pregação de São Domingos de Gusmão, fundador da ordem dos 



38 

Essa centúria [...] não conseguiu manter-se livre de correntes heterodoxas em 

teologia, vinculadas a orientações filosóficas à margem da linha geral da Escolástica. Nesse 

sentido, pode-se afirmar [...] que essas filosofias são ‗antiescolásticas‘
97. 

 

Porém, se a precocidade desse conjunto de manifestações emotivo-

passionais nos faz considerar o século XVI não como o período de surgimento 

dessa passionalização devocional, mas sim, a centúria da ―reactivação da devoção 

emocional do final dos tempos medievos‖98. É igualmente legítimo defender que este 

tipo de devoção sofreu no século XVI um grande desenvolvimento, observável sob 

os critérios de sua intensidade, de sua disseminação e também de suas diferentes 

manifestações. 

A razão deste desenvolvimento vincula-se diretamente ao questionamento 

radical trazido por Martinho Lutero a partir de 1517 com as suas noventa e cinco 

teses. Richard H. Popkin sublinhou o protagonismo exercido pelo monge agostiniano 

no que tange a elaboração de um novo nível de indagação relativo tanto ao 

reconhecimento da autoridade Papal quanto à legitimação de toda a tradição 

eclesiástica anterior ao reformador. Ainda segundo Popkin, este novo nível de 

questionamento estava subordinado à construção de um inédito critério, ―─ o critério 

de consciência ─ para a aceitação da verdade ─ no caso o de uma proposição 

teológica ─ que até então era tida como um dogma.‖99. Ao analisar o depoimento de 

Lutero na Dieta de Worms100 realizada em 1521, Popkin escreve: 

 

En esta declaración de libertad cristiana, Lutero dejó sentado su nuevo criterio de 

conocimiento religioso, el de que la conciencia está obligada a creer que lo que lee en la 
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Escritura es cierto. [...] Durante siglos, aseverar que una proposición afirmaba una verdad 

religiosa significaba que había sido autorizada por la tradición eclesiástica, por el Papa y por 

los concílios. [...]. El rechazo de los criterios aceptados eliminaría la única base para poner a 

prueba la verdad de una proposición religiosa
101

. 

 

Entretanto, se o objetivo de Popkin ao destacar essa mudança de critério 

trazida por Lutero foi evidenciar como essa nova problemática contribuiu para definir 

algumas das razões e das formas de apropriação do pensamento cético grego 

antigo pelos homens do século XVI, nosso intuito é bem mais modesto. Nosso 

objetivo restringe-se apenas em explicitar através do trecho em questão o efeito 

catalítico, se assim podemos nos expressar, que o pensamento luterano surtiu nas 

antigas reivindicações por mudanças teológicas presentes no seio do catolicismo. 

Em outras palavras, foi o questionamento luterano que deu a essas reivindicações 

seu caráter de urgência. Nesse sentido, Mullet escreve: ―A Contra-Reforma foi 

accionada por uma poderosa necessidade de acção‖102. 

Não queremos, porém, condicionar a este caráter de urgência de matriz anti-

luterana o bojo dos reformismos católicos. Em verdade, não é nosso objetivo discutir 

aqui o problema da correta conceituação do fenômeno da Reforma propriamente 

dito, ou seja, não faz parte de nossas preocupações verificar o uso da nomenclatura 

mais adequada às diversas formas de renovação pelas quais passou o catolicismo 

no século XVI103. Não será alvo de nossos questionamentos a investigação da 

―natureza‖ do movimento reformista, bem como a verificação de ligação e 

condicionamento deste movimento com a eclosão do movimento de reforma católica 

e/ou contrarreforma. Ao invés disso, atentaremos no que houve de comum entre 

esses dois movimentos e que, tal como indicamos, parece o aspecto mais relevante 

para este trabalho: precisamente, o aumento de passionalidade e a renovação ou 

―exigência de piedade‖ que os caracterizaram. Nesse sentido, Mullett escreve: ―[...] 

Assim, pode-se dizer que as Reformas separadas do século XVI foram subdivisões 
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de uma experiência comum [...] que era a renovação da piedade cristã dos dois 

séculos anteriores a 1500‖104. 

Vale esclarecer também que não concebemos o processo de Reforma como 

oriundo apenas de uma mudança ligada puramente à história do pensamento, 

alijando de seu conteúdo os seus condicionantes advindos dos desenvolvimentos 

econômicos pelos quais a Europa passava, ou ainda, aqueles produzidos pelas 

vicissitudes do tempo. Acerca desta última espécie de condicionantes diz Jean 

Delumeau: ―En primer lugar, la Reforma fue una respuesta religiosa a la gran 

angustia de fines de la Edad Media [e dos inícios da modernidade], cuando toda una 

serie de catastróficos acontecimientos sacudieron y desorientaron las almas‖105. 

Contudo, como o título deste capítulo sugere, o nosso principal foco é tentar 

mostrar como o rei D. João III se utilizou das novas exigências teológicas propostas 

por Erasmo e Inácio para a formulação de uma atuação política coerente à 

consecução dos interesses de Portugal, particularmente no que se referia a um 

enquadramento de funções almejadas por D. João III para os humanistas 

erasmianos e os jesuítas. Desse modo, proceder-se-á uma escrita relacional dessas 

duas propostas, de maneira a privilegiar os seus impactos na área do pensamento, 

fazendo com que consideremos apenas secundariamente os aspectos biográficos 

tanto de Erasmo como o de Inácio. 

Do ponto de vista teórico, portanto, o século XVI encontrava-se imerso sob a 

tradição de duas tendências teológicas antagônicas: uma mística e outra dialética. 

Consequentemente, as distintas formulações teológicas que vieram a caracterizá-lo 

teriam de apresentar uma elaboração capaz de articular e resolver essa tensão entre 

a lógica dialética e a mística passional que até então vinha cindindo a filosofia 

medieval. Nesse sentido é que o pensamento teológico do século XVI apresentava 

um caráter duplo. Se, por um lado, os pensamentos de Erasmo e Inácio podem ser 

considerados as mais bem elaboradas respostas àquela antiga reivindicação 

devocional, outrora colocada de diferentes maneiras por São Norberto, por São 

Bernardo de Claraval e pelos cátaros, por outro, também foram respostas originais e 

inovadoras a todo aquele arsenal lógico teológico, por assim dizer, desenvolvido 

pelos escolásticos dos séculos XI a XIII e que, em meados do século XV, 
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encontrava-se decadente. É este desenvolvimento que colocava tanto Erasmo como 

Inácio em uma situação absolutamente diversa daquela enfrentada pelos 

devocionais do período medieval. 

Em verdade, estamos convencidos desta filiação passional entre os místicos 

do século XII e os pensamentos de Erasmo e Inácio, passionalidade esta, que 

confere a essas três linhas de pensamento um razoável grau de verossimilhança. De 

fato, ao compararmos as teologias produzidas por Bernardo, Erasmo e Inácio, 

verificamos a ênfase que os três conferiam à imagem passional do Cristo 

crucificado. Assim Jeauneau escreve sobre Bernardo: ―‗A minha filosofia‘, diz ele, ‗é 

conhecer Jesus e Jesus crucificado‘‖106. E Erasmo, em seus colóquios da piedade 

pueril escreve: ―Doy gracias a Jesuscristo por su ineflabe bondad que tuvo por bien 

redimir el género humano con su muerte, y suplícole que no permita que su 

sacratísima sangre haya sido en balde derramada por mí [...] y con su preciosa 

sangre vivifique mi espíritu‖107. 

Igualmente Inácio, na terceira semana de seus Exercícios, sublinha o quão 

importante é a imagem da paixão de Cristo no processo de conversão interior do seu 

leitor. Nesse sentido, em seu terceiro preâmbulo da segunda contemplação escreve: 

―El tercero es demandar lo que quiero, lo cual es proprio de demandar en la 

passión, dolor con Christo doloroso, quebranto con Christo quebrantado, lágrimas, 

pena interna de tanta pena que Christo passó por mi‖108. 

Sob esta ótica, os três teólogos encontravam-se inseridos no mesmo ideal 

pastoral que Paulo propusera aos Coríntios: 

―Cristo [me enviou] para pregar o Evangelho [...] Os judeus pedem milagres, 

os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo 

para os judeus e loucura para os pagãos‖109. 

Não obstante, isso não nos autoriza a integrar Bernardo, Erasmo e Inácio em 

um mesmo contexto. De fato, esse não é o nosso objetivo. Como sabemos, entre o 

místico e os outros dois havia quatro séculos de distância, um lapso demasiado 
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grande e prenhe de transformações para que o historiador, um profissional para 

quem ―tudo começa e tudo acaba pelo tempo‖110, possa desconsiderar. 

Para os nossos fins, consideramos que a principal transformação ocorrida 

entre esses quatro séculos foi o aparecimento de uma nova instituição que veio a se 

configurar como o lugar privilegiado da reflexão filosófica medieval111, precisamente, 

a Universidade112. Em verdade, Aldo Janotti chega mesmo a dizer que ―das 

instituições que a Idade Média nos legou, a Universidade foi a das mais 

características. Ela e o imediato produto da sua atividade constituíram a grande 

realização da Idade Média na esfera intelectual‖113. 

Como mencionamos anteriormente, a palavra Escolástica admite três 

significados fundamentais que neste ponto convém esclarecer. Estes três 

significados, por sua vez, são condicionados pelos diferentes critérios utilizados para 

a sua classificação. Se, por exemplo, tomarmos como critério o seu problema 

básico, ou seja, a compreensão humana da verdade revelada, identificaremos com 

este termo não só todo o conjunto da filosofia cristã114, como também, a reflexão 

produzida no âmbito das outras religiões. Sob essa ótica é que Zilles escreve: 
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―Entretanto é errado pensar que a Escolástica é um privilégio do Cristianismo. 

Todos os elementos escolásticos também encontramos no pensamento judaico e 

islâmico. Por isso hoje, fala-se, outrossim, de uma Escolástica judaica e islâmica‖115. 

Porém, se o critério que utilizarmos referir-se ao seu significado etimológico, 

restringiremos esse conjunto à reflexão produzida em todo o âmbito escolar, seja ele 

universitário ou não. Sobre o seu significado etimológico Zilles destaca: 

 

O nome, etimologicamente, deriva de schola (escola). Designa, pois, um saber 

adquirido nas escolas sob a direção de um mestre ou ‗scholasticus‘. Ambos os termos 

derivam do grego scholé, que significa ócio. Desta forma a escolástica opõe-se, na sua 

origem, ao saber adquirido da práxis ou experiência científica
116

. 

 

Ainda na seara dos critérios vimos que, se levarmos em conta o critério do 

método, ou seja, o de um determinado ―caminho‖ ou maneira que orientou um tipo 

específico da reflexão na Idade Média, consideraremos o seu aparecimento apenas 

no século XI com Pedro Abelardo. Nesse sentido, Costa Nunes escreve: 

 

Abelardo, Gilberto de la Porrée, Roberto de Melun servem-se da dialética para 

transformar o estudo da Sacra Pagina, que se resumia na contemplação das verdades 

dogmáticas através da leitura e da meditação da Bíblia, em especulação religiosa que 

inaugura o nôvo estilo teológico, o escolástico, cujo máximo representante será Santo Tomás 

de Aquino
117

. 

 

De fato, acreditamos que o critério do método é o de melhor aplicabilidade 

porquanto ser o mais ―historicamente verificável‖. Na realidade, parece que no 

século XII os membros de uma ou outra tendência aglutinavam-se e separavam-se 

em função desse critério. Reforçando a importância desse critério Zilles escreve: 

―Quando se fala em teologia e filosofia escolásticas, na Idade Média, designa-se, 

antes de tudo, determinado método, não determinados conteúdos‖118. 

Entretanto, não queremos dizer que entendemos todo o conjunto de um novo 

―tipo‖ de reflexão que marcou a Idade Média, o tipo ―escolástico medieval‖, como 

unicamente tributário ao método, descolando-o assim da realidade. Sob essa ótica, 
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Terezinha Oliveira escreve: ―a Escolástica, mais do que um método de ensino 

baseado na disputatio ou de uma forma de leitura, é a maneira que os homens 

medievais encontravam para realizar as suas ações‖119. Não obstante, cremos que 

esta percepção de ―concretude‖, por assim dizer, não nos autoriza a utilização do 

termo Escolástica a toda a Idade Média120. Nesse sentido, Costa Nunes escreve: 

 

Ora, se todos os séculos compreendidos entre o ano 500 e o de 1500 compõe a 

Idade Média, o têrmo medieval, significando certa maneira de pensar, de sentir, de agir, 

mentalidade e instituições, não pode ser sempre aplicado com o mesmo alcance a todos os 

momentos do período
121

. 

 

Estabelecida então a conceituação do termo Escolástica, assim como o 

critério que rege esta definição, nos cabe agora entrar na parte que mais nos 

interessa, e que, afinal, já havíamos indicado, precisamente, o lócus prioritário da 

reflexão medieval: a Universidade. 

A Universidade é um fenômeno europeu característico do século XIII, não 

havendo verossimilhança entre ela e as instituições que lhe foram anteriores. Sobre 

essa originalidade Costa Nunes escreve: 

 

A universidade, dissemos, constituiu criação original da Idade Média. Não existiu no 

mundo antigo nem entre os povos muçulmanos nem em Bizâncio durante o Medievo. (...) No 

Egito e na Babilônia, na Índia e na China, na Grécia e em Roma, no império bizantino e nos 

sultanatos muçulmanos, nunca houve universidades, mas, sim, escolas superiores
122

. 

 

Sob essa ótica da originalidade impõe-se a necessidade de termos em mente 

o correto significado a que este termo remete. A esse respeito Rómulo de Carvalho 

escreve: ―A Universidade era uma Corporação, uma assembleia, uma congregação 

de mestres e alunos, com personalidade jurídica‖123. No mesmo sentido, Costa 

Nunes lembra que ―o termo universidade não significava o conjunto das faculdades, 

mas indicava apenas a associação de pessoas, alunos, professores e funcionários 
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de uma cidade‖124. Portanto, de acordo com essas definições, vemos que o primeiro 

elemento que a caracteriza é a sua ―urbanidade‖, ou seja, a universidade nasce 

contiguamente ao movimento de florescimento das cidades, o qual vinha se 

perfazendo desde o final do século XII. 

Juntamente aos afluxos econômicos e culturais do período somam-se 

também fatores eminentemente internos que marcaram a França naquele momento. 

São eles: as conquistas agrícolas, tais como a descoberta da charrua, a rotação de 

culturas e a sua consequente noção da importância do descanso do solo e, 

finalmente, a maior disseminação do uso do ferro. Politicamente podemos apontar o 

alargamento dos domínios territoriais franceses, promovido pela monarquia dos 

Capetos. Tudo isso proporcionou o desenvolvimento urbano de cidades como 

Poltiers e Paris. Com efeito, Gilson elege o cosmopolitismo e a efervescência do 

meio escolar parisiense da época como as primeiras razões da fundação 

universitária na capital francesa125. Igualmente, Costa Nunes evidencia a marca 

cosmopolita parisiense como fator importante para o seu desenvolvimento126. A 

universidade de Paris ou, melhor dizendo, o reconhecimento oficial de uma 

corporação unificada de professores e alunos deu-se a partir de 1200 mediante a 

outorga do privilégio concedido a ela por Felipe Augusto, eximindo-a do foro civil e 

submetendo-a ao foro eclesiástico. De fato, essa operação foi completada por 

Roberto Courçon em 1215, com a concessão de seus primeiros estatutos ao antigo 

studium parisiense. É esta circunstância especial que caracterizou sua fundação, da 

qual agora iremos tratar. 

Como mencionamos, o termo universitas não trazia em seu conteúdo 

nenhuma referência de ordem física, isto é, não abarcava nenhuma significação 

concernente às instalações escolares. Em verdade, essa menção física já era 
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contemplada pelo termo studium, que veio a unificar-se ao termo universitas 

somente a partir do século XV127, originando assim a noção moderna de 

universidade. Segundo Rómulo de Carvalho, o termo Studium Generale (Estudo 

Geral) significava ―a própria escola, o edifício onde se encontravam os professores 

para leccionarem‖128. Sob esse ponto de vista, é possivel afirmar que durante o 

período medieval foram diversos os tipos de studium. Tomando como base o critério 

de seu ―atendimento‖, o seu ―tipo‖, um studium poderia ser público, ou seja, aberto a 

todos, particular, em geral ligado a um mosteiro, ou ainda destinado a atender uma 

única província. 

Já a classificação de sua ―determinação‖ ou ―natureza‖ vincula-se 

propriamente com o tipo de escola do qual era constituído. Sempre apoiados em 

Costa Nunes, podemos classificar da seguinte maneira os tipos de escolas 

existentes em finais do século XII e início do século XIII. Em primeiro lugar, existiam 

as escolas monásticas. Vigoravam basicamente no meio rural e tiveram seu apogeu 

no período alto medieval, quando as relações sociais davam-se majoritariamente no 

nível feudal, exercendo importante papel no que se refere à conservação e à 

compilação do legado antigo e patrístico. Nesse sentido, Costa Nunes escreve: 

 

No período carolíngio os mosteiros foram centros de vida religiosa, intelectual, 

pedagógica [...] Junto do castelo, erguia-se o mosteiro, núcleo da vida espiritual e social, 

único abrigo das letras, única escola ao alcance dos interessados naqueles tempos 

conturbados
129

. 

 

No século XII, eram representadas pelas escolas vinculadas aos mosteiros de 

Cluny e de Cister. Devido à urbanização, entraram em progressiva decadência, 

mostrando-se cada vez mais impermeáveis às novidades dialéticas do século, ―o 

mosteiro entra a perder sua função prestimosa de agência intelectual [...] O mosteiro 

não pode acompanhar o surto pedagógico concomitante às transformações sociais 

da época‖130. Seus programas de estudos consistiam basicamente na leitura da 

                                                 
127

 Ver. JANOTTI, Aldo. Origens da Universidade. A singularidade do caso português, São Paulo: 
EDUSP, 1992, p. 25. 
128

 CARVALHO, Rómulo de. História do ensino em Portugal, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1986, p. 55. 
129

 NUNES, Ruy Afonso da Costa. A origem da Universidade de Paris, pp.55-89 e pp. 415-449. In: 
Revista de História, v. 34, n. 69 e 70, ano XVIII, São Paulo, EDUSP, 1967. 
130

 NUNES, Ruy Afonso da Costa. A origem da Universidade de Paris, pp.55-89 e pp. 415-449. In: 
Revista de História, v. 34, n. 69 e 70, ano XVIII, São Paulo, EDUSP, 1967. 



47 

Sacra Página e nas disciplinas do trivium131, com forte acento retórico. ―Nos 

mosteiros a predileção escolar [...] girava em tôrno da retórica‖132. No mesmo 

sentido, Celina Mendoza escreve: ―[...] Em suas aulas [a dos mosteiros] a 

preferência recaía sobre a Sacra Pagina (leitura, reflexão e oração em torno da 

Bíblia), e o trivium começou a estar a seu serviço‖133. 

O segundo tipo de escolas eram as chamadas capitulares, por serem dirigidas 

por cônegos134. O termo capitular refere-se ao conjunto dos cônegos cuja 

denominação é justamente capítulo ou cabido. Localizadas no meio urbano, 

dividiam-se em duas categorias: as capitulares episcopais, ligadas a uma catedral, e 

as capitulares colegiadas, ligadas às igrejas ―que sem serem catedrais tinham um 

cabido‖135. Nelas ensinavam os clérigos diocesanos, os cônegos regulares e os 

mestres agregados. Contrariamente ao processo observado nas escolas 

monásticas, as escolas de tipo capitular experimentavam uma grande ascensão, ora 
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Íbis, 1999. 
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pelo progressivo desenvolvimento das cidades, fator de atração de um crescente 

número de alunos para as escolas nelas localizadas, ora pelas novidades dialéticas 

introduzidas nos seus programas de estudo. 

O ápice desse processo de desenvolvimento deu-se justamente com a 

aglutinação deste conjunto de escolas em uma corporação. Neste conjunto, 

destacavam-se pelo prestígio no ramo do ensino a escola episcopal de Notre-Dame, 

cuja fama ligou-se à atividade docente de nomes como Guilherme Champeaux 

(1103-1108) e Pedro Abelardo (1108-1113), a escola colegiada de Santa Genoveva 

e a escola do mosteiro de São Vitor. 

Pois, bem, foram estas escolas as que se reuniram sob a corporação 

originária da universidade de Paris. Congregando assim um tipo específico de 

ensino, o praticado nas cidades e de forte matriz aristotélica. O ponto alto desse 

ensino seria alcançado cinquenta anos depois, com Tomás de Aquino e a sua 

síntese mais representativa do período medieval. 

Em Portugal, a situação procedeu-se de maneira diferente. Vimos que a 

implantação da Universidade na capital francesa originou-se diretamente do seu 

processo de urbanização, que ela adveio de uma progressiva oposição entre campo 

e cidade, entre monges e cônegos. Desse modo, a ação de Felipe Augusto veio 

somente a oficializar uma realidade urbana já constituída. Diz Janotti a esse 

respeito: ―essas corporações [a de Paris e a de Bolonha], espontaneamente 

ganharam existência, sem que houvesse uma expressa autorização das autoridades 

(rei, papa, príncipe ou prelado)‖136. 

Ao contrário, a ação de D. Dinis (1279-1325)137 configurou-se na implantação 

de uma instituição urbana num meio majoritariamente rural. Em oposição à França, 

Portugal não testemunhou um acirramento de sua urbanização. A esse respeito diz 

Janotti: ―Em Portugal não houve renascimento urbano‖138. Certamente tal afirmação 
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pode ser alvo de sérios questionamentos. De fato, ao invés de uma negativa 

peremptória como sustenta esse autor, alguns estudos defendem a ideia de uma 

especificidade na urbanização portuguesa, carreada pelas atividades marítimo- 

mercantis e, desse ponto de vista, circunscrita mais fortemente nas áreas 

litorâneas139. 

De qualquer maneira, independentemente do modo de compreensão da 

urbanização em Portugal, o que cabe ressaltar é um dado de outra natureza: a 

inexistência da oposição entre as formas de vida do cônego e do monge140. 

Podemos objetar acerca dessa ausência de urbanização, bem como indagarmos 

sobre o grau dessa inexistência. De todo modo, é aceitável defendermos que as 

escolas episcopais portuguesas não gozavam de força e prestígio capaz de 

promover a formação de uma corporação suficientemente consistente141 tal como 

ocorreu na França. Com efeito, o desenvolvimento cultural português realizou-se sob 

a orientação de duas ordens monásticas142: os cistercienses de Alcobaça143 e os 

agostinianos de Santa Cruz de Coimbra144. Assim é que Fortunato de Almeida 
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afirma ―[...] em Portugal os mosteiros de Alcobaça e de Santa Cruz eram os dois 

focos literários mais notáveis‖145. 

Desde Teófilo Braga e Hernani Cidade, que elegeram, respectivamente, 

fatores predominantemente políticos146 e religiosos147, até Silva Dias, que construiu 

uma explicação embasada majoritariamente em um fator epistemológico148, o atraso 

português em relação ao restante da Europa é certamente o maior vetor de análise 

para pensar a cultura em Portugal. 

Tal raciocínio não é diferente ao nos debruçarmos sobre a universidade 

portuguesa nos tempos medievais. Verdadeiramente, parece clara a incapacidade 

desta instituição em participar de maneira efetiva das deliberações importantes de 

sua época. Significativo desta realidade são as palavras de José Mattoso: 

 

[...] a Universidade portuguesa, por comparação com as mais conhecidas da Europa 

[...] dificilmente conseguia ultrapassar uma debilidade congénita [...] Nem do ponto de vista 

social, nem do ponto de vista cultural, se pode descortinar qualquer papel de relevo tomado 

pela Universidade, como instituição de cultura na vida portuguesa e muito menos na vida 

internacional
149

. 

 

A questão mais relevante a tratarmos é referente ao significado da fundação 

da universidade, em particular a relação do rei com a igreja. Neste ponto, temos 

duas correntes de pensamento. Teófilo Braga sustenta que a ação de D. Dinis 

representou uma evidente disputa de poder com o papado, transfigurando-se esse 

conflito no âmbito português em um tenso relacionamento com os prelados 

portugueses150. Nesse sentido, Braga escreve: 

                                                                                                                                                         
de fevereiro de 1132. Ver. CARVALHO, Rómulo de. História do ensino em Portugal, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 20 e segs. 
145

 ALMEIDA, Fortunato de. Apud JANOTTI, Aldo. Origens da Universidade: A singularidade do caso 
português, São Paulo: EDUSP, 1992, p. 180. 
146

 Ver. BRAGA, Teófilo. A história da universidade de Coimbra e as suas relações com a instrucção 
pública portuguesa, t. I 1289-1555, Lisboa: Typographia da Academia Real de Sciencias, 1892, p. 20. 
147

 CIDADE, Hernani. Lições de cultura e literatura portuguesas, v. I (Sécs. XV a XVII), Coimbra: 
Editora Limitada, 1984. Especialmente o 3º capítulo item II. Inferioridade da cultura portuguesa a 
respeito da castelhana; suas causas, pp. 107-113. 
148

 DIAS, J. S. da Silva. Cultura e obstáculo epistemológico do Renascimento ao Iluminismo em 
Portugal, pp. 41-49. In: DOMINGUES, Francisco C.; BARRETO, Luís Filipe (Orgs.). A abertura do 
mundo. Estudos de história dos Descobrimentos europeus, v.1, Lisboa: Presença, 1986. 
149

 MATTOSO, José. A universidade portuguesa e as universidades europeias, pp. 03-30, In: História 
da Universidade em Portugal, v. I, t.I (1290-1536) Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
150

 Ver. BRAGA, Teófilo. A história da universidade de Coimbra e as suas relações com a instrucção 
pública portuguesa, t. I 1289-1555, Lisboa: Typographia da Academia Real de Sciencias, 1892, pp. 
78-82. De fato, Braga entende que a representação coletiva dos prelados na reunião em Monte Mór o 



51 

 

 Sob a forma de favor a classe escolar Nicolau IV servindo o rei D. Dinis obrigava-o a 

 reconhecer as jurisdições e imunidades contra as quais lutara durante dez anos. É portanto, 

 absurdo querer inferir da concessão do fôro eclesiástico ao estudo geral, que a universidade 

 de Lisboa proviesse da iniciativa clerical
151

. 

 

Fundamentado nessa ideia de disputa entre os poderes temporal e espiritual, 

Braga explica a prevalência do ensino de direito romano na universidade 

portuguesa. Usado como instrumento de ratificação da autoridade régia, a 

necessidade de formação de juristas é crescente152, confinando a teologia aos 

mosteiros153. Com efeito, Braga afirma que a razão para tal restrição, expressa em 

carta de D. Dinis de 15 de fevereiro de 1309, objetivava resguardar a teologia das 

polêmicas abertas pela Escolástica...154. 

A segunda corrente advoga a não existência de um conflito entre rei e papa. 

Como diz Mattoso, ―A decisão de o criar [o estudo geral] tomada pelos prelados 

portugueses calorosamente apoiados por D. Dinis‖155. Deste ponto de vista, existiria 

um equilíbrio maior entre os direitos canônico e romano. 

Seja como for, parece certo que as sucessivas transferências pelas quais 

passou a universidade156, bem como a não separação nítida dos níveis de ensino 

que a caracterizava ainda no começo do século XVI, permitem dizer que ao tempo 

de D. João III o ensino universitário encontrava-se seriamente defasado. Desse 
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ponto de vista, pensamos ser correto assumirmos como válida a tese de Janotti157 

também para o período joanino. As questões colocadas pela Reforma no século XVI 

trouxeram a necessidade de ampliação do conhecimento teológico doutrinal da 

igreja como instrumento de precaução à heresia158. 

Desse ponto de vista, a restrição da teologia aos claustros no século XIII, 

como definira D. Dinis, senão como prática pelo menos como ideal, parecia 

extremamente antiquada à realidade do século XVI. A reforma educacional 

implementada por D. João III foi uma tentativa régia de restringir o papel docente 

dos monges, objetivando a modernização do reino, ou seja, a equiparação de 

Portugal às realidades presentes em outros reinos. Tal modernização realizar-se-ia 

por dois caminhos: o estímulo à formação teológica universitária parisiense e o 

estímulo à formação humanística de cunho erasmiano. A esse respeito são 

ilustrativas as afirmações feitas por Silva Dias: 

 

Parece difícil separar no pensamento [...] de D. João III e seus ministros, a ideia de 

reformar os cónegos regrantes de Santo Agostinho, na ordem espiritual, da ideia de os 

reformar também na ordem intelectual. [...]. 

Os acordos do Monarca com Diogo de Gouveia para a instalação maciça de 

estudantes portugueses no Colégio de Santa Bárbara coincidem, muito de perto, com a 

incumbência dada aos jerónimos para o acrisolamento do monacato crúzio. [...] Ora a 

necessidade de uma assistência religiosa, sentida pelo país [...] e a urgência da defesa 

católica e das tarefas missionárias asseguraram ao clero diocesano e às congregações 

apostólicas uma função social de alto interesse. O monacato, pelo contrário, viu-se reduzido 
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às puras dimensões da sua razão de ser espiritual no mundo. Era de se esperar, portanto, 

que recebesse do Governo um tratamento desigual em matéria de protecção e reforma
159

. 

 

A reforma educacional joanina foi o sinônimo da política cultural que 

caracterizou o seu reinado. Manifestou-se em duas direções, na imposição da 

clausura aos monges e, como já dissemos, na diminuição do papel pedagógico 

monástico, restringindo o ensino dos monges apenas à sua dimensão particular e 

fazendo-os frequentarem a universidade formada majoritariamente por teólogos 

graduados em Paris. 

Com relação ao papel pedagógico, destacou-se o grande movimento iniciado 

em 1540 de construção de colégios monásticos na rua da Sofia. Consta que o 

número desses colégios que em verdade, eram não mais que casas religiosas 

destinadas aos monges que desejassem freqüentar a universidade, chegasse quase 

a trinta no tempo de D. João III160. 

De modo que, neste como em tantos outros pontos, entendemos a atuação 

política joanina como eminentemente moderna, objetivando a inserção de Portugal 

no contexto das transformações europeias que caracterizavam o seu tempo. 

Depois desses eventos sumariamente descritos é que podemos entender o 

porquê das reivindicações passionais de Erasmo e Inácio, das quais fizemos 

menção anteriormente, se terem formulado em registros diferentes daquela 

produzida por Bernardo. A teologia cisterciense tinha no isolamento e na clausura as 

melhores condições para o alcance de uma vida mais santa e para a obtenção da 

salvação. Este alcance, por sua vez, era sempre mediado por um duro percurso da 

consciência individual rumo a Deus. Nesse sentido, Urbano Zilles escreve: ―O 

objetivo da mística é, pois, o itinerário do homem a Deus através das realidades 

sensíveis e da Bíblia. Tenta conhecer-se a luz de Deus através da obscuridade 

humana‖161. A passionalização cisterciense reduzia-se então à dimensão individual. 

Seu florescimento condicionava-se à redução ou até mesmo à negação do 

patrimônio profano, cujo conteúdo poderia desviar o indivíduo da salvação. 

A urbanização e o aumento populacional fizeram com que o isolamento e a 

clausura não pudessem mais ser estendidos a todos como condições ideais para a 
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salvação. Teresa Rodrigues, ao analisar o panorama geral da demografia europeia 

entre os séculos XVI e XVII, particularmente em seu aspecto da urbanização, ou 

seja, na concentração de pessoas em cidades, afirma: 

 

Entre 1500 e 1700 estima-se que a percentagem de população a residir nas grandes 

cidades europeias, com 100 mil ou mais residentes, duplique ou quase na Europa do Norte e 

Ocidente e na parte leste (no primeiro caso passa de 6 para 13%; no segundo de 3,8 a 6,7%), 

enquanto o sul se fica por um aumento de 9,7 para 11,7%
162

. 

 

Urbanização esta também acompanhada de um crescimento em seus 

números absolutos: ―A população europeia terá passado de 81 para 120 milhões de 

1500 a 1700, o que representa um acréscimo superior a 50%‖163. Evidentemente, 

não devemos tomar esses números como a manifestação de um crescimento 

homogêneo, mas sim, como um acréscimo movido a pequenos ciclos pontuais. 

Para o caso português, soma-se a essa característica cíclica, presente em 

toda a Europa, a questão da especificidade de sua urbanização, impulsionada 

majoritariamente pelas atividades mercantis ligadas às navegações e, por isso, mais 

fortemente presente nas áreas portuárias, com predomínio na região lisboeta. Nesse 

sentido, Manuel Teixeira escreve: 

 

As descobertas marítimas dos séculos XV e XVI deram origem a uma nova fase do 

desenvolvimento urbano. As cidades portuárias foram aquelas que mais beneficiaram da 

expansão do comércio, tendo o reinado de D. Manuel I sido particularmente importante para a 

transformação de Lisboa
164

. 

 

Dentro dessa mesma ideia do predomínio lisboeta e do condicionamento 

urbano ao comércio marítimo Rodrigues sustenta que: 
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―em termos comparativos com outros estados europeus, a única realidade 

urbana portuguesa era a capital [...] O fenómeno de urbanização é manifesto nas 

cidades marítimas, ligadas aos tratos comerciais‖165. 

Entretanto, mesmo cientes dessa desigualdade, no que se refere ao modo 

peculiar da urbanização portuguesa, podemos defender que essa assimetria não foi 

suficiente para barrar o crescimento português em números absolutos, ou mesmo 

frente à tendência geral europeia. A esse respeito Rodrigues diz que: 

 

Os seus efeitos contraditórios permitem compreender a lentidão de crescimento 

populacional [...], bem como as assimetrias regionais com que se processa, o que só 

pontualmente difere da dinâmica que caracteriza a maioria dos Estados europeus 

contemporâneos
166

. 

 

Deste modo, o que cabe ressaltar é que neste contexto geral de crescimento 

europeu, a passionalidade erasmiana e inaciana insere-se numa perspectiva coletiva 

de salvação da cristandade dividida pela reforma — daí a ênfase de suas 

respectivas teologias na construção de mecanismos mais eficazes à manutenção e 

à conversão à fé católica167. Assim, Mullet escreve: ―uma das coisas em que as 

Reformas Protestante e Católica se assemelharam foi na maior ênfase dada à 

pregação‖168. O desenvolvimento da universidade, com o imenso corpus reflexivo 

que do seu surgimento adveio, tornou impossível o retorno à alternativa cisterciense 

de negação do legado grego e, particularmente, do aristotélico lógico, tal como 

desejava Bernardo. Acerca dessa negação, Jeauneau escreve: 

―A apreciação que Bernardo faz da filosofia é severa: ‗Que me importa a 

filosofia? Os meus mestres são os apóstolos. Eles não me ensinaram a ler Platão e 

a decifrar as sutilezas de Aristóteles... Mas me ensinaram a viver‘‖169
. 
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A institucionalização da universidade como o lugar privilegiado para o debate 

das questões teológicas, reforçada com a incorporação das ordens mendicantes no 

seio de seu corpo docente, impôs que a produção das respostas erasmiana e 

inaciana à escolástica se dessem senão dentro da universidade, pelo menos, em 

relação a ela. Sobre essa institucionalização Huizinga escreve: ―A Universidade de 

Paris oferecia, mais que qualquer outro centro da cristandade, um terreno de 

encontro de luta no campo das ideias e dos partidos‖170. Desta forma, os colégios 

desempenharam um importante papel no desenvolvimento de novas ideias que 

caracterizariam o século XVI. 

A partir do século XV, os colégios se estabelecem como instituições 

concorrentes ao ensino universitário. A partir do século XII há um grande influxo das 

obras aristotélicas. Em verdade, Gilson chega mesmo a dizer que a história da 

filosofia no século XIII resume-se a ―definir as atitudes diversas que foram adotadas 

nos diferentes meios filosóficos em relação ao aristotelismo‖171. Essa estupenda 

influência acabou não só por levar a disciplina da lógica a novos níveis de seu 

conhecimento e utilização, mormente, na estruturação da teologia aos seus 

enunciados, como também na própria alteração de seu modo de apropriação. Essa 

mudança acabou por acelerar o processo que, anos depois, daria origem à 

universidade. Nesse sentido, Paul Kristeller escreve: 

 

Durante a última Idade Média [...] precisamente entre a metade do século XI e o fim 

do século XIII [...] Desenvolveu-se um crescente interesse profissional pela filosofia e pelas 

ciências, suscitados por influências árabes e alimentado por uma grande quantidade de 

tradições em latim a partir do árabe e do grego, graças aos quais muitos escritos de 

Aristóteles e outros filósofos gregos [...] se tornaram, pela primeira vez, acessíveis aos 

estudiosos ocidentais
172

. [Itálico nosso] 

 

Além disso, essa hegemonia da lógica aristotélica, aliada a essa nova 

perspectiva profissional, trouxe consigo uma alteração do fundamento de outras 

disciplinas, notadamente, a gramática. Nesse sentido, Gilson declara: 
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Tratava-se apenas de uma modificação dos métodos de ensino, mas acompanhava-a 

outra mudança que atingia os estudos clássicos em seu próprio espírito. É aquela que, sob a 

influencia da lógica, transformou gradualmente a gramática numa busca especulativa. Em vez 

de remeter, para explicar um ponto duvidoso, a exemplos tirados dos melhores autores 

latinos, os gramáticos preferirão, daí em diante, resolver os problemas pelas regras da lógica. 

[...] 

Enquanto a gramática como fim garantir a correção da linguagem, ela se baseia no 

uso e, por conseguinte, na autoridade. Rejeitar o princípio de autoridade em gramática para 

substituí-lo pela demonstração das regras por suas causas era transformar essa arte numa 

ciência distinta das outras, inclusive da lógica
173

. 

 

Esse cenário demasiadamente ―lógico‖, construído pela aplicação 

generalizada e indiferenciada das conquistas metodológicas da Escolástica chegara 

ao seu limite. Aquilo que na Escolástica fora o seu elemento mais inovador, ―a 

coragem da fé de submeter tudo à discussão‖174, responsável pela criação de um 

tipo de literatura marcadamente característico, precisamente, as quaestiones 

disputatae,como Luiz Jean Lauand na introdução dos Sobre o Ensino (De magistro) 

de Tomás de Aquino escreve: ―A quaestio disputata, [...], integra a própria essência 

da educação escolástica‖175, parecia no século XV ter se convertido em uma 

reflexão demasiadamente impessoal e excessivamente formal, produzida no cerne 

de uma universidade, àquela época, viciada pelos procedimentos de uma rotina 

secular. É exatamente esse sentimento de exaustão para com a teologia parisiense 

que Erasmo deixa transparecer em uma de suas cartas ao teólogo de Lovaina 

Martín Dorp (1485-1525), dizendo: ―Esta nueva teología está tan adulterada por 

Aristóteles, por insignificantes invenciones humanas y por las regulaciones humanas 

que dudo si conoce algo del puro y genuino Cristo‖.176 

Em verdade, são essas duas características, isto é, as disputas e o 

formalismo excessivo os alvos prediletos sobre os quais as críticas daqueles 

homens, ansiosos por uma nova possibilidade de saber, atingiam. Os estudantes 

julgavam tanto uma como a outra exemplos de uma esterilidade sem precedentes. 
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Um exemplo desse julgamento referente à institucionalização da disputa como 

melhor critério de expressão e saber é dado por Juan Luís Vives: 

 

Disputa-se antes, durante, depois do jantar; disputa-se em público, em particular, em 

todo o lugar, a qualquer hora [...] Não se dá ao adversário o tempo de explicar-se [...] Não se 

preocupam com a verdade; procuram apenas defender o que propuseram [...] Às objeções 

mais sérias, que implicam as conseqüências mais absurdas, contentam-se em responder: 

‗Admito-o, pois é a conseqüência de minha tese‘. Contanto que se defendam 

consequentemente, são tidos como homens hábeis
177

. 

 

Quanto à crítica ao formalismo escolástico são, ilustrativas as palavras de 

Erasmo: 

 

Esses estudos podem fazer de quem quer que seja um presunçoso questionador, 

mas não um sábio. Fatigam o espírito com uma certa subtilidade fria e árida [...] Com o seu 

balbuciar [...], desfeiam a teologia, que a eloqüência dos Antigos enriquecera e embelezara. 

Tornam tudo confuso ao querer resolver tudo
178

 

 

É justamente neste panorama de questionamento do ensino escolástico e de 

descrédito de seu lócus, precisamente, a universidade, que o Humanismo surge 

como um movimento literário porquanto reivindicar o retorno ao antigo fundamento 

de ensino da gramática como disciplina novamente centrada nas particularidades 

das diferentes línguas, privilegiando assim a leitura e a tradução. Impulsionando 

novamente o estudo das disciplinas ligadas à expressão, tanto no nível da escrita 

como no da fala, o Humanismo acabou por revigorar os estudos de disciplinas como 

a retórica e a oratória, alijando de seu campo de interesse a dimensão filosófica e 

especulativa ligada fundamentalmente à lógica, para em seu lugar colocar a moral. 

Neste particular, Alain Poins alerta sobre a origem não ―filosófica‖, ou seja, aquela 

não produzida pelos ―filósofos de ofício‖ de grande parte da reflexão moral que 

marcou o Renascimento. Nesse sentido, escreve: ―É antes em escritos muito 

variados em sua forma e de autores que não são filósofos profissionais, mas que 

designamos pelo termo geral de ‗humanistas‘‖179. 
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Com efeito, Paul Kristeller define o Humanismo mais como um ―programa 

cultural e pedagógico‖180 centrado nas disciplinas de cunho literário do que ―uma 

tendência ou um sistema filosófico‖. A esse respeito Kristeller escreve: ―Foi a esta 

peculiar preocupação literária que o estudo verdadeiramente intensivo e extensivo, 

dedicado pelos humanistas aos clássicos gregos e, em especial, latinos, ficou a 

dever o seu carácter peculiar‖181. 

Como mencionamos, o lócus majoritário desse novo programa pedagógico 

materializou-se nos colégios. A expansão do interesse pelas novas traduções que o 

Humanismo advogava trouxe para o campo do ensino da teologia uma 

revolucionária consequência, precisamente, o questionamento da autoridade do 

teólogo para a interpretação e a exegese bíblica, provocando na universidade 

parisiense um forte impacto. Acerca desse questionamento, Silva Dias declara: 

 

Com efeito, a sua doutrina [a do Humanismo] aparece-nos dominada [...], pelo direito 

de o humanista versar as ciências sagradas ombro a ombro com o teólogo [...]. A teologia 

intelectiva e demonstrativa do dogma sofre, desta maneira, a concorrência de uma teologia 

explanativa dos ensinamentos do Cristianismo, baseada na patrística e na Sagrada Escritura 

e ordenada mais ao convencimento que ao conhecimento
182

. 

 

De fato, o tradicionalismo da universidade não imunizou a capital francesa 

das exigências trazidas pelo Humanismo. Nesse sentido, Huizinga escreve: 

 

O tradicionalismo geral não impedira o humanismo de penetrar também em Paris, 

depois do último quartel do século XV. [...]. 

Ainda que em Paris as teorias filosóficas e teológicas tivessem geralmente um 

carácter conservador, o desejo de reforma não era aí menos evidente que noutra parte
183

. 

 

É neste contexto concorrencial que os humanistas se infiltrariam nos colégios 

para poderem desenvolver seus estudos. Desse modo, essas instituições passaram 

a congregar uma gama de personagens que, de diferentes maneiras e graus, 
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opunham-se ao já ultrapassado ensino escolástico, exercendo forte concorrência ao 

ensino universitário, chegando mesmo a conferir graus de artes. 

É neste cenário que Erasmo e Inácio irão realizar os seus estudos. É difícil 

estabelecer ou, melhor dizendo, rastrear os pontos de convergência entre os 

pensamentos de ambos. Nesse sentido, O´malley declara: ―É uma questão 

complicada, sobre a qual muito tem sido escrito; muito disso produziu até 

recentemente grandes mal entendidos‖184. Na mesma direção Bataillon escreve: 

―sino, porque pudo haber entre la reforma ignaciana y la reforma erasmiana [...] 

ciertas concordancias parceales suceptibles de inquietar a un religioso muy apegado 

a su regla.‖185 

Não obstante, podemos visualizar dois pontos comuns entre os dois 

teólogos186. O primeiro, justamente, o sintoma que denunciava o gradual sucesso 

dos colégios e o seu crescente caráter concorrencial ao qual já nos referimos, ou 

seja, a crítica mordaz ao formalismo que marcava a teologia da universidade de 

Paris. O segundo, a crítica à vida monástica. 

No que se refere a Erasmo, pensamos ter sido o primeiro ponto já 

evidenciado. Quanto ao segundo, ou seja, à forte crítica à vida monástica, são 

famosas as palavras do humanista holandês neste particular. Assim, Erasmo 

escreve no seu Elogio à Loucura: 

 

[...]. Unos se complacen en llamarse ―los del cordón‖ (franciscanos) y entre éstos los 

hay recoletos, menores, mínimos, observantes. Otros se llaman benedictinos, bernardos, 

brigidenses, agustinos, guillermistas y jacobitas, como si fuera poco llamarse cristianos [...] 

No se dan cuenta que Cristo, despreciando todo éstó, soló se fijará em si han cumplido su 

único precepto, el de la caridad
187

. 
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No que tange aos jesuítas, é ilustrativa a referência de O‘Malley ao modo 

particular de apropriação do pensamento de Tomás de Aquino pela Companhia de 

Jesus. Nesse sentido, escreve: 

 

Certamente estes [os primeiros jesuítas] diferiam num ponto crucial da forma como 

alguns contemporâneos interpretaram a afirmação de Aquino na questão de abertura da 

Summa de que a teologia era, principalmente, uma ‗disciplina especulativa‘ [...]. 

A especulação teológica das ‗escolas‘ era direcionada supostamente à eficácia 

pastoral, especialmente na pregação, mas as dinâmicas intrínsecas do empreendimento 

deixavam pouco espaço para isso. Além disso, o caráter altamente intelectualizado de suas 

noções, agora afastado do púlpito da era patrística e da capela dos mosteiros medievais e 

transferido para as salas de aulas, significava que a mensagem era endereçada à cabeça e 

não ao coração
188

. [itálico nosso]. 

 

Ainda dentro do assunto das especificidades da Companhia de Jesus, o 

mesmo autor lembra que: ―Em outras ordens, os membros viviam em monastérios e 

conventos. Os jesuítas viviam em ‗casas‘ ou em ‗colégios‘‖189. E, Jerônimo Nadal diz: 

―os apóstolos não vestiam um hábito monástico ... não passavam o seu tempo 

[no coro] cantando salmos e hinos [...]. 

‗Nós não somos monges!‘ Nadal proclamava isso ininterruptamente‖190 

Nesse mesmo sentido de demonstração do repúdio à vida monástica por 

parte dos jesuítas é que Bataillon escreve: 

 

Ignácio, después de reformar su vida, no se hace monje y no se dedica de manera 

principal a reformar a monjes, no se consagra a la fundación de una ordem monástica nueva 

[...] Toda la historia de la Compañía demuestra que Ignacio hizo algo muy distinto a uma 

ordem monástica tradicional
191

. 

 

Evidentemente nem tudo era semelhança entre as doutrinas de Erasmo e 

Inácio. Talvez o ponto mais famoso dessa discordância tenha sido o relativo à 
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aceitação da vulgata como texto básico para a pregação do evangelho e a 

propagação do cristianismo. Designou-se vulgata a tradução da bíblia, para o latim 

realizada por São Jerônimo no século IV. A exigência filológica imposta pela 

reivindicação humanista do retorno às fontes multiplicou sobremaneira a oferta de 

traduções das Sagradas Escrituras, contribuindo deste modo para o incremento da 

erudição bíblica. Acerca desse incremento Skinner destaca que ―da maior 

importância, foi a aplicação das técnicas filológicas típicas da Renascença com a 

finalidade de se chegar a traduções novas e mais precisas dos antigos textos gregos 

e hebraicos‖192. 

Entretanto, esse novo nível de precisão acabou por colocar em xeque os 

dogmas católicos que até então tinham se fundamentado na versão jerônima da 

bíblia, na medida que, juntamente com esse ímpeto filológico, algumas vezes 

considerado desinteressado, vinha também a ―pressuposição de que a filologia 

[possuía] condições de determinar a doutrina‖193. É justamente nesta pressuposição 

que, em geral, reside a principal diferença entre erasmianos e inacianos. ―Acha 

absurdo, [Diz Huizinga sobre Erasmo], que se queira estudar a Escritura na Vulgata, 

sabendo que os textos estão aí desfigurados ou mutilados e possuindo-se o texto 

grego que permite encontrar a forma original e o sentido primitivo‖194. 

E O´Malley, ao tratar dos jesuítas, diz: 

 

Nesse ponto, [o da vulgata], os jesuítas tornaram-se hesitantes. Entusiastas acerca 

das dimensões retórica e literária da Studia humanitatis, eles eram mais conservadores 

justamente quando o criticismo histórico e filosófico deveria ser aplicado aos ensinamentos 

sagrados, aos textos e às tradições
195

. 

 

É justamente essa noção de ―reserva‖ apontada por O‘Malley que transparece 

fortemente nas Constituições. Vejamos: 
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―[...] Pero las lenguas, si se aprenden, entre los fines que se pretienden sea 

uno defender la traducción que tiene approbada la Iglesia‖196. 

Porém, a despeito dessa diferença fundamental, o que queremos ressaltar é 

que tanto na teologia de Erasmo como na de Inácio está presente a convicção da 

ineficiência do formalismo escolástico, tão caro à teologia parisiense, no tocante à 

conversão, bem como, à promoção de uma vida mais cristã. É por isso que ambos 

advogam a restauração da piedade como um valor preponderante no discurso 

teológico. Sob tal ponto de vista é que podemos situar tanto a obra erasmiana como 

a inaciana dentro de um mesmo universo devocional197. Nesse sentido, nos 

afastamos de um tipo de compreensão que sustenta uma importante 

incompatibilidade teórico-ideológica entre Erasmo e a Companhia de Jesus. 

A defesa dessa incompatibilidade deriva, a nosso ver, de uma percepção 

demasiadamente asséptica de Erasmo, que condiciona o rigor filológico 

característico de sua obra a um pretenso arrefecimento devocional. Entretanto, 

sustentamos que tal relação deve ser vista com cuidado. Ilustrativas para a defesa 

desse posicionamento são as palavras do próprio humanista acerca de seu objetivo 

na escrita do seu Enchiridion: 

 

Não escrevi o Enchiridion para fazer ostentação do meu saber ou da minha 

eloqüência, mas ùnicamente com o fim de curar do seu erro aqueles que ligam comumente a 

religião a cerimónias e observâncias eminentemente judaicas e de caráter material e que 

desprezam as coisas que incitam à piedade [...] tentei formular uma espécie de arte da 

piedade
198

. 

 

Comumente, a reflexão filosófica relativa à emoção da piedade qualifica-a 

como sendo a participação no sofrimento de outrem, ou seja, como sinônimo de 

compaixão. Nesse sentido, Aristóteles escreve: 
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Podemos definir a compaixão como um sentimento doloroso gerado por um mal 

aparente capaz de nos aniquilar ou de nos afligir [...] Realmente o fato de ser suscetível de 

sentir compaixão [...] implica na nossa capacidade de presumir que algum mal [...] pode nos 

ocorrer ou àqueles do nosso círculo
199

. 

 

Deste modo, Aristóteles condiciona a emoção da compaixão à possibilidade 

de ocorrência de algum mal a nós mesmos ou ‗àqueles de nosso círculo‘. Neste 

particular, cabem duas ressalvas. A primeira é a que, a rigor, a compaixão só pode 

ser experimentada por nós, unicamente se o mal que tememos não nos atingir. É 

por isso que o filósofo grego escreve: ―Esta é a razão porque os que estão 

completamente arruinados não experimentam a compaixão; pensam que nenhum 

mal pode-lhes suceder, uma vez que o pior já lhes sucedeu‖200. A segunda é a de 

que ela só pode ser experimentada ‗àqueles de nosso círculo‘, ou seja, ―por pessoas 

que se assemelham a nós na idade, no caráter, nas qualidades, na posição social ou 

no nascimento, pois em todos esses casos parece mais provável que os mesmos 

infortúnios que os atingem possam também nos atingir‖201. [itálico nosso]. 

Portanto, segundo Aristóteles, somente somos impelidos à compaixão por 

aqueles que são ―nossos iguais‖, ou seja, por aqueles que se nos assemelham ‗no 

caráter, nas qualidades, na posição social ou no nascimento‘. Certamente foi esta 

distinção proposta pelo filósofo grego a responsável por suscitar, na reflexão 

filosófica atual, uma semelhante diferenciação entre a emoção da compaixão e a da 

piedade. Nesse sentido, Lawrence Blum sustenta que a [piedade], ao contrário [da 

compaixão] comporta a condescendência‖202, sendo, portanto, a compaixão superior 

à piedade. No mesmo sentido de separação, Eamonn Callan afirma que a diferença 

entre elas reside no modo de percepção de seu objeto, pois, a: 

 

piedade percebe o objeto de sua emoção como que submergido por seu infortúnio, 

enquanto o objeto da compaixão é percebido como tendo mantido sua autonomia [...] Esta 
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característica explica que, ao contrário daquele que experimenta piedade pelo outro, aquele 

que se compadece do outro se sente igual a ele e o considera como um de seus pares.
203

 

 

Sandra Capone, no âmbito da reflexão biomédica, chega mesmo a não 

compactuar com um pretenso caráter superior da compaixão frente à piedade, 

propondo em seus lugares a solidariedade204. 

Sendo assim, podemos pensar a piedade como uma emoção direcionada aos 

que nos são diferentes, separando-se a piedade da compaixão, porquanto a primeira 

não guardar relação de semelhança com o seu objeto e nem apresentar caráter 

ativo frente ao sofrimento alheio. No século XVI, com a explosão das manifestações 

passionais advindas da reforma, a exteriorização da piedade passa a se constituir 

como um valor estético e importante índice de virtude. 

De fato, a defesa dessa exteriorização não é um ponto estranho aos teólogos. 

Nesse sentido, Pe. Cemeraro declara: 

―Com o Humanismo e o Renascimento se assiste a um processo de 

individualização subjetiva da devoção [...] Em geral nas manifestações de piedade 

do tempo da Contra-Reforma e do Barroco era muito forte o apelo à exterioridade e 

a sensibilidade‖205. 

Significativas dessa exteriorização são as palavras de Inácio em seus 

exercícios no seu segundo preâmbulo: 

 

El segundo es demandar lo que quiero, será aquí pedir crescido y intenso dolor y 

lágrimas de mis pecados [...] [ou ainda sobre o efeito almejado das penitências] para buscar y 

hallar alguna gracia o don que la persona quiere e desea, ansí como si desea haber interna 

constrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos
206

. 

 

Do ponto de vista de sua introdução no vocabulário filosófico, a aplicação do 

termo ―estética‖ torna-se em certa medida problemática, visto que aparece somente 
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em meados do século XVIII com Baumgartem e se estabelece fortemente com Kant. 

Entretanto, se observarmos o seu sentido genérico de uma análise ou especulação 

acerca do belo, seu uso pode tornar-se válido em realidades anteriores ao seu 

surgimento. De fato, é do ponto de vista de uma metafísica, de uma ―reflexão pura 

sobre a beleza‖ que Adriana Veríssimo Serrão admite como um dos possíveis 

sentidos em que está calcada a legitimidade do termo em questão207. 

Certamente pensamos que o uso do termo ―estética‖ restrito a seu sentido 

metafísico constitui-se em uma importante ferramenta para entendermos as 

externações piedosas que caracterizaram o século XVI. A crescente valorização da 

visão como sentido preponderante no embasamento metafísico, bem como a 

decorrência que ―todo o belo é bom, mas que nem todo o bom é belo‖208, pode ser 

importante orientador para compreendermos o significado que o adjetivo ―piedoso‖ 

carregava no período em questão. 

Em verdade, cientes de que a visão do belo conotava a bondade (ainda que 

as noções de belo e bom só se juntem no século XVIII), podemos entender o porquê 

de as lágrimas de Francisco Xavier se terem apresentado como instrumento tão 

poderoso a convencer Pedro Mascarenhas de sua santidade. Não é sem razão que 

essa percepção de Mascarenhas é explorada de forma tão eficaz pelo jesuíta 

Francisco Rodrigues em seu relato. Nesse sentido, escreve esse autor: 

 

[...] O Santo lançou-se então de joelhos, e com lágrimas e as mãos levantadas ao céu 

deu, com o homem são e salvo, graças ao Senhor [...]. 

Estes sucessos acrescentaram ao conceito de Mascarenhas a opinião que já tinha 

formado da santidade singular de Xavier e por esse motivo escreveu da cidade de Lião a seu 

Rei
209

. 

 

Dentro da mesma ideia é que podemos compreender também o porquê de D. 

João III chegar às lágrimas frente à pertinácia do criminoso empedernido. Vejamos 

as palavras de Brandão sobre esse rei tão piedoso: 
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―E tal era a sensibilidade desse suposto déspota e sombrio fanático, que nos 

julgamentos dos grandes crimes, a que era o seu costume assistir, quando algum 

réu era condenado a pena última, não lograva suster as lágrimas!‖210
. 

Finalmente, Maria José Ferro Tavares, ao estudar a inquisição portuguesa, 

mostrou como as lágrimas dos réus constituíam uma valiosa e derradeira esperança 

frente aos inquisidores como forma de amenizar as penas. Nesse sentido, Ferro 

Tavares escreve: 

 

El número de los denunciados, la confesión voluntaria, las lágrimas, el deseo de 

colaborar con el Tribunal, eran sinónimos de remordimiento y de arrepentimiento y, por lo 

tanto, causa de misericordia y reconciliación [...]. 

Luis Pinto IIegó a ser absuelto, recibiendo como penitencia presentarse em la 

catedral de Évora, con la cabeza descubierta y descalzo en el crucero y participar durante 

tres domingos seguidos en las procesiones que en ella se hiciesen, pues el inquisidor mayor 

le había perdonado la pena de cadena perpetua que había recibido, atendiendo a sus 

lágrimas y su constrición
211

. 

 

A consideração da piedade como valor estético traz consigo uma importante 

consequência, precisamente, a relativização do argumento fundamentado na 

dissimulação régia para explicar de seus estratagemas. A dissimulação neste 

contexto não pode ser considerada característica pessoal e sim um valor social de 

prestígio na época. 

A inclusão de Inácio e Erasmo em um mesmo universo devocional, bem como 

a constatação da alteridade entre compaixão e piedade, mediante a estetização 

desta última, nos dá guarida para sustentar que, para um homem da primeira 

metade do século XVI, as fronteiras entre essas doutrinas, que posteriormente 

vieram a se evidenciar, se apresentassem difusas. Desse ponto de vista, não é 

infundado pensar que o rei piedoso não concebia como incompatíveis a presença 

das doutrinas de Erasmo e Inácio no âmbito de uma mesma ação política. 

Cremos ter sido o antiformalismo escolástico comum a esses dois 

pensadores, a característica fundamental que interessou D. João III a realizar uma 

tentativa de convivência desses dois ideários em sua política, não obstante, 
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ocupando diferentes lugares em seu cerne porquanto destinados a desempenharem 

diferentes funções — cada uma delas ligada a diferentes áreas de interesse para o 

reinado. Dizemos convivência porque, diferentemente do entendimento corrente da 

historiografia, não enxergamos na atuação joanina uma forte ruptura de propósitos a 

partir das décadas de 1530 e 1540, respectivamente, com a instalação do tribunal da 

Inquisição em 1536 e com a chegada da Companhia de Jesus a partir de 1540. 

Assim, ancorado nesse sentido de ruptura é que António Dias Miguel sustenta que 

―[...]. A instituição do Santo Ofício, pela mesma época, representara um avanço 

decisivo desse grupo de poder, [segundo o autor o escolástico], contraposta a tímida 

amostra de abertura‖212. Do mesmo modo Buescu diz: 

 

O ano de 1536 assinalava, pois, simbolicamente, o fim de um momento único de 

abertura [...] Mas foi no reinado de D. João III que se operou uma mutação decisiva, ligada a 

uma outra, a fulgurante entrada de cena dessa nova ordem conquistadora de almas, que de 

forma fervorosa e militante corporizava a Igreja que havia de triunfar em Trento: a Companhia 

de Jesus
213

. 

 

Porém, a afirmação mais explícita nessa direção talvez tenha sido feita por 

Oliveira Marques quando, pesaroso, escreveu: ―Nada, porém, resultou. Jesuítas, 

Inquisição e Coroa estavam, ao tempo, fortemente unidos contra a heresia, o 

fermento cultural e todo e qualquer desvio da política do Concílio de Trento‖214. 

Segundo esta tese, D. João III teria sido o responsável pela destruição de sua 

própria obra. Se a Inquisição e a Companhia de Jesus fossem incompatíveis com o 

Humanismo que caracterizou o Colégio das Artes, por que então o rei se esforçaria 

para a instalação de tal escola oito anos depois da realização do primeiro Auto de Fé 

e da vinda da Companhia de Jesus? 

José Pedro Paiva, a despeito de defender um cenário menos permeável ao 

Humanismo a partir da década de 1540, escreve: ―Tendência que, apesar de tudo, 

nos anos quarenta, ainda podiam circular, como se pode apreciar na criação e 

funcionamento inicial do Colégio das Artes‖215. 

                                                 
212

 MIGUEL, António Dias. Século e meio de cultura portuguesa, pp. 349-363, In: SARAIVA, José 
Hermano. (Dir) História de Portugal, v.04, Lisboa: Publicações Alfa, 1983. 
213

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 256 e 218. 
214

 MARQUES, A. H. de Oliveira. História de Portugal, v.02, Lisboa: Palas, 1983, p.140. 
215

 PAIVA, José Pedro. Bispos, Imprensa, Livros e Censura no Portugal de Quinhentos, In: Separata 
da Revista de História das Idéias, v. 28, Coimbra: Faculdade de Letras, 2007, pp. 687-713. 



69 

Para o caso da Companhia de Jesus, vimos que pelo aspecto da piedade e 

do antiformalismo a oposição entre os pensamentos erasmiano e inaciano torna-se 

relativa. Quanto ao caso da Inquisição como fator de ruptura, sua defesa alicerça-se 

no entendimento de uma total incompatibilidade entre os valores do Humanismo 

erasmiano e a inquisição portuguesa. Entretanto, pensamos que esta oposição não 

se verifica de maneira evidente. Como sabemos, ao contrário de outras regiões da 

Europa, cujo foco da repressão inquisitorial concentrava-se em erradicar o 

protestantismo, a inquisição em Portugal apresentou um caráter majoritariamente 

econômico representando sua instalação a radicalização de um processo destinado 

a expropriar os bens e excluir os cargos de poder da camada cristã nova. Acerca da 

motivação econômica do tribunal, Silva Dias escreve: 

 

Não foram móbeis de ordem religiosa que determinaram, como estímulos radicais e 

originários, o movimento de criação do Santo Ofício [...] só acidentalmente foi relacionado 

com a crise doutrinal e religiosa da Europa desencadeada pelo luteranismo
216

. 

 

De fato, Tucci Carneiro, ao estudar os estatutos de pureza de sangue que 

caracterizaram as sociedades ibéricas, afirmou: 

 

[...] representou antes de mais nada uma luta de classes, [visto que], a idéia de 

‗pureza‘ forneceu ao grupo dominante as convenções necessárias para impedir que o cristão-

novo participasse de seu grupo de status, definindo de certa forma a posição dos conversos 

na estrutura social
217

. 

 

Anita Novinsky chega mesmo a declarar que: ―O Tribunal do Santo Ofício da 

Inquisição foi criado em Portugal, única e exclusivamente por causa da ‗questão 

judaica‘‖218. 

Deste modo, a defesa da tese de incompatibilidade entre a inquisição e o 

humanismo erasmiano exige que detectemos no pensamento de Erasmo a presença 

de um forte caráter integrador da população hebreia, elemento esse inexistente. O 

antissemitismo é uma constante no pensamento do humanista holandês. Nesse 
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sentido, é ilustrativo um trecho de carta de Erasmo a Schets, influente mercador da 

Antuérpia que fazia parte do imenso rol de contatos do humanista, que Mário 

Brandão faz menção ao escrever: 

 

Erasmo, que não simpatizava com os judeus, por mais de uma vez se referiu aos 

habitantes da Península como pertencendo a essa raça. E, particularmente aos portugueses, 

o despeito que lhe causou o malogro da dedicatória das Chrysotomi Lucubrationes a D. João 

III, moveu-o a apelidá-los de ‗genus Iudaicum‘
219

. 

 

Igualmente, Júlio José Chiavenato escreve: 

 

Erasmo, por exemplo, quando se discutia as perseguições a Pfefferkorn [...] dizia que 

ele se mostrava ‗bem digno de sua raça‘: 

Seus antepassados enfureceram-se com o único Cristo, e ele se enfureceu contra 

tantos homens dignos e eminentes. Ele não poderia prestar melhores serviços a seus 

correligionários que trair a cristandade, pretender hipocritamente ter se tornado cristão [...] 

Este semijudeu prejudicou mais a cristandade que todo o bando de judeus‘. 

É de Erasmo a frase tão repetida: ‗Se ser bom cristão é detestar os judeus, então 

somos todos bons cristãos‘
220

. 

 

Uma das passagens mais emblemáticas da história portuguesa é aquela à 

qual se referiu o humanista Damião de Góis221 no seu interrogatório na inquisição 

acerca do interesse de D. João III pela contratação de Erasmo para lecionar em 

Coimbra. A razão para que tal interesse não se concretizasse guarda alguma 

controvérsia. 
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1545. Passa então a ser alvo de uma série de denúncias à Inquisição, encabeçadas pelo jesuíta 
Simão Rodrigues, sendo por isso afastado do cargo de mestre do príncipe D. João. Em 1548, é 
nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, escrevendo em 1558 a Crônica de D. Manuel. Em 1571, 
depois de várias aberturas e arquivamentos processuais, é finalmente julgado e condenado à prisão 
perpétua no Mosteiro de Batalha. Morre em 1574 em circunstâncias misteriosas. BARRETO, Luís 
Filipe. Damião de Góis. Os caminhos de um humanista, Lisboa: CTT, 2002, passim; SERRÃO Joel. 
(Coord.) Dicionário de História de Portugal, v. 03, Porto: Livraria Figueirinhas, 1984, pp. 123-125. 
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A explicação de tal malogro vincula-se à descrição feita por Marcel 

Bataillon222, e repetida por Rómulo de Carvalho, de um episódio referente à 

supressão da dedicatória a D. João III feita pelo humanista holandês na segunda 

edição de sua obra Chrysostomi Lucubrationes, publicada em 1529. A razão para tal 

atitude seria motivada pelo não pagamento do rei português da pensão que tal 

homenagem requeria. Em carta a Schets, Erasmo atribui o não recebimento do 

dinheiro ao embaraço da corte em mostrar a D. João III sua dedicatória na qual o 

humanista, inadvertidamente, fez uma alusão ao monopólio português da pimenta: 

 

Um Jovem português, muito ilustre, veio visitar-me e por ele soube o motivo por que a 

minha dedicatória não teve êxito. Fui mal informado a respeito da família real e a alusão ao 

monopólio da pimenta não lhe poderia agradar. Nem sequer tentaram apresentar a obra ao 

rei
223

. 

 

Então, como percebemos, tal fato ligou-se a uma questão puramente 

comercial, e não religiosa. Na realidade, o rei nem mesmo ficou sabendo de tal 

dedicatória, não havendo propriamente uma negação régia. 

De qualquer maneira, o que cabe ressaltar é que frente a este episódio, não 

parece descabido defendermos a concepção joanina de convivência entre o 

desenvolvimento das letras e a fogueira no reino. De fato, a simultaneidade 

observada justamente no ano de 1536 entre a instalação do tribunal inquisitorial e a 

publicação da primeira gramática da língua portuguesa de Fernão de Oliveira nos 

fundamenta a defender tal convivência224. Ancorados neste mesmo raciocínio é que 
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 CARVALHO, Rómulo de. História do Ensino em Portugal, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
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de matriz erasmiana e o desenvolvimento das gramáticas, não se afigura de maneira absolutamente 
clara. A razão desta dificuldade encontra-se justamente na categorização do pensamento do 
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de Erasmo aos gramáticos vincula-se muito mais a uma dimensão pedagógica pautada na censura 
dos métodos dos professores do que a um desacordo ao trabalho ―normativo‖ do gramático. 
Além disso, é preciso ter em conta uma evidência histórica inconteste: somente após a disseminação 
humanista que se verificou o surgimento das gramáticas vulgares. O aprimoramento das traduções, o 
refinamento do conhecimento das línguas eruditas contribuiu positivamente para a normatização das 
línguas vulgares. 
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podemos entender a própria fundação do Colégio das Artes, em 1548 bem como, a 

instauração do hebraico como uma de suas disciplinas225. 

Em verdade, tal concepção de convivência não era algo incomum ou sintoma 

de uma excentricidade joanina226. Sabemos que na Espanha tal convivência era 

igualmente observada — a instalação inquisitorial em 1478 e os posteriores 

desenvolvimentos humanistas espanhóis tão bem expressos na fundação da 

Universidade de Alcalá e na constituição da bíblia poliglota, ambos ligados à figura 

do cardeal Cisneros227, assim a denunciam. De fato, Cisneros ocupa o cargo de 

―Inquisidor General desde 1507‖228. 

Para o caso português, a defesa de uma forte inflexão nos destinos culturais 

do reino na década de quarenta vincula-se normalmente a uma importante alteração 

no que se refere ao prestígio de alguns conselheiros, bem como à gradativa 

transferência de poder para D. Catarina, ocasionada pela progressiva debilidade 

física do rei advinda do avanço de sua doença229. Entretanto, defendemos que 

essas alterações ocorridas no nível da corte, embora inegáveis, não foram 

suficientes para determinar propriamente uma alteração na diretriz cultural do 

reinado230. Nesse sentido, Silva Dias escreve: 

 

                                                                                                                                                         
À medida que as traduções bíblicas se corporificavam, as conclusões teológicas que encerravam 
deveriam ser transmitidas; seja aos monarcas, nos ambientes palacianos; seja aos súditos, nas mais 
longínquas localidades. Esta necessidade de disseminação acelerou, a despeito do desejo dos 
próprios humanistas, um movimento de padronização da língua vulgar. 
A língua dos falantes deveria passar por um processo de padronização que possibilitasse uma maior 
correspondência de significados entre as línguas cultas de domínio dos humanistas e as línguas 
vulgares corrente na totalidade dos fieis que precisavam ser instruídos.Para uma apreciação do papel 
das gramáticas na cultura humanista. Ver. BUESCU, Maria Leonor Carvalhão. Significado da criação 
das gramáticas ‗vulgares‘.pp.09-21, In: Gramáticos Portugueses do século XVI, Lisboa: Livraria 
Bertrand, 1978. 
225

 Regimentos do Colégio das Artes, In: TEIXEIRA, António José. Documentos para a História dos 
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ideia imperial manuelina, pp. 39-104. In: DORÉ, Andréa; LIMA, Luís F. Silvério; SILVA, Luiz G (Orgs.). 
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protestante‖. BATAILLON, Marcel. Erasmo y España, trad. Antonio Alatorre, Mexico: Fondo de 
Cultura Economica, 1996, p.01. 
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 BATAILLON, Marcel. Erasmo y Espana, México: Fondo de Cultura Econômica, 1996, p. 01. 
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 Como veremos no capítulo III. 
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 A questão do papel exercido por D. Catarina e as alterações relativas ao prestígio dos 
conselheiros serão tratadas no capítulo III. 
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Nos anos de quarenta a cinquenta, o Piedoso e alguns dos seus ministros ofereceram 

uma resistência discreta, mas firme, à marcha precipitada do Estado em sentido integrista. 

Documenta-a, antes de mais nada, o chamamento de André de Gouveia [...] Documenta-a 

ainda a protecção dispensada a Diogo de Teive e João da Costa, depois dos processos de 

1550: o primeiro voltou para o Colégio das Artes, chegando a assumir o seu governo, e o 

segundo recebeu, com o apoio da Realeza, o priorado da Matriz de Aveiro. Documentam-na, 

finalmente, as hesitações da Corte sobre a entrega do Colégio Real à Companhia de 

Jesus
231

. 

 

Dentro da mesma ideia, Jorge Osório nos mostra como a saída de 

conselheiros de cariz humanista da corte pode ser atribuída justamente às 

características de negação à vida de corte, presentes no próprio seio do 

pensamento do holandês, e não necessariamente como o resultado de um 

―fortalecimento do integrismo‖ no âmbito cortesão. Nesse sentido, escreve: 

 

para Erasmo a corte não constituía uma referência a ter em conta na perspectiva de 

um discurso que era escrito em latim como seu e que era destinado preferencialmente a 

homens de letras com preocupações religiosas mais ou menos interiorizadas. [...] a alusão 

depreciativa à vida de corte constituía uma atitude generalizada em círculos letrados como os 

dos humanistas [...] Ora a corte aparecia aos olhos desses homens de letras como um 

espaço de constrangimento, contraposto à referência idealizada do retiro no campo
232

. 

 

Para além das refutações relativas às rupturas presentes nas décadas de 

1530 e 1540, há também a questão da linha de ação assumida pelo reinado desde 

finais da década de vinte. Neste particular, podemos identificar dois tipos de conduta 

que caracterizaram o governo joanino, precisamente, a concessão de bolsas de 

estudo para o curso de teologia na universidade de Paris e a chamada à corte e a 

Portugal de figuras influenciadas pelos ideais erasmianos. Importa saber se D. João 

III concebia o Humanismo erasmiano e a teologia parisiense como elementos 

opostos em sua política cultural para, em seguida, esclarecermos em que bases tal 

entendimento régio era sustentado. 

A instituição de uma política regular de concessão de bolsas de estudo 

direcionadas exclusivamente ao preparo para o ingresso no curso superior de 
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teologia na universidade parisiense liga-se fundamentalmente à figura de Diogo de 

Gouveia233, o velho. Filho de Antão de Gouveia, cavaleiro da ordem de Cristo, Diogo 

de Gouveia nasceu por volta de 1471 na cidade de Beja. Foi enviado a Paris por D. 

João II (1481-1495), sem que do seu percurso acadêmico na capital francesa, 

durante esse período, se possa muito conhecer. Nesse sentido, Brandão escreve: 

―Dos seus estudos na Civitas litterarum bem pouco conseguimos apurar‖234. Em 

1507 recebe a ordenação sacerdotal. ―Alcançou o grau de licenciado, juntamente 

com outros 28 estudantes, em 5 de Fevereiro de 1510, e fez o acto de Áulica, a 

prova culminante do doutoramento em teologia, em 25 de Abril seguinte‖235. A partir 

de então desempenhou importante papel como diplomata em uma série de 

negociações relativas ao corso francês. 

Por volta de 1520 arrendou o Colégio de Santa Bárbara, na capital francesa, 

fato este que iria, anos mais tarde, devido à direção que lá exerceria, destacá-lo 

como um dos mais relevantes nomes da pedagogia portuguesa. Fundado em 1460 

por Me. Geoffroy Lenormant, o colégio de Santa Bárbara havia passado por muitos 

diretores até o arrendamento por Diogo de Gouveia236, que a partir de então o 

converteria em uma escola de portugueses em Paris. 

No que se refere à sua postura teológica, Gouveia, o velho parece ter sido 

sempre um alinhado obstinado às tendências mais tradicionais da Escolástica. 

Nesse sentido, Brandão escreve: 
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 Além de Diogo, o velho, quatro de seus sobrinhos também se destacariam na carreira de Letras: 
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―O que Diogo de Gouveia considerava a verdadeira teologia não pode dar 

motivos a incertezas tratava-se daquela escolástica decadente, de que a faculdade 

teológica parisiense continuava a ser a fortaleza inexpugnável‖237. 

 Deste modo, mostrando-se inequivocamente um dos mais ferrenhos 

adversários de Erasmo. ―Entre os portugueses nenhum que saibamos, sobrelevou a 

Diogo de Gouveia Sénior na veemência do ataque ao grande humanista de 

Roterdão‖238 diz Brandão. De fato Gouveia parecia posicionar-se de maneira 

radicalmente contrária e, diríamos até, alheia às novidades humanistas de seu 

tempo: 

 

[...] no pensamento de Gouveia o seu cultivo [o da gramática] não devia passar de 

simples preparação para fim superior─o estudo da teologia. Na verdade só a ciência sagrada 

importava em seu entender (...) No seu exclusivismo nem até o direito sagrado lhe mereceu 

consideração
239

. 

 

Mas é talvez Silva Dias o historiador que melhor definiu a mentalidade do 

velho teólogo:  

 

Não tinha janelas no espírito, nem para a compreensão do humanismo cristão [...] A 

contestação dos direitos teológicos do ‗gramático‘, e portanto do humanismo cristão, revestia-

se assim, na sua mentalidade, de proporções quase dogmáticas. 

[...] Não consegue atingir, por outro lado, o que distingue a visão humanística das 

‗letras‘, da sua visão puramente gramatical. 

[...] As humanidades são, no fim de contas, a simples gramática, isto é, a inteligência 

do latim clássico.
240

 

 

Após a caracterização sucinta de Diogo de Gouveia e de seu pensamento, é 

necessário estabelecer qual era o teor da relação ou, melhor dizendo, qual o grau de 

concordância entre as convicções de Diogo de Gouveia e D. João III. Nesse 

particular, colocam-se duas alternativas. A primeira, de concordância elevada, 
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espelhando o encontro de dois fanáticos. Em verdade, já são famosas as 

veemências, as iras e os revanchismos que marcavam o caráter de Gouveia. De 

fato, Diogo de Teive, um de seus antigos bolsistas em Santa Bárbara, de que 

adiante trataremos, declara ser o teólogo homem ―muy vehemente em suas paixões, 

e pertinaz, no que hua vez encaixa na cabeça‖241. E Brandão, ao comentar o voto do 

teólogo na assembleia de Vaiadolid, chega mesmo a dizer que: ―No voto do principal 

de Santa Bárbara refletiu-se bem o seu carácter apaixonado e fanático‖242. Nada 

mais consonante a essa alternativa às construções personalistas de D. João III 

realizadas por Kayserling: 

 

 Portugal não teve até então Rei de visão mais estreita e ignorante// Desconhecia os 

 princípios rudimentares de qualquer língua ou ciência. Com sua fraqueza de espírito e de 

 caráter, sujeitou-se à influência do clero poderoso; os interêsses e aspirações das classes 

 eclesiásticas e da Igreja ocuparam o primeiro plano desde o inicio de seu reinado. Era um 

 visionário ignorante, fanático talhado para Rei inquisitorial
243

. 

 

E Herculano: 

―[...] Fosse resultado do curto engenho e da ignorância, fosse vício da 

educação, D. João III era um fanático‖244. 

Entretanto, como já nos referimos, essa alternativa já não é mais cabível, por 

ser absolutamente datada. Não contemplando em nenhuma medida as inovações 

culturais que marcaram o reinado joanino, tais como a transferência da universidade 

portuguesa ou mesmo, o estabelecimento do Colégio das Artes, como expressão do 

Humanismo em Portugal245. Os partidários dessa corrente retratam D. João III 

apenas em sua dimensão inquisitorial, colocando o rei e o tribunal como 

personificações imiscíveis ao Humanismo. 

A segunda alternativa contempla as inovações de D. João III. Nesse sentido, 

essa corrente defende a insegurança como marca maior do pensamento joanino. É 

essa insegurança que seria responsável por explicar a simultaneidade da presença 
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do ortodoxo teólogo com o forte incentivo ao desenvolvimento do Humanismo em 

Portugal em um mesmo cenário educacional, espelhando assim uma atuação 

política ―ziguezagueante‖ por parte de D. João III. 

Cremos em uma terceira alternativa: a que advoga uma importante 

discordância entre os pensamentos de Diogo de Gouveia e o rei. Embora não 

atingindo níveis relacionados à fé, essa discordância relacionava-se a uma diferença 

de entendimento em relação ao formalismo da Escolástica, bem como à própria 

visão do papel que o estudo teológico deveria desempenhar. 

Certamente, para nos restringirmos apenas aos aspectos pedagógicos da 

atuação de Gouveia, identificamos três momentos significativos dessa discordância. 

O primeiro refere-se aos diferentes entendimentos que cada um deles possuía em 

relação às funções e às significações das bolsas de estudo. Os segundo e terceiro 

momentos, respeitantes à indiferença joanina às advertências de Gouveia para com 

o ―perigo da heresia erasmiana‖. Esta indiferença manifestou-se em duas situações 

distintas: nos votos dos teólogos portugueses na assembleia de Valladolid em 1527 

e no episódio da escolha de André de Gouveia para diretor do Colégio das Artes em 

1544246. 

O posicionamento, no mínimo indiferente, quando não contrário, aos votos de 

três de seus mais prestigiados teólogos presentes na assembleia247 de Valladolid, é 

significativo para defendermos a consciência modernizante que o rei tinha dos 

benefícios que os avanços humanistas poderiam trazer ao reino, além de mostrar o 

quanto D. João III era diferente de seus teólogos, preocupados com os avanços 

erasmianos. A carta do embaixador português na Espanha, António de Azevedo 

Coutinho, datada de Valladolid a 11 de julho, mostra com clareza o posicionamento 

de seus enviados: 

 

 O Margalho [...] está aqui numa congregação que aqui faz o arcebispo de Sevilha, 

 Inquisidor-Mor, sobre as obras de Erasmo, que vão mui cheias de Lutero e outras novidades 

 em nossa Santa Fé Católica. [...] e é tanta a desventura destes tempos, que os mais são de 

 casta de judeus, e estes defendem o que podem o Erasmo assim cautelosamente. Trouxe 

 aqui Deus o Mestre Gouveia, e o Arcebispo lançou mão dele e meteu[-o] na congregação; e 

 assim mesmo D. Estêvão [de Almeida] que tem juízo e assentado. E estes todos os três 
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 impugnam o Erasmo largamente, e muitos se tornam com eles, e creio que sairão com sua 

 opinião [vencedora]
248

. 

 

Portanto, vemos de forma clara que o sentimento antierasmiano era comum 

aos três teólogos. Percebemos ainda como a concepção inquisitorial do rei diferia 

das dos outros três. Nesse sentido, não podemos considerar que a indiferença régia 

se insira no terreno da mera casualidade, mas demonstrando necessariamente 

objetivos diferentes. Queremos dizer com isso que, embora fosse uma força 

tradicional dentro da sociedade portuguesa, os preceitos da teologia parisiense, com 

exceção ao seu uso modernizante frente ao ensino monástico, não foram eleitos por 

D. João III como prioritários em sua política. 

É difícil acreditar, como sustenta Silva Dias, que as posteriores reações 

joaninas de abertura às tendências erasmianas sejam fruto do estado estupefato do 

rei frente às posições tomadas pelo corpo acadêmico de Alcalá e pelo Imperador. 

Assim, Silva Dias diz que: 

 

 Mas as suas reacções [do rei] posteriores, de abertura ao erasmiano, parecem indicar 

 que o impressionaram as posições tomadas pelo Inquisidor- Geral, pelo Arcebispo de Toledo, 

 por quase toda a Universidade de Alcalá [...] E o conhecimento, extremamente provável [...], 

 em que o Imperador assegura ao humanista que ‗na sua presença nada se poderia 

 determinar contra ele‘ [...], não pode ter deixado também de exercer influência no seu 

 ânimo
249

. 

 

Deste ponto de vista, nada mais errôneo do que a análise sustentada por A. 

Guimarães Pinto pautada em uma fictícia unidade de pensamento e ação entre uma, 

igualmente fictícia, ―indiferença manifestada pelo monarca lusitano [...] [e] os votos 

condenatórios [à doutrina de Erasmo] de quase todos os teólogos [portugueses] [...] 

presentes [...] em Valhadolide‖250. 

Por agora, cabe-nos tratar do primeiro momento, ou seja, o da concessão de 

bolsas de estudos em Santa Bárbara. Em primeiro lugar, é importante notar que a 
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ideia de concessão de tais bolsas não partiu de D. João III. Nesse sentido, Brandão 

escreve:  

―[...] o teólogo logo teve oportunidade de expor ao monarca o seu plano [...]. 

Não pertenceu, em boa verdade, a iniciativa da instituição de bolsas de 

estudo em Santa Bárbara a D. João III‖251. 

Ela surge de uma das duas grandes aspirações da vida do teólogo, 

precisamente, ―ver huã fundacam de theologos portugueses‖252 em Paris253, 

aspirações próprias de uma mentalidade medieval cruzadista da qual D. João III 

deliberadamente se afastou. Certamente, enquanto a pretensão de Gouveia com 

tais bolsas era a formação de teólogos do tipo parisiense, imunes às influências do 

Humanismo com vistas à missionação, o objetivo joanino vinculava-se com a 

modernização do clero. Vimos que, no contexto português, a opção pela teologia 

parisiense inseria-se numa perspectiva de substituição do ensino monástico pelo 

ensino teológico universitário, tal como no restante da Europa já havia ocorrido. 

Desse ponto de vista, podemos considerar que o pensamento do rei estava no polo 

oposto ao do teólogo, ligando-se a uma perspectiva modernizadora e não de apego 

à tradição frente às novidades do tempo. 

Somente tendo em mente a singularidade do caso português, para usarmos a 

expressão de Janotti, referente ao seu arcaísmo cultural de predomínio do ensino 

monástico é que podemos entender a razão pela qual, no pensamento joanino, a 

simultaneidade entre teologia parisiense e Humanismo erasmiano não se 

configurava necessariamente em uma oposição. 

A razão para defendermos esta diferença de perspectivas entre o teólogo e o 

rei fundamenta-se nos posteriores eventos já mencionados, os quais caracterizariam 

a atitude receptiva régia diante do perigo da heresia de Erasmo que, em vão, 

Gouveia não se cansava de alertar. No caso particular das bolsas parisienses há 

ainda um evento que cabe relatar: o peculiar percurso de vida de Diogo de Teive, 
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uma das principais personagens da história do Colégio das Artes. Um dos mais 

promissores bolsistas de D. João III, Teive abandona o preparatório do curso de 

Teologia dado aos portugueses no Colégio de Santa Bárbara em favor das ―negras 

leis‖254. 

 Em verdade, anos mais tarde Teive voltaria a Portugal para a docência no 

Colégio das Artes, a chamado do rei, integrando o grupo dos professores 

denominados bordaleses, o que indica por parte de D. João III uma atitude no 

mínimo mais despreocupada em relação ao abandono de Teive de sua promissora 

carreira teológica do que ao do teólogo português Diogo de Gouveia, diretor do 

Colégio de Santa Bárbara à época da deserção do futuro humanista. Por tudo isso, é 

que nos afastamos da posição defendida por Rómulo de Carvalho quando este diz 

que: ―Para Gouveia, como para D. João III, toda a importância do ensino se limitava 

à Teologia‖255. 

Sob essa ótica é que podemos compreender o porquê das seguidas 

tentativas joaninas de alternância entre parisienses e bordaleses na direção do 

Colégio das Artes. Em suma, as malogradas tentativas de alternância na direção da 

instituição coimbrã não derivavam da indecisão do rei, mas de um desconhecimento, 

advindo do próprio atraso português, dos processos de oposição entre erasmianos e 

parisienses que se desenhavam na França. Um desconhecimento, porém, que não 

impede de enxergarmos na atuação joanina uma forte diretriz modernizadora. 

Somente a partir dessas ponderações é que podemos considerar como válidas as 

afirmações de Silva Dias referente ao desconhecimento na corte das correntes 

humanistas. 

 

Saberiam, porém, o Governo e a sua ‗inteligencia‘ por onde passava a linha de 

fronteira entre o humanismo medieval e o humanismo moderno, entre o humanismo literário e 

o humanismo doutrinário, entre o humanismo neutral e o humanismo cristão?
256

. 

 

Mas esse desconhecimento não derivava da hesitação régia, do medo da 

heresia ou da falta de uma diretriz que caracterizasse a atuação de D. João III, como 
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se as suas deliberações fossem puramente o resultado de sopros que lhe chegavam 

aos ouvidos, tal qual Rómulo de Carvalho dá a entender: 

 

O rei ouviria, da direita e da esquerda, as palavras dos seus conviventes, os 

conselhos, as sugestões, as insinuações, as vozes graves dos homens da Igreja onde 

ressonavam as seculares certezas, e as vozes dos outros, até também da própria Igreja mas 

um tanto contraditórias, e que deveriam ser escutadas com o mesmo nível de atenção
257

. 

 

Esse desconhecimento advinha de um atraso estrutural que o rei também 

sofria, mas que constantemente tentou reduzir, de modo a configurar a constituição 

do Colégio das Artes como o ápice de um processo consciente de modernização 

portuguesa. 
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Capítulo II 

 

 

O Colégio das Artes: 

Sua Significação e Características. 

 

 

 

Eu el-rei faço saber, a quantos este meu regimento 

virem, que vendo eu quanto serviço de Deus, e proveito da 

republica será, haver um collegio geral, em que bem possam 

ser doutrinados e ensinados todos, os que quizerem ir 

aprender latim, grego, hebraico, mathematicas, lógica e 

philosophia
258

. 

 

 

 

Y ala respuesta, que aesto me dierõ el rector, y 

conseruador, que a mi parecer ayer los cõuenci cõ viuas 

razones que su . A. quiere mas pocos y buenos letrados en 

sus reynos, que muchos y malos
259

. 

 

 

 

―O destino do Colégio das Artes é, também ele, absolutamente revelador quer 

das hesitações e das ambigüidades régias, que das fracturas ideológicas de que o 

reinado de D. João III foi cenário‖260. Embora devesse minimizar as ideias de 

ambiguidades e hesitações régias que a frase sugere, a afirmação de Ana Isabel 

Buescu é exemplar para nos alertar não somente sobre a importância desta escola 

no cenário educacional, mas também, da sua grande representatividade no que 
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concerne à elucidação das articulações existentes entre o Humanismo, a inquisição 

e a Companhia de Jesus no Portugal joanino. 

Nesse sentido, mais do que nos debruçarmos sobre o desenrolar dos fatos, 

as brigas internas, as ameaças de morte e os rumores de homossexualidade 

supostamente protagonizados por seus professores e alunos261, cabe tentar situar 

esta instituição de ensino no quadro dos desenvolvimentos trazidos pelo fenômeno 

cultural do Humanismo. Sob essa ótica, é necessário procurar definir e localizar este 

fenômeno temporalmente no âmbito português, para posteriormente adentrarmos 

propriamente na história do colégio. Nesse particular, importa traçarmos um conjunto 

de características que o diferenciava frente aos demais, com vistas a uma 

delimitação de seus níveis de inovação, além de procurar interpretá-las à luz dos 

objetivos políticos de D. João III. 

O primeiro grande problema a tratar refere-se às diferentes definições do 

fenômeno do Renascimento. Certamente desta solução depende não somente o 

esclarecimento dos variados modos de seu entendimento, como também a 

elucidação dos critérios que determinam os níveis de sua vinculação com o conceito 

de Humanismo. Sob essa ótica apresentam-se três definições. A primeira fornecida 

por Agnes Heller: 

 

O conceito de ‗Renascimento‘ significa um processo social total, estendendo-

se da esfera social e económica onde a estrutura básica da sociedade foi afectada 

até ao domínio da cultura, envolvendo a vida de todos os dias e as maneiras de 

pensar, as práticas morais e os ideais éticos quotidianos, as formas de consciência 

religiosa, a arte e a ciência. Só podemos de facto falar de Renascimento quando 

todos esses aspectos surgem ligados e, num mesmo período, fundamentados em 

certas alterações da estrutura social e económica: em Itália, Inglaterra e França e, em 

parte da Holanda.
262

 

 

Desse ponto de vista, o Renascimento aparece a Heller essencialmente como 

um fenômeno social, como um processo social de grande amplitude porquanto ter 

atingido não somente a cultura, mas também todas as demais esferas da vida social. 

Entretanto, esse processo não foi capaz de disseminar-se, ficando restrito a 
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pequenas áreas da ―Itália, Inglaterra e França e, em parte da Holanda‖. Para a 

Heller, o Humanismo se apresenta como um aspecto constitutivo fundamental desse 

processo total que ela entende como Renascimento. Ao contrário, o Humanismo é 

entendido como um evento menor, como simples reflexo. A esse respeito declara: 

 

A corrente de pensamento renascentista que habitualmente é designada por 

‗humanismo‘ apenas é de facto um (ou vários) dos reflexos ideológicos do Renascimento, sob 

uma forma ética e académica, separável da estrutura social e das realidades da vida 

quotidiana e, portanto, capaz de possuir uma relativa vida própria e de se desenvolver em 

países onde o Renascimento, enquanto fenómeno social total, nunca existiu. Mas nesses 

países manteve-se necessariamente desenraizada, apenas ganhando aderentes nas 

camadas superiores da vida social (pelo menos entre a aristocracia política e intelectual) e 

isolando-se rapidamente
263

. 

 

A segunda definição considera o Renascimento como um fenômeno 

essencialmente cultural. Sob essa ótica, o Humanismo é visto como um aspecto 

constitutivo fundamental do Renascimento. O ponto central que determina a 

diferença entre essas duas definições refere-se às diferentes naturezas dos 

mecanismos que cada uma delas concebe como responsável para o aparecimento 

da historicidade humana. Por historicidade queremos nos referir à gradual 

consciência que os homens adquirem concernente ao lapso temporal que separa as 

gerações, que, por sua vez, apresenta-se simultaneamente aos homens do presente 

como referência de diferença e semelhança na construção de suas identidades. 

Pois bem, para Heller o mecanismo promotor dessa historicidade deve-se ao 

que ela denomina em clara menção a Marx, de ‗desenvolvimento das relações 

sociais burguesas‘. Primeiro, como ―identidade‖, em sua fase inicial de 

desenvolvimento, depois, como ―distinção‖ em um estágio mais avançado. Nesse 

sentido, escreve: 

 

A evolução da atitude renascentista para com a antiguidade foi, portanto, o exacto 

oposto daquilo que o lugar comum aceite faz crer. De acordo com este, o homem do 

Renascimento encontrou na cultura da Antiguidade algo ‗diferente‘, e a partir daí para se 

identificar com ela. A verdade reside, porém, em que a descoberta da Antiguidade partiu de 

um sentido de identidade; os homens dessa época de evolução do desenvolvimento burguês 
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pensaram encontrar cada vez mais semelhanças entre a sua época e o passado distante. O 

reconhecimento do carácter distintivo foi produto de um grau relativamente elevado de 

desenvolvimento: está ligado às primeiras grandes descobertas técnicas e científicas. Mas o 

sentido desse carácter distintivo social só se tornou consciente quando as relações sociais 

burguesas se tornaram reconhecíveis
264

. 

 

Já para a segunda definição, o mecanismo de constituição da historicidade 

está justamente naquilo que Heller denomina ―lugar-comum‖, ou seja, no confronto 

entre a cultura da antiguidade e a cultura medieval, mediado pelo trabalho filológico 

textual dos humanistas. É por isso que para esta corrente o Humanismo aparece 

como fator essencial do Renascimento. Nesse sentido, como já nos referimos, o 

Renascimento é visto por  ela como fenômeno essencialmente cultural, 

materializado pelo ideal de retorno às fontes. Majoritária, essa versão é adotada por 

historiadores como Jean Delumeau265 e Modesto Florenzanno. Vejamos as palavras 

deste último a esse respeito: 

 

Tudo começa na primeira metade do século XIV, no Trecento, com Petrarca. 

Com Petrarca porque, como foi reconhecido pelos próprios contemporâneos, a idéia 

de uma ‗revivescência sob a influência dos modelos clássicos‘ foi, pela primeira vez, 

por ele concebida e formulada (...). O primeiro, portanto, a se dar conta do intervalo 

que existia entre a Antiguidade romana (antiquitas), vista como passado e tomada 

como modelo, e a realidade presente (media-etas), repudiada
266

. 

 

Lastreados na defesa dessa revivescência é que explicam como se operou a 

passagem que marcaria uma ruptura importante no âmbito dos estudos dos textos, a 

saber, a oposição entre o método dedutivo explanativo de tipo medieval e o método 

histórico filológico de tipo moderno. Acerca da constituição desse processo de 

oposição Silva Dias escreve: 

 

Durante os séculos medievais, não houve consciência de uma fractura ou solução de 

continuidade entre o seu mundo cultural e o mundo cultural dos gregos e romanos. O antigo 
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foi incorporado no medievo. O conhecimento e uso das autoridades e dos textos clássicos é 

do tipo funcional─ um uso e um conhecimento orientado pelas aplicações à problemática da 

cultura cristã. E a atitude baseava-se simultaneamente, numa teoria geral da história [...] ou 

migração espacial da cultura─ e numa teoria geral do saber [...], ou seja, a reconversão 

escolástica dos valores culturais [...]. 

[...] [com os humanistas] O clássico foi situado na história, como sistema de valores 

de uma época dada [...]. 

[...] o seu método, de momento, é o método histórico, retórico e filológico, isto é, um 

método positivo e crítico no seus processos, e voltado para o real e o concreto das ideias e 

das coisas nos seus interesses
267

. 

 

Existe ainda uma terceira definição. Notabilizada pelo historiador português 

Joaquim Barradas de Carvalho, sustenta que o Humanismo e o Renascimento são 

processos distintos268. Enquanto o primeiro é essencialmente livresco, de feição 

acadêmica, o outro é essencialmente prático, descolado da esfera acadêmica, 

embora eventualmente se encontrem. Existe nesse ponto, portanto, uma grande 

diferença entre essa terceira definição e a de Heller. Embora ambas defendam a 

atividade social prática como característica fundamental do Renascimento, a 

húngara condiciona esta atividade a uma dinâmica social própria, relacionada a um 

tipo específico de desenvolvimento econômico testemunhado pelas áreas de sua 

aparição. Já os partidários de Barradas de Carvalho não condicionam essa atividade 

prática ao desenvolvimento em questão. Tal negação explicaria como foi possível a 

Portugal, um reino geograficamente isolado e de baixo índice de urbanização, ter 

desenvolvido um complexo saber voltado à atividade prática da marinharia, 

tornando-se o pioneiro da expansão marítima. Essa constatação sugere a Barradas 

sustentar uma especificidade concernente ao Renascimento em Portugal, ligada 

propriamente à atividade marítima. Em verdade, para Barradas, são os 

Descobrimentos a própria manifestação da Renascença portuguesa. Vejamos suas 

palavras: 

 

Esta evidência [...] faz-nos pensar que Portugal tem um lugar específico relativamente 

a este facto essencial do Renascimento. É assim, tudo o que, de longe ou de perto, está 
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ligado aos Descobrimentos é aquilo que nos pode dar os traços específicos do Renascimento 

português
269

. 

 

Tudo isso serve para evidenciar a alteridade entre os conceitos do 

Renascimento e do Humanismo. Talvez, pensando nessa distinção e tentando 

simplificar a discussão é que Pedro Calafate escreve: 

 

[...] Sendo o Renascimento um ‗processo social total‘ que abarca todos os domínios 

da existência do homem, exaltando a dignidade individual na vida e na cultura, utilizamos aqui 

o termo humanismo para expressar um conceito mais restrito, tradicionalmente orientado para 

o ideal de restauração das letras humanas, à luz do modelo clássico, mas no qual cabe a 

permanente exaltação da dignidade do homem e das suas capacidades de realização, tantas 

vezes veiculada pelo tema da superioridade das letras sobre as armas, bem como pela 

importância da filosofia moral
270

. 

 

Entretanto, a realização dessa delimitação conceitual não encerra o grupo de 

problemas de que devemos tratar. Tendo como preocupação básica o Humanismo, 

cabe esclarecer quando este movimento de renovação das letras atingiu Portugal. 

Neste particular existem dois entendimentos distintos. O primeiro, encabeçado por 

Américo Costa Ramalho, entende o Humanismo como sinônimo de latinidade. Ao 

tratar dos impactos sofridos pelo Humanismo com a transferência do Colégio das 

Artes aos Jesuítas, Ramalho claramente expõe a sua concepção: 

 

No aspecto formal, o latim que muitos padres renascentistas, e não apenas os 

Jesuítas, escrevem, é latim humanístico do mais alto nível. Não conheço nada mais 

ciceroniano, do que o latim de Frei Francisco Foreiro da Ordem de S. Domingos, no prefácio 

do Index Expurgatório de 1564
271. 

 

Portanto, para Costa Ramalho, o Humanismo não é mais que forma, escrita 

elegante do latim. Sob essa ótica, desconsidera de sua análise os conteúdos 

expressados pelo ―idioma do Lácio‖, extraindo de suas letras apenas a sua 

dimensão literária. Sustentado por essa concepção, Costa Ramalho considera como 
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o ponto de partida do Humanismo em Portugal o convite de D. João II ao siciliano 

Cataldo Sículo para lecionar no reino. Sículo exerceu seu magistério entre 1485 e 

1516, o ano que provavelmente faleceu. O ensino que desenvolveu na corte resultou 

na formação de proeminentes discípulos, sendo o mais destacado deles ―o fidalgo 

Pedro de Meneses‖272, conhecido conde de Alcoutim. Este nobre passa à 

posteridade pelo precoce pronunciamento que realizou da oração de sapiência da 

Universidade de Lisboa em 18 de outubro de 1504,com apenas dezessete anos. 

Costa Ramalho sustenta que nesta oração ―encontramos o modelo que, com pouca 

diferença, vai ser seguido nas orações universitárias renascentistas, em Portugal‖273. 

O segundo entendimento acerca do Humanismo é o que não admite a 

latinidade como condição necessária, única e suficiente para a delimitação de um 

texto dentro de seu universo de classificação. Sob essa perspectiva, o critério que 

comanda a classificação de determinado texto como ―humanista‖ é o de conteúdo, 

ou seja, se no seu bojo está contida a problemática característica proposta pelos 

humanistas. Tivemos a oportunidade de mostrar que o pensamento humanista, no 

contexto dos estudos teológicos desenvolvidos em Paris, surge como reação ao 

demasiado formalismo que caracterizava a Escolástica. Sob essa ótica, o 

Humanismo aparece como uma doutrina a exortar a reabilitação dos estudos 

gramáticos e retóricos em detrimento da dialética. Manifestando-se numa torrente de 

traduções e comentários dos livros bíblicos, tinham esses escritos o objetivo de 

restaurar a pureza da mensagem cristã. Pois bem, são os textos produzidos por 

homens partidários dessas aspirações que devem ser denominados ―humanistas‖. 

Certamente, é este último entendimento o majoritário na historiografia 

portuguesa e o qual iremos também nos adotar. Em verdade, a posição de Costa 

Ramalho vem sendo objeto de muitas críticas. Vejamos uma delas pelas palavras de 

António Rosa Mendes: 

 

[...] Tanto que Cataldo Sículo já tem sido apontado como <<introdutor>> do 

Humanismo em Portugal. Importa, todavia, não identificar latinidade com humanismo. Se é 

certo que a oração em causa se vaza num latim elegante e contrastante com o tradicional 

barbarismo e corrupção no uso do idioma clássico, não é menos verdade que a forma 
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eloqüente reveste um pensamento que permanece íntegro na moldura medieval e do qual 

estão ausentes a problemática e a metódica humanísticas
274

. 

 

Portanto, sob o critério de sua problemática, o ponto de partida para o 

Humanismo em Portugal coincide positivamente com o da fundação do Colégio das 

Artes. Significativo para corroborar este entendimento são as palavras do próprio 

Costa Ramalho, embora não aceite esta escola como marco iniciador do 

Humanismo em Portugal, como tão claramente escreve: 

 

Durante anos foi corrente em Portugal a opinião de que o Humanismo era entre nós 

um fenómeno cultural tardio, em relação aos outros países do ocidente europeu. Datava-se 

geralmente o seu início da transferência da Universidade para Coimbra, em 1537, havendo 

mesmo quem lhe atribuísse começo mais serôdio, a saber, o ano da fundação do Colégio das 

Artes em Coimbra, em 1548.[...] 

Mas não era verdade
275

. 

 

Acaba por reconhecer o inequívoco incremento dos ideais humanistas no 

reino após a sua fundação: 

 

Todavia, é facto que, com a transferência da Universidade para Coimbra e a 

fundação do Colégio das Artes, vêm a passar pela cidade do Mondego quase todas as 

grandes figuras do Humanismo Renascentista em Portugal, tanto nacionais como 

estrangeiras
276

. 

 

Doravante, tendo como marco iniciador do Humanismo português o Colégio 

das Artes, importa explicitarmos alguns dos eventos que mais tiveram destaque em 

sua trajetória, além de delimitar em sua totalidade um conjunto de características 

que deram a essa instituição a alcunha de primeira e única escola humanista de 

Portugal277. 
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Karl Marx, em seu 18 Brumário, acertadamente escreveu que ―[...] A tradição 

de todas as gerações passadas pesa inexoràvelmente sobre a consciência dos 

vivos‖278. 

Certamente esse fardo mostra-se bastante evidente aos portugueses. Em 

verdade, a questão da memória do Colégio das Artes evidencia-se ainda 

absolutamente não resolvida em Portugal. Jacques Le Goff, em um de seus mais 

famosos textos, mostrou como a fusão entre as noções de monumento e 

documento, funcionam como poderosos instrumentos forjadores da memória coletiva 

de uma sociedade, evidenciando também a necessidade ao historiador de 

compreender essa relação como mecanismo de elucidação imprescindível ao seu 

trabalho. 

 

[...] o monumento é tudo aquilo que pode evocar ao passado, perpetuar a recordação 

[...] tem como características ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária das 

sociedades históricas [...] e o reenviar testemunhos que só numa parcela mínima são 

testemunhos escritos
279

. 

 

O caráter simultâneo do Colégio das Artes como monumento, perpetuador de 

uma lembrança, e documento, fragmento capaz de esclarecer e ensinar, está mais 

ativo do que nunca. A ―história triste‖ a que se referiu Oliveira Marques continua a 

vigorar. É a impressão que se aflora àquele que primeiro vai à Coimbra. Da 

localização do colégio poucos sabem dizer, e quando a mencionam recordam-se do 

edifício construído junto à universidade280, que passou a abrigá-lo somente em 1565, 

dez anos após a sua transferência aos jesuítas. Na verdade, o edifício que primeiro 

o abrigou desde sua fundação até 1555 é atualmente um espaço sem identidade. 

Em oposição aos demais colégios existentes na rua da Sofia, todos eles dotados 

com as suas respectivas placas de identificação aos turistas, o Colégio das Artes jaz 

em sua esquina como um espaço antiquado até à própria municipalidade. 

Descaracterizado pelas alterações realizadas pelo Santo Ofício, que nele se instalou 

a partir de 1565, utilizado e reutilizado para os mais diversos fins desde então, o 
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prédio consta apenas como uma tímida indicação relativa ao nome do ―espaço 

cultural‖ que atualmente lá existe. 

Essa impressão de constrangimento e até de relativo abandono do colégio 

não parece ser restrita ao estrangeiro que primeiro o visita. Foi identificada pela 

importante estudiosa portuguesa Maria de Lurdes Craveiro: 

 

Pelo espaço do Colégio das Artes, com breve ocupação pelos Jesuítas (1555-1565), 

passaria a longa permanência da Inquisição, a Guarda Nacional Republicana, os serviços 

camarários, ou o grupo de Teatro ‗A Escola da Noite‘ e a Casa para a Terceira Idade, saídas 

no ano de 2001. Em 2006, continua a aguardar-se a obrigatória intervenção capaz de conferir 

ao espaço a dignidade que o tempo lhe foi retirando
281

. 

 

Em 21 de fevereiro de 1548282, mestre Arnaldo Fabrício fazia em Coimbra o 

discurso inaugural de celebração do início das atividades do Colégio das Artes. 

Certamente aquela era uma ocasião especial. De fato, ao nos debruçarmos sobre o 

conjunto de detalhes e circunstâncias que marcariam a sua concretização, 

notaremos que a instituição que então nascia reunia uma série de aspectos 

constitutivos funcionais que o punham em contraste com os demais colégios 

portugueses e, em paridade com alguns dos colégios que, no estrangeiro, foram 

identificados como núcleos ativos do pensamento humanista. 

O primeiro aspecto a se analisar refere-se à sua localização283. Situado em 

uma das extremidades da rua da Sofia, ―por detrás dos Colégios de S. Miguel e de 

Todos os Santos‖284, via-se do seu interior, no alto, a universidade, que o rei 

transferira em 1537, convertendo assim Coimbra na capital dos estudos do reino. 

Em verdade, a discussão acerca do significado da construção da rua da Sofia, à luz 

das intenções régias e dos preceitos que a orientaram, é um tema candente dentro 

dos estudos portugueses ligados à história da arte e à arquitetura. Nesse particular, 

encontramos duas visões conflitantes: a de Walter Rossa e a de Rui Lobo. 
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Para Rossa, a construção da rua da Sofia seguiu mais a uma necessidade 

urbanística ligada ao estabelecimento de uma saída norte à cidade do que a um 

objetivo propriamente relacionado à construção de colégios forjados sob uma nova 

concepção arquitetônico-pedagógica. Nesse sentido, escreve: 

 

Um dos aspectos que tem sido menos valorizado no processo e na realidade da Rua 

da Sofia é o facto de a sua abertura ter consistido numa acção urbanística verdadeiramente 

revolucionária [...] A rua nova desde logo se constituiu como novo acesso norte da cidade, 

vendo erguida no seu extremo torre e porta com funções aduaneiras e de instauração de 

quarentenas, a Porta de Santa Margarida.
285

. 

 

Desse ponto de vista, o estudioso sustenta que o ângulo de análise que deve 

pautar o entendimento da construção da rua da Sofia deve incidir sobre uma ótica 

vinculada ao desenvolvimento urbano. Vejamos suas palavras: 

 

A Rua da Sofia vale mais pela sua materialidade arquitectónica e urbanística, pelo 

seu papel de ensanche de uma cidade atrofiada, [...] do que pelo seu frustre plano funcional e 

ideológico que determinou a sua conformação, mas acabou longe da concretização plena
286

. 

 

André Lemoine Neves, no mesmo sentido de relativização de características 

modernas no âmbito da arquitetura portuguesa do século XVI, escreve: 

 

Os estudos mais recentes demonstram uma grande preocupação em situar Portugal 

na vanguarda do Renascimento, o que parece, a partir da observação mais acurada, um tanto 

quanto inadequado. Decerto que reformas urbanas ocorreram nas principais cidades 

portuguesas ao longo do século XVI, [...] porém que fique claro: de nenhuma dessas 

intervenções surgiu uma cidade renascentista e sim, edifícios renascentistas
287

. 
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Já para Rui Lobo288 o entendimento de Santa Sofia deve pautar-se 

certamente na sua vocação colegial, considerando-a mesmo ‗um campus 

universitário em linha‘. Sob essa perspectiva, ao dialogar com Rossa, escreve:  

 

Estes fundamentos foram contestados posteriormente por Walter Rossa, numa visão 

alternativa, apoiada em alguns elementos documentais adicionais [...] Se, de facto, a 

atribuição de uma função fiscal à referida Porta de Santa Margarida parece fazer sentido em 

face dos elementos apresentados, permitindo, consequentemente, uma leitura de rua de 

atravessamento ao objecto de estudo (mesmo implicando um desvio às recomendações que 

fizera, por exemplo, Luís Vives relativamente à localização das escolas
289

), não há elementos 

comprovativos, em particular na acção de loteamento de 1538-1539, de que se tenha tentado 

qualquer acção urbanizadora de raiz, em ensanche─ ou seja, em grelha─montada a partir da 

rua para poente. Com efeito, as duas ligações (uma ‗azinhaga‘ e uma ‗rua‘), que são 

mencionadas nos contratos, correspondiam a alinhamentos que existiam anteriormente no 

sentido do antigo núcleo de Santa Justa para a encosta (actuais Beco de São Boaventura e 

Rua do Carmo) e que foram cortadas pela nova estrutura. Verifica-se, ainda, que ocorrerem 

ao longo da primeira metade da extensão da rua, não havendo qualquer referência nos 

contratos iniciais ao lançamento de novas ruas a partir do troço norte do loteamento. De facto, 

a Rua da Sofia seguiu, até o século XX, ‗isolada‘ em mais da metade da sua extensão
290

. 

 

Fica evidente, portanto, que o estabelecimento de um acordo relativo ao 

entendimento sobre a significância da rua da Sofia na época joanina é uma questão 

complexa. De todo modo, queremos ainda explicitar dois argumentos que nos 

inclinam para a posição assumida por Lobo: o nome Sofia, fazendo menção direta à 

qualidade do saber, e as similitudes constitutivo-funcionais da Sofia com outras ruas 

europeias majoritariamente conhecidas pelo seu caráter acadêmico. Semelhança 

essa reconhecida pelo próprio Walter Rossa, ainda que de maneira secundária: 
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Não apenas na sua inspiração pedagógica, mas também no seu modelo espacial, o 

Colégio das Artes ter-se-á inserido na linha evolutiva iniciada com o Colégio Trilingue (1517) 

da Universidade de Lovaina [...]. É uma linhagem que terá o seu clímax e ocaso no Colégio 

Trilingue da Universidade Complutense (1557) 

Com efeito, o modelo universitário de um colégio maior à cabeça de cinco colégios 

menores (em Alcalá eram sete) [indicam] [...] uma citação directa daquela universidade‖
291

. 

 

Entretanto, o maior argumento que nos inclina à posição de Lobo ainda 

precisa ser esclarecido. Tanto Rossa quanto Neves sustentam as suas 

argumentações sobre o pilar da resolução tardo-medieval que imperava na 

arquitetura portuguesa de Quinhentos. Vejamos novamente as palavras de Rossa: 

 

[...] a sua materialização [a da rua da Sofia] inscreve-se numa estável, mas evolutiva, 

linha de continuidade com relação a prática de gestão urbanísticas anteriores [...]. 

[...] Curioso é que tenha vindo a constituir-se numa dimensão comum para os 

arruamentos principais de muitos projectos da futura escola portuguesa É paradoxal como no 

seu programa específico─o universitário─ a Rua da Sofia se apresenta como um elemento 

inovador [...] Paradoxal, porque no que diz respeito à lógica urbanística é na tradição 

portuguesa tardio-medieval que se filia, ―o que é particularmente evidente na adopção do tipo 

platea de rua nova- [...], cuja largura e, essencialmente, as funções as faziam tender para a 

praça-que patenteia na suas dimensões, proporção e regulação do loteamento, e na sua 

consubstanciação como eixo estruturante do crescimento urbano às portas da cidade [...] por 

outro lado, a inovação, debilmente formulada porque derivada de uma utilização implícita de 

conceitos, como por exemplo na composição e métrica da rua e também na adoção de 

modelos de vanguarda na construção dos colégios
292

. 

 

Igualmente, Neves: ―[...] haja vista que, por exemplo, as intervenções 

ocorridas em Lisboa na Rua Nova d‘El Rei, a vila Nova da Oliveira e do Bairro Alto 

de São Roque foram realizadas entre 1498 e 1502 num espírito ainda ligado ao 

urbanismo regular medieval‖293. 

Aqui cabe um esclarecimento. Se, do ponto de vista restrito de seus juízos 

estéticos, as resoluções arquitetônicas presentes na rua de Sofia podem ensejar 
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percepções que as situem numa perspectiva medieval e, nesse sentido, serem elas 

defasadas quando comparadas às resoluções arquitetônicas presentes em outras 

regiões europeias, do ponto de vista político seus significados devem ser revistos. 

Tivemos a oportunidade de mostrar como o arcaísmo cultural em Portugal era 

um dado de realidade, que no campo escolar se manifestava pela prevalência do 

ensino monástico frente aos ensinos humanista e teológico universitário, ambos já 

disseminados em outras partes da Europa. Sob essa perspectiva, vimos como a 

reforma joanina orientou-se em apenas uma direção: a modernização do ensino do 

reino mediante à gradual supressão do ensino monástico em favor do ensino 

escolástico parisiense e humanista. 

Desconsideradas em suas especificidades, ambas as tendências de ensino 

eram agrupadas sob a alcunha de ―modernas‖ frente ao cenário monacal. Encaradas 

sob uma perspectiva de conjunto, suas oposições doutrinais não eram devidamente 

mensuradas, gerando a falsa impressão de hesitação régia. Suas confrontações 

traduziam-se no nível individual mediante o apreço e o desprestígio dos homens. 

Deste ponto de vista, a arquitetura segue o mesmo caminho da política. 

Assim como no campo político as tendências da escolástica e do humanismo eram 

tomadas em conjunto, não havendo uma consciência perfeita de suas oposições 

doutrinais, no campo arquitetônico a mistura entre o novo, resoluções e motes 

artísticos prestigiados pelo Renascimento, e o velho, resoluções e motes artísticos 

característicos da tradição tardo-medieval, se repetia. Sob essa perspectiva, em 

certa medida, pode ser válido sustentar a relativização da penetração dos preceitos 

renascentistas na arquitetura. Não havendo uma separação nítida entre os preceitos 

de cada ―escola‖, existe uma grande probabilidade de que, no nível coletivo de um 

conjunto arquitetônico, uma cidade ou uma rua, não  expresse um programa 

absolutamente claro e coerente, e sim um programa híbrido marcado pela mistura 

do antigo. 

Entretanto, quando tomamos o arquitetônico em seu nível individual, um 

prédio, por exemplo, a modernidade das resoluções se explicita. De todo modo, 

tanto no nível individual como no coletivo, as resoluções arquitetônicas eram 

inequivocamente novas quando comparadas ao cenário que lhes era anterior. De 

fato, Maria de Lurdes Craveiro, ao considerar o Colégio das Artes, enumera os 

pontos que denunciavam a sua eminente modernidade frente aos demais: 
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Os aspectos revolucionários deste projecto não se cingiam ao modelo construtivo, 

mas toda a uma nova concepção de orgânica espacial. É um monumento em que, 

declaradamente, o profano se sobrepõe ao sagrado. Com a livraria e a enfermaria colocadas 

acima da igreja, superavam-se as dificuldades ligadas à exiguidade do espaço mas, 

sobretudo, dava-se cumprimento a uma concepção humanista de que a arquitectura deveria 

ser o principal veículo [...] A novidade formal que nunca, até aí, Diogo de Castilho tinha 

desenvolvido de forma tão clara e sistemática, consiste na utilização da ordem jónica em que 

os corpos das volutas dos capitéis são intencionalmente virados para o pátio interno. 

Subvertendo a ordem clássica, e em articulação com o que João de Castilho fazia pela 

mesma altura nos dormitórios do Noviciado em Tomar
294

. 

 

Nesse mesmo sentido, André de Gouveia, seu diretor, nos dá um claro indício 

do caráter diferenciado do Colégio das Artes no que se referia à sua concepção 

construtiva: ―bem sei que todos elles entendem tam pouquo em fazer collégio como 

o eu quero & deue de ser como aquelles que nunqua fizerã outro senã para frades 

[...] nã sabem que cousa he collegio‖295. 

De fato, Silva Dias sustenta que a dificuldade encontrada pelos arquitetos 

portugueses relacionada à execução do projeto de João Ruão para a construção do 

colégio não se vinculava apenas a uma questão técnica do ―fazer‖, mas a uma 

deficiência de base ligada à incompreensão da nova funcionalidade que o Colégio 

das Artes havia de ter. ―Não girava a discrepância entre o modo de ver do principal 

coimbrão e o dos arquitectos lisboetas em torno de pormenores de construção. 

Eram critérios funcionais que os separavam‖296. 

Deste modo, evidencia-se que, no âmbito arquitetônico, tanto no nível geral 

de sua localização, como no nível específico de seu próprio edifício, podemos 

perceber características que colocam o Colégio das Artes no rol das instituições 

influenciadas pelos preceitos humanistas. 

Outro ponto a se destacar na constituição e diferenciação do Colégio das 

Artes é o relativo ao seu corpo docente. Este sem dúvida foi o aspecto que lhe 

rendeu maior fama. Certamente esta notoriedade vincula-se ao fato de que é 

mediante a sua análise que podemos não somente estabelecer com maior 
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segurança uma caracterização da escola orientada a integrá-la dentro do universo 

humanista, como vislumbrar as funções que a nova escola deveria desempenhar. 

Sob esse aspecto, merece especial destaque a contratação régia do pedagogo 

português André de Gouveia. Filho de Inês de Gouveia, irmã do ortodoxo teólogo 

Diogo, o velho, e do espanhol Afonso Lopes de Ayala, André nasceu em Beja por 

volta de 1497. Inscreveu-se na Universidade de Paris em 1522, tornando-se mestre 

em Artes em 1528. Em 1530, tornou-se Principal (diretor) do colégio barbarense. 

Nesse ínterim foi também reitor da universidade de Paris durante breves três meses 

no ano de 1533. Em 1534, após despertar a ira de seu tio Diogo, o velho, transferiu-

se para o Colégio de Guiena, na cidade de Bordeaux. No cerne da ira de seu tio 

estava o convite feito por André ao humanista Nicolas Cop para lecionar no colégio 

barbarense durante uma das inúmeras ausências de Diogo, motivadas por suas 

constantes negociações diplomáticas. 

Verdadeiramente, as reservas de Gouveia velho não eram infundadas. Aos 

olhos ortodoxos de um rígido adepto da doutrina escolástica tardia parisiense, não 

podia deixar de causar furor a presença em seu colégio de um homem como Cop, 

que, afinal, passaria a posteridade pelo polêmico discurso que proferira no início de 

seu reitorado na universidade de Paris em 01 de novembro de 1533. 

Filho de Guilherme Cop, médico do rei Francisco I, Nicolas Cop seguiria 

igualmente os passos do pai297. Entretanto, foi esse discurso em nada ligado à 

prática médica que iria o notabilizar. Por ocasião do findar do trimestre do reitorado 

de André de Gouveia, assumiu Cop ―o qual não teve de solicitar a sua escolha a 

cargo tão elevado‖298, realizando seu discurso no convento Franciscano de 

Mathurins. Vejamos as palavras de Brandão: 

 

Embora a cerimónia corresse com ordem não deixou de provocar grande comoção 

pois o teor do discurso afastou-se nitidamente do dos que se costumavam escutar em 
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ocasiões idênticas, e soou como ousado desafio dos inovadores ao partido da ortodoxia 

intransigente [...] E os franciscanos denunciaram-nas [as palavras de Cop] secretamente ao 

Parlamento de Paris, que tinha atribuições de tribunal da fé
299

. 

 

Após grande alarde, convocou-se em 19 de novembro, a assembleia 

acadêmica em que apenas dois dos sete acusadores de Cop estavam presentes e 

onde André de Gouveia exerceu papel destacado na defesa do novo reitor. ―Ergueu-

se o principal do Colégio de Santa Bárbara [...] deu seu testemunho reconhecendo 

ùnicamente como pronunciadas as palavras respeitantes ao versículo de S. 

Paulo‖300. 

Mesmo assim, Cop fugiu do Colégio de Santa Bárbara às pressas quando iria 

mais uma vez depor, não se sabe se prevenido por alguém do próprio parlamento... 

De fato, após um breve exílio na Basileia, onde ficou imune às perseguições de 

heresia, voltaria Cop a Paris por iniciativa do próprio Francisco I. 

De qualquer modo, é preciso voltar a André de Gouveia. O processo de sua 

contratação para a direção do Colégio das Artes percorreu um longo caminho. 

Apareceu pela primeira vez em 1537, quando o pedagogo manifestou o desejo de 

voltar ao reino301, voltou a se manifestar em 1539302 através das recomendações do 

bispo de Safim Gonçalo Pinheiro. Entretanto, seu nome ganhou força a partir de 

1542, por ocasião dos efusivos elogios que recebera dos dominicanos Jerônimo 

Padilha e Jorge de S. Tiago. Acerca dessas recomendações Brandão escreve: 

 

Um facto, porém, veiu decidir D. João III a preferir êste a seu tio Diogo de Gouveia: 

foram os elogios de Frei Jerénimo de Padilha e de Frei Jorge de S. Tiago ao Colégio de 

Guiena, que André dirigia, êles tinham tido ocasião de visitar, quando o primeiro na qualidade 

de Provincial e o outro na de Definidor dos Dominicanos tinham ido no ano de 1542 tomar 

parte em Roma, na eleição dum novo Geral
303

. 
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De igual modo, Silva Dias corrobora essa versão: ―Ao serem recebidos pelo 

Monarca [Padilha e Jorge de S. Tiago], deram-lhe conta da impressão favorável que 

o director e o Colégio de Guiena tinham deixado neles‖304. 

Aqui cabe mais uma vez ressaltar um ponto importante, cuja centralidade é 

evidente neste trabalho e razão pela qual temos repetidamente destacado: a 

possibilidade de convivência entre os valores do Humanismo e a atuação 

inquisitorial. Em verdade, Gonçalo Pinheiro, Jerônimo Padilha e Jorge de S. Tiago 

foram, os três, respeitáveis membros do tribunal da inquisição. 

Nascido em Setúbal em 1490 (?), Pinheiro inicia seus estudos em Lisboa e 

depois vai para Salamanca. Instala-se no Colégio de São Bartolomeu, completa o 

curso de cânones e obtém o grau de doutor. De volta a Portugal, presta serviço a D. 

Jaime, duque de Bragança. Em 1533, assume o canonicato da Sé de Évora. 

 

Desse modo se abriu ao canonista uma esperançosa carreira eclesiástica. Pinheiro 

foi um dos primeiros quatro deputados do Conselho Geral do Santo Ofício, por nomeação de 

10 de Outubro de 1536, e nessa qualidade assistia nos primeiros dias de Janeiro do ano 

imediato, em Évora, ao interrogatório de testemunhas pela Inquisição
305

. 

 

Quanto a Jorge de S. Tiago coube mesmo a insólita tarefa de julgar Diogo de 

Teive, João da Costa e George Buchanan, os três professores do Colégio das Artes, 

maculados pelas suas suspeitas de heresia. 

Em verdade, os casos de Pinheiro e São Tiago, corroboram mais uma vez 

para nossa convicção: que a inquisição e os preceitos humanistas não devem ser 

vistos como princípios antagônicos. Sob essa perspectiva, defendemos que a 

presença de um colégio de cunho marcadamente humanista e da inquisição não 

possa ser considerada a manifestação da hesitação do rei. De fato, acreditamos 

que, no nível da consecução dos objetivos políticos, essa oposição nunca se 

concretizou no pensamento de D. João III porquanto eram direcionadas a diferentes 

funções no reino. 
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Existe ainda uma questão importante referente à contratação de André de 

Gouveia: o não acatamento de D. João III frente às admoestações de Diogo de 

Gouveia, o velho, relativas às pretensas práticas heréticas ―luteranas‖ de seu 

sobrinho. São bastante conhecidas as reservas que Gouveia velho expunha ao rei 

procurando demovê-lo da ideia insensata de contratar aquele seu sobrinho. 

Empenhado na tarefa de dissuadir a D. João III, Diogo de Gouveia chega mesmo a 

denominar este seu sobrinho como ―da farinha de luter‖306. 

Sob essa ótica, ganham muito prestígio as palavras de Maria de Lurdes 

Craveiro acerca da significação da contratação de André de Gouveia: ―O alcance do 

acto político de D. João III no convite endereçado a André de Gouveia não pode 

entender-se se não for seguido o percurso individual do futuro e efémero 

principal‖307. O homem que se rebelara contra a autoridade e a sofística do tio, como 

bem relatou ao embaixador Rui Fernandes. Vejamos: 

 

[...] folgaria q me ouuisse para auer se a theologia q se aprende pela sagrada 

escritura e pelos doutores da igreja he mihor a sua theologia [do tio Diogo de Gouveia] 

sophistica q se aprende p santarete e durando nos [aos] quaes p quanto eu nã quis perder 

meu tempo tem elle [Diogo] comigo o q te p q daqui procede o principio [do ódio de Diogo , o 

velho por André]
308

. 

 

Esse era o escolhido do rei para a direção do Colégio das Artes. Desse ponto 

de vista, parecem frágeis as razões apresentadas por Brandão para o 

esclarecimento da preferência de D. João III por André. A esse respeito, escreve: 

 

A favor do primeiro [Diogo] pesariam no ânimo do monarca os serviços prestados 

durante decénios na qualidade de agente diplomático, e como educador dos bolseiros 

portugueses, e, ainda, a intransigente ortodoxia de teólogo parisiense e inquisidor da fé. Mas 

uma circunstância desaconselhava a sua escolha─ tratava-se de um velho, já septuagenário, 
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e não parecia de fiar das suas alquebradas energias a tarefa de instituição de uma nova 

escola
309

. 

 

Neste ponto é necessário nos atermos. A compreensão do episódio de 

contratação de André requer algumas ponderações. Em primeiro lugar, o argumento 

da idade não se sustenta. Em verdade, Diogo, o velho, parecia gozar de excelente 

saúde visto que só viria a morrer já octogenário, no início da regência de D. 

Catarina310. 

Outra ponderação que devemos novamente fazer é a referente à relação 

entre Diogo de Gouveia, o velho, e D. João III — ou, melhor dizendo, é a 

concernente ao nível de oposição existente entre o rei e o teólogo. Neste particular é 

necessário ter em conta que a oposição entre os dois jamais alcançou uma questão 

de fé. O ―ceticismo‖ do rei para com as pudices religiosas de Gouveia relativas ao 

seu sobrinho jamais podem ser interpretadas como um indício régio para a saída do 

catolicismo. Em verdade, o pensamento de Erasmo nunca propugnou tal ruptura. O 

espectro por onde transitava o pensamento erasmiano sempre esteve ligado à 

reforma moral de uma cristandade que ele sempre admitiu como sendo única. 

Parece ter sido este o pensamento do rei. Basta um rápido exame nos estatutos do 

Colégio das Artes para comprovar o respeito de D. João III a todos os dias de santos 

ditados por Roma. Assim o monarca determinava: 

―Primeiramente haverá no dicto collegio uma capella, em que se dirá missa 

cada dia, e se dirão vésperas cantadas todos os sábados, domingos e dias que a 

egreja manda guardar311‖. 

Acreditamos que o que separava Diogo de Gouveia e D. João III pode ser 

resumido em dois fatores: o primeiro ligado ao formalismo. Certamente, a 

necessidade ambicionada pelo rei de uma teologia menos formalizada, mais prática 

e mais adequada à missionação não encontrava contrapartida no pensamento de 

Gouveia, um escolástico tão afeito às formalidades da teologia de Paris. O segundo 

fator ligado propriamente às diferenças de entendimento concernentes às próprias 

características da Escolástica. Ao teólogo, as oposições existentes entre a 
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Escolástica e o Humanismo, que caracterizavam o cenário pedagógico-escolar de 

Paris, estavam claras. Os anos de estudo na capital francesa e a participação na 

Sorbonne como censor das doutrinas de Erasmo312 davam a Gouveia, senão a 

consciência das sutilezas filológicas que os humanistas operavam para trazer à tona 

suas traduções e comentários ―heréticos‖, pelo menos davam-lhe a certeza do que 

deveria combater. Sob essa perspectiva, a Escolástica lhe figurava como o 

estandarte da pureza contra as heresias que maculavam a cristandade. 

Ao rei, as oposições entre Escolástica e Humanismo estavam longe de serem 

nítidas. Como dissemos, as diatribes entre escolásticos e humanistas davam-se no 

meio escolar de Paris, um ambiente que, a um rei com dificuldades de latim313 e que 

jamais saiu de Portugal, parecia-lhe naturalmente pouco íntimo. Sob essa ótica, 

tanto a Escolástica quanto o Humanismo apareciam a D. João III como instrumentos 

poderosos diante do atraso do ensino dos monges. De fato o monacato não oferecia 

nenhuma vantagem a um monarca que necessitava modernizar seu reino frente aos 

desafios que a ele se impunham. Ele não era capaz de fornecer uma formação 

teológica sólida diante dos perigos de ruptura da cristandade trazidos pela reforma, 

também não conseguia dar uma formação calcada nas letras diante das exigências 

trazidas por um processo de burocratização do reino e, finalmente, não era capaz de 

dotar o reino de um cabedal pronto a missionar nas terras distantes de seu império. 

Eram esses diferentes modos de compreensão do Humanismo e da 

Escolástica que determinaram as diversas funcionalidades que as bolsas de estudo 

de Santa Bárbara tinham nos ânimos de Diogo de Gouveia e de D. João III. Diante 

da insuficiência que tais bolsas apresentaram em finais da década de vinte, gerando 

a saída de alguns dos mais promissores estudantes do colégio barbarense, era 

compreensível que D. João III na década de quarenta preferisse o sobrinho André 

ao invés do tio Diogo. Portanto, se estipularmos como um critério de modernidade, 

e, modernidade aqui entendida como a aproximação de Portugal às realidades mais 

características do restante da Europa ocidental, a adoção de preceitos renovados de 
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uma pedagogia, chegaremos a uma importante conclusão: ao contrário do que é 

comum sustentar, a década de 1540 foi uma época de grande abertura, quando 

comparada com as décadas iniciais do reinado joanino. 

Estabelecidas as razões de contratação de André de Gouveia como diretor do 

Colégio das Artes, cabe agora nos determos sobre os demais integrantes de seu 

corpo docente. Neste particular, o primeiro nome que se deve mencionar é o de seu 

vice-diretor ou subprincipal. 

João da Costa nasceu por volta de 1511-12 (?) em Vila Nova de Portimão. Foi 

bolseiro do Colégio de Santa Bárbara a partir de 1527. Já como gramático, iniciou 

em 1530 o curso de Artes, formando-se em 1534314. ―Passou em seguida, conforme 

o plano dos bolseiros reais, a cursar teologia‖315, abandonando entretanto o curso. 

Em 1535 é contratado pelos magistrados municipais para ensinar nas escolas de 

Auvergne316. Desenvolveu importante atividade pedagógica. Foi professor do 

Colégio bordalês de Guiena até 1541, para em seguida tornar-se seu subprincipal317. 

Concomitantemente às atividades do cargo de subprincipal, formou-se bacharel em 

leis e foi designado doutor regente em filosofia318 e foi ―reitor da Universidade de 

Bordéus‖319. Em 1547, a convite de André de Gouveia, foi a Coimbra exercer o 

subprincipalato do Colégio das Artes. 

Diogo de Teive ―foi poeta, dramaturgo, orador e historiador‖320. Nasceu em 

Braga por volta de 1514-15 (?). Em 1527, foi para Paris estudar no coégio 

barbarense como um dos bolseiros de D. João III
321

. Em 1531 abandonou o colégio 

parisiense e no ano seguinte ingressou em Salamanca para estudar leis, 
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permanecendo na universidade espanhola por dois anos322. Em 1534 foi estudar leis 

na universidade de Tolouse323. Por convite de André de Gouveia, que o conhecera 

em Santa Bárbara, foi Teive em 1536 ensinar em Guiena na ―primeira regra de 

gramática‖324 retórica e poesia, permanecendo neste cargo até 1538 quando partiu 

para Paris a fim de estudar grego. Ficou na capital francesa até 1540 exercendo 

também nesse ínterim atividades preceptoriais. Estudou leis em Poitiers 325 e em 

junho de 1543 retornou a Guiena326. 

George Buchanan ―foi no seu tempo um poeta latino de reputação europeia, 

autor de tragédias de tema bíblico, como Jephtes, e de traduções latinas de 

tragédias gregas‖327. Ficou famoso em Portugal pelos elogios e críticas feitos a D. 

João III, publicados respectivamente na introdução da famosa obra histórica de 

Diogo de Teive de 1548 Crônica do Segundo cerco de Diu, e no epigrama In 

Polyonymum, publicado já no estrangeiro após o seu julgamento pela Inquisição328. 

Estudou e lecionou no colégio de Santa Bárbara, depois de um período conturbado 

na Escócia, voltou à França e lecionou em Guiena. Em 1547 segue para Coimbra. 

Além desses três professores vítimas da Inquisição, outros docentes vindos 

com André de Gouveia lecionaram no Colégio das Artes, a saber, os franceses 

Arnaldo Fabrício, Nicolau Grouchy, Guilherme Guerente e Elias Vinet. Arnaldo 

Fabrício ensinou grego e notabilizou-se por ter proclamado a oração inaugural do 

Colégio das Artes. 

Nicolau Grouchy, ―leccionou um curso de Lógica de 1548 a 1550‖
329

, publicou 

em 1549 a obra Logica Aristotelis ab eruditissimis conversa, uma versão latina do 
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Organon330 de Aristóteles, para ―por a disposição dos alunos de filosofia um texto 

integrado no modo humanista de expor Aristóteles‖331. Essa versão foi substituída a 

partir de 1556, após a transferência do Colégio das Artes pela de João Argiropulo, 

mais sintética e mais alinhada à tradição Escolástica, e ―traduziu para francês, com o 

título de Histoire de l‘Inde, a obra de Fernão Lopes de Castanheda‖332. 

Assim como Diogo de Teive e Buchanan, Guilherme Guerente lecionava nas 

classes superiores333. Autor de tragédias escolares, lecionou em Santa Bárbara e 

Guiena334. Elias Vinet, professor de latim e humanidades dava também aulas de 

matemática. 

Quanto ao francês Jacques Tapie, o escocês Patrick Buchanan e o português 

António Mendes, não sabemos as matérias que lecionavam. 

O quadro docente do Colégio não se compunha exclusivamente de 

bordaleses. Somavam-se a eles professores parisienses, como Mestre Eusébio, que 

lecionava Hebraico; Marcial Gouveia, irmão do Principal André, e Pedro Henriques, 

que lecionavam gramática; Diogo de Contreiras, Manuel de Pina e Belchior Beleago, 

que lecionavam nos cursos de Artes. Foram também contratados para as classes de 

primeiras letras Álvaro Lobato e Manuel Tomás. 

O aspecto pedagógico-curricular é outro ponto que acentua com maior 

clareza a proximidade do Colégio das Artes dos ideais humanistas. No que tange ao 

currículo das disciplinas, observamos a sua divisão em dois módulos distintos: o das 

―Humanidades‖ e o das ―Artes‖. Como lembrou Mário Brandão, ―o vocábulo artes 

aplicava-se agora geralmente num significado restrito ao estudo da Filosofia 

aristotélica, ou mesmo ainda a apenas parte dessa Filosofia‖335. Já o módulo das 

―Humanidades‖ compunha-se pela tríade das línguas eruditas à época, o latim, o 
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grego e o hebraico, respectivamente nesse grau de importância336, além da 

gramática, da retórica e da poesia. 

Tinha o módulo humanístico dois objetivos: primeiro, dar fluência nas línguas 

clássicas, notadamente o latim, pois esta qualidade era condição para o convívio 

escolar e para a aquisição de novos conhecimentos, principalmente o filosófico. 

O segundo objetivo do módulo das ―Humanidades‖ era o de educar o espírito 

do aluno sob as formas de expressão características da Antiguidade. 

O módulo artístico ou filosófico concentrava-se fundamentalmente na Lógica 

de Aristóteles, cabendo a metade de sua duração a tal estudo. Nos dois anos 

seguintes reservava-se um ano e meio para o estudo da física, da ética e da 

metafísica, e o semestre final para ―os actos de licenciatura e tomava-se o grau de 

mestre em Artes‖337. O objetivo desse módulo, segundo Silva Dias, era o de dotar o 

aluno à realização da ―análise dialéctica e do procedimento abstrato do 

pensamento‖338. 

A exposição da divisão dos módulos vem novamente corroborar uma de 

nossas ideias centrais. A alternância entre os princípios humanísticos (módulo 

humanístico) e os princípios Escolásticos (módulo filosófico, marcado pelo 

tradicionalismo da lógica de Aristóteles) não era a manifestação de uma hesitação 

régia frente aos princípios mais avançados do tempo. Ao contrário, era sintoma de 

uma clara intenção de modernidade por parte de D. João III. O que cabe realçar é 

que a Escolástica, já decadente dentro do cenário parisiense, era uma novidade no 

âmbito português. Só tardiamente, já com as duas tendências instaladas no Colégio 

das Artes, é que suas oposições vieram à tona em Portugal, trazendo inúmeros 

problemas concernentes à manutenção da própria escola. Sobre o caráter ―instável‖ 

que o ideal joanino de conciliação da Escolástica com o Humanismo trazia ao 

ambiente do Colégio das Artes escreve Silva Dias: 

 

Pretendendo concordar o humanismo com a escolástica, tiveram de pôr ao alcance 

dos pupilos compêndios que os ajudassem não só a apoderarem-se da mente aristotélica, 
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mas a confrontarem-se intelectualmente com os problemas que os comentadores da época 

escolástica tinham levantado e que tanto eles como os anti-escolásticos da Renascença 

procuravam resolver de maneiras muitas vezes contraditórias
339

. 

 

Ainda assim, quando a alternativa humanista não era mais viável no colégio, o 

rei preferiu confiar-lhe à ordem jesuíta, representante de uma Escolástica renovada, 

uma neoescolástica. Nova porque destituída do academicismo formal que 

caracterizava a original, nova porque com os jesuítas adquiriu um importante 

―espírito prático‖ útil à missionação. Desse ponto de vista, a denominação ―neo-

escolástica‖, e não apenas ―segunda escolástica‖, ganha grande importância, porque 

a última, ao contrário da primeira, exprime uma ideia de pura volta à medievalidade, 

alijando do processo de retomada da Escolástica que caracterizou o século XVI, o 

seu caráter renovador. Mais que uma retomada ou um retorno, a ―segunda 

escolástica‖ foi uma reconversão de um manancial de reflexões teológicas, a um 

contexto e a uma problemática diferente daquela dos séculos XII e XIII. Nesse 

sentido, nos afastamos de posições como as sustentadas por Amândio Caxito: ―De 

facto, o ensino da filosofia naquele colégio inseriu-se desde o início, no movimento 

de restauração do aristotelismo e dos grandes mestres da Escolástica medieval‖340. 

De qualquer modo, ao atentarmos sobre a forma como os módulos 

humanístico e filosófico se relacionavam na dinâmica do colégio, percebemos 

novamente a predominância do avanço frente à estagnação. É que, ao 

compararmos o ―humanístico‖ com o ―artístico‖, vemos o primeiro com maior 

prestígio, investimento e cuidado em relação ao segundo. De fato, no plano de 

estudos do Colégio das Artes, ambos os módulos tinham a mesma duração: quatro 

anos. Após um período de instrução elementar, adentrava-se propriamente aos 

módulos. De uma maneira geral, era o módulo humanístico o primeiro a ser cursado, 

não obstante, poderiam ser feitos simultaneamente conforme o rendimento de cada 

estudante. 

Como referido, embora a divisão dos módulos fosse equitativa, a atenção que 

era dispensada às humanidades é um importante indicador do caráter moderno da 
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escola. Sob essa ótica, Aníbal de Castro, ao tratar sobre a significação do lugar 

ocupado pela retórica no quadro de disciplinas do colégio, escreve:  

 

[..] só quando o movimento humanístico se afirmou definitivamente entre nós, a partir 

do segundo quartel do século XVI, a Retórica alcança lugar significativo no conjunto das 

disciplinas professadas no Estudo. Superada a orgânica medieval, a pedagogia renovada vai 

confiar-lhe um papel fundamental no estudo das Humanidades
341

. 

 

Igualmente ao tratar da relação entre os módulos Brandão dá claro 

testemunho dessa assimetria que a caracterizava: 

 

O Colégio das Artes não fugiu à regra geral, e nêle se cuidou mais de fazer brilhar as 

Boas letras que as argúcias da Filosofia. [...]. A organização do curso das Artes nas suas 

linhas gerais manteve-se a mesma já observada anteriormente, ao passo que os estudos de 

Latinidade sofriam profunda reformação. [...] Mesmo anteriormente à fundação da Escola real 

já os professores destas disciplinas [Latim e Humanidades] parecem terem gozado de maior 

favor que os de Filosofia
342

. 

 

A mesma percepção de valorização das humanidades é partilhada por Silva 

Dias: ―E a pretensão de comprimir todo o filosofado em três anos de estudo, contra 

os quatro das humanidades, revela uma prevalência das formas literárias sobre as 

formas dialécticas do pensamento na doutrina gouveiana‖343  

E, novamente, por Aníbal de Castro: 

 

E quando, em 1547, D. João III cria o Colégio das Artes, o lugar da Poética e da 

Retórica no esquema curricular da nova e auspiciosa fundação não mais fazia do que 

consagrar definitivamente o predomínio das matérias literárias em detrimento da Filosofia. 

(...). Que a formação literária tinha claro predomínio neste quadro de disciplinas, prova-se 

pela distribuição do corpo docente-num conjunto de 16 professores, metade destinava-se à 

leccionação de Gramática, Retórica e Poética
344

. 
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Ao analisarmos os seus regimentos, vemos claramente o privilégio das 

matérias ―humanísticas‖ em detrimento das ―artes‖. Assim, o regimento estabelece: 

 

Hei por bem, que haja no dicto collegio dezasseis regentes, a saber: dous para 

ensinar a ler e escrever, declinar e conjugar; e oito para lerem grammatica, rhetorica e poesia; 

e tres para o curso de artes; e os outros tres para lerem hebraico, grego e mathenaticas; os 

quaes regentes serão aquelles, que eu por minhas provisões nomear
345

. 

 

Contudo, mais significativo até que o evidente prestígio das humanidades em 

seu currículo é a visualização do novo ideal pedagógico que movia o Colégio das 

Artes. Não se tratava somente de trazer professores mais capacitados ao ensino de 

latim ou grego, mas também, de inserir em Portugal um colégio capaz de formar um 

novo tipo de homem, necessitando-se assim de uma nova pedagogia. 

Ao tratar das inovações arquitetônicas que marcaram o Colégio das Artes 

Silva Dias dá importantes indicações acerca das implicações dessa nova pedagogia 

que então chegava a Portugal. Nesse sentido, escreve:  

 

Não girava a discrepância entre o modo de ver do principal coimbrão e o dos 

arquitectos lisboetas em torno de pormenores de construção. Eram critérios funcionais que os 

separavam 

[...] O pomo de discórdia entre o principal e os arquitectos lisboetas [...] consiste 

exactamente nisso─ em que uns concebem o colégio, fundamentalmente, como um serviço 

de ensino, e o outro não o sabe ver senão como um serviço misto de ensino e educação
346

. 

 

Certamente, a distinção entre o ―ensino‖ e a ―educação‖ feita por Silva Dias 

insere-se no âmbito revolucionário da modernidade humanista. A prerrogativa de 

que uma instrução adequada pudesse transformar o homem, ―humanizá-lo‖, refiná-lo 

em seus sentidos, costumes e vida moral foi sem dúvida uma mudança importante 

na esfera do ensino trazida pelo Humanismo. Em verdade, o alicerce de tal 

prerrogativa nada mais é que a ideia central que movia toda a pedagogia do 

Renascimento: que as virtudes humanas não são ―essências perenes [...] mas um 
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fim a alcançar‖347. Esta nova pedagogia tinha por ambição ―ensinar ao homem como 

ele deve comportar-se‖348, impondo a ele ―modelos operatórios de sociabilidade‖349. 

Pois bem, este novo modelo de sociabilidade a se alcançar na constituição de 

um novo homem era aquele que Silva Dias chamou de ―cristão letrado‖350. O tipo 

humano idealizado por Erasmo. O cristão educado, capaz de intervir na vida civil e 

imune à reclusão do monacato. Em verdade, é nesse ponto que Silva Dias enxerga 

a maior inovação do Colégio das Artes. Vejamos: 

 

As actividades académicas não se pautavam ali pelo ideal monástico de uma 

existência na contemplação e no retiro, mas pelo ideal laico de uma existência na sociedade 

civil. Não eram frades, mas homens do mundo, que os mestres e educadores se propunham 

formar. E por isso a disciplina e o viver interno de seus pupilos regiam-se por um sistema 

completamente diferente [...] Ele era, por definição, o Colégio Real, ou seja, um instituto que 

se contrapunha aos colégios de eclesiásticos, como os das Ordens Religiosas e os de S. 

Pedro e de S. Paulo
351

. 

 

Esse ideal de inserção na vida civil, afastava-se do modelo monástico que 

Alain Pons vislumbrou nas suas considerações gerais acerca do Humanismo, 

dizendo ―da ligação estreita que ele [o cristão] estabelecia entre a dimensão 

individual e a dimensão coletiva, ‗civil‘, do processo de formação do homem graças 

ao cultivo da bonae literae‖352. Certamente, também se encaixava perfeitamente à 

realidade e às necessidades do império português, que afinal, passava por um 

processo cada vez mais sensível de burocratização de suas instâncias para 

obtenção de quadros capazes de atuarem nas suas mais diversas áreas. Vejamos 

as palavras de Silva Dias: 

 

O Rei, ao fundá-lo, propôs-se ir ao encontro de uma realidade sociológica [...]─ a 

exigência de uma cultura intelectual de base, como elemento indispensável na formação do 
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homem educado e para o desempenho de funções no campo da política e da administração 

pública
353

. 

 

Certamente, a consideração do ideal pedagógico que movia o Colégio das 

Artes, bem como a articulação desse ideal com os objetivos concretos do reinado 

joanino na obtenção de um ―tipo‖ humano então inédito em Portugal, vem contribuir 

em grande medida para a consideração de seus próximos aspectos: o de sua 

clientela e o regime de convivência a que esta clientela estava submetida. 

Quanto à sua clientela, parece ter sido esta fundamentalmente formada por 

―gente fidalga‖. É certo que Brandão, ao analisar os diferentes ―tipos‖ de alunos 

presentes no colégio, identificou estudantes denominados ―familiares‖, ou seja, 

alunos ―que não possuindo meios de fortuna, que lhes permitisse estudarem à sua 

custa, recebiam do Principal a esmola de serem alimentados e instruídos no Colégio 

a trôco de quaisquer serviços‖354. Entretanto, é igualmente correto que esse mesmo 

autor tenha reconhecido que: 

 

O Colégio das Artes [...] tornara-se num instituto frequentado pelos filhos da primeira 

nobreza e dos mais poderosos magnates. Bastará recordar que se contaram no número dos 

seus colegiais D. Jorge de Ataíde, filho do poderoso ministro de D. João III, conde de 

Castanheira; D. João de Lencastre
355

, filho do Duque de Aveiro; e até um irmão do Duque de 

Bragança, D. Teotónio
356

. 

 

De fato, além desses nomes, podemos ainda citar: Diogo de Alarcão, Frei 

Heitor Pinto357 e Martim Gonçalves da Câmara358. 
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Da apreciação dos nomes anteriores, ganha crédito a afirmação de Silva Dias 

de que o Colégio das Artes, ―só muito secundàriamente tivesse sido uma escola de 

estudantes pobres [...] não aparece como um instrumento de recuperação social, 

mas como um factor de promoção, em humanidade e cultura das classes 

dominantes do laicado‖359. 

A expressão de Silva Dias ‗classes dominantes‘ remete ao conceito de elite. 

De significação contemporânea, a sociologia o apresenta diretamente relacionado à 

ideia de uma ―classe eleita‖, com direito a participação no governo360. 

Entretanto, António José Saraiva, ao problematizar o estado da cultura 

portuguesa apresenta-nos outra definição deste termo. Vejamos: 

 

 ―Porque a élite não significa classe à parte, como muitos parecem julgar [...] Élite 

 significa que, dentro de um certo grupo, certa classe, certa massa, enfim, se seleccionam os 

 representantes [...] 

  Universidade não é, portanto, uma segregação, uma élite, da massa nacional. Não 

 sendo isso, só pode ser uma coisa: o instrumento de uma classe fechada e seqüestrada da 

 vida portuguesa‖
361

. 

 

Portanto, vemos que a viabilidade de utilização do conceito de elite varia 

conforme o sentido que lhe atribuímos de início. De qualquer forma, o que cabe 

ressaltar é que a constituição da clientela do Colégio das Artes indica, certamente, 

uma necessidade de constituição e/ou recrutamento de novos quadros para a 

realização de tarefas ligada a um crescente nível de complexidade burocrática. 

Quanto à classificação discente no Colégio das Artes, respeitante aos seus 

respectivos modos de convivência, podemos identificar dois grupos distintos: uma 
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maioria externa e uma pequena parte formada por internos362. Os alunos internos, 

por sua vez, dividiam-se em três categorias: os porcionistas, os camaristas e os 

familiares, estes últimos já mencionados. 

Os porcionistas eram aqueles que se alimentavam no próprio colégio. Dentro 

desse grupo, ―Exactamente como no Colégio da Guiena [...] a alimentação não era 

igual para todos os porcionistas, pois havia três porções: a de 25, a de 30, e a de 35 

cruzados anuais‖363. Ao lado dos porcionistas havia os chamados camaristas. ―Estes 

alunos internos preferiam alimentar-se à sua custa, mandando comprar os 

alimentos, que eram tão somente depois preparados na cozinha do Colégio, 

mediante o pagamento adiantado de 1.000 rs. anuais‖364. 

Neste ponto novamente fica assente a intenção humanista que D. João III 

almejava dar a seu colégio. Por alvará régio de 10 de janeiro de 1551, fica 

expressamente manifestada a vontade régia de tomarem como internos somente 

aqueles alunos que desejassem ser porcionistas 365. 

A preferência do rei pelos porcionistas tem grande significado, não podendo 

ser a sua motivação reduzida meramente a argumentos ligados à insatisfação do 

Principal para com o cumprimento de responsabilidades cotidianas concernentes à 

manutenção dos alunos camaristas. Sob essa perspectiva, Brandão escreve: 

 

É de supor ter sido essa classe pouco das simpatias do Principal-administrar 

livremente o dinheiro gasto na alimentação coadunava-se pouco com a sujeição em que 

deviam viver os internos, e além do mais os 1000 rs. eram fraca retribuição para os trabalhos 

e cuidados de lhes preparar durante um longo ano as refeições
366

. 

 

Por outro lado, não seria descabido pensar que essa predileção do rei 

vincular-se-ia a uma questão de ordem. Afinal, em um colégio marcado por tantas 

contendas, a presença de uma espécie privilegiada de alunos seria o estopim 

perfeito para reiteradas revoltas. Embora compactuemos com a validade deste 
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argumento, pensamos que ele não pode ser elevado à categoria de razão principal 

pela predileção régia aos porcionistas. 

O motivo principal para explicar a exigência régia referente à exclusividade 

dos porcionistas como internos liga-se a uma problemática maior, concernente ao 

próprio delineamento do colégio como instituição humanista. É que a submissão dos 

alunos a um mesmo tipo de internação era uma condição elementar presente na 

pedagogia humanista para os seus objetivos educativos. A esse respeito, Silva Dias 

escreve: 

 

[...] não era, mesmo, [o Colégio das Artes] um estabelecimento do tipo de Montaigu e 

de outros ginásios parisinos dos princípios do século XVI, mistos de educação e de ensino, 

onde os estudantes pobres viviam subalternizados aos porcionistas, e onde os camaristas se 

encontravam à parte dos restantes colegiais e acompanhados de servidores particulares. 

Entre os seus alunos internos, não havia, por princípio, divisões com base na proveniência 

social ou na prestação pecuniária paga por cada um. Todos se alojavam na mesma câmara, 

sujeitos à mesma disciplina e ao mesmo preceptor, sem privilégio de tratamento ou de vida, 

segundo o ideal pedagógico da Renascença. Apenas se distinguiam em matéria alimentar e 

na forma de pagamento das despesas de internato.
367

 

 

Outro ponto importante a mencionar do Colégio das Artes é o seu aspecto 

institucional, bem como as alterações que a sua inédita conformação jurídica 

acarretou nos processos de admissão universitária. A primeira grande novidade que 

deve ser considerada no tocante à sua institucionalidade é a sua ―total e absoluta 

independência‖368 frente à universidade ou a qualquer outra instituição, cabendo ao 

seu principal prestar contas de suas atividades somente ao rei. De fato, D. João III 

expunha claramente o poder de mando que delegava ao diretor da escola: 

―[...] e o dicto Principal terá poder para os suspender [os professores], tirar, e 

metter outros em seu logar, cada vez que lhe parecer que convém, para bom 

governo do dicto collegio‖369. 

Desse ponto de vista, ―A [...] Escola não [foi] apenas um simples e novo 

membro do grande corpo universitário, mas uma unidade livre e distinta‖370. Essa 
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liberdade, ―regra geral sôbre que se fundavam os Colégios franceses‖371, é mais 

uma evidência comprobatória dos ditames que orientavam o colégio. A respeito 

dessa autonomia escolar Silva Dias também escreve: 

 

A academia gouveiana foi organizada fora da órbita pedagógica ou administrativa da 

Universidade, não tendo esta sobre ela qualquer poder, directo ou indirecto, de 

superintendência ou, mesmo, de supervisionação. Toda autoridade directiva e disciplinar ficou 

concentrada nas mãos do principal, e por extensão nas do subprincipal, sem possibilidade de 

apelo dos mestres ou dos estudantes para outrem que não o próprio rei
372

  

 

Sob essa ótica, a fundação do Colégio das Artes evidenciava uma 

preocupação fundamental da política joanina: a gradual e crescente transferência de 

instâncias de poder para a monarquia373. A proibição do ensino das humanidades na 

cidade de Coimbra, estabelecida pelos regimentos do colégio, explicitava claramente 

a intenção do rei de tomar para si a tutela desse tipo específico de saber. Tal como 

ocorrera com a instalação inquisitorial, a autonomia dada ao Colégio das Artes, bem 

como à figura jurídica de seu principal, deve ser lida sob a chancela de uma 

importante intromissão da coroa em domínios que antes lhe eram alheios. Restringia 

em mais um ponto a atuação monástica no campo do ensino, ficando a eles 

somente a responsabilidade de fornecer o ensino de humanidades àqueles 

desejosos de integrarem suas respectivas ordens. No caso particular dos crúzios, a 

reforma joanina do ensino tinha simbolizado uma inequívoca perda de prestígio. De 

fato, desde 1535, com a elevação de Brás de Barros, um jerônimo com passagens 

por Paris e Lovaina como reformador da ordem de Santa Cruz, passando pela 

transferência dos estudos superiores para a universidade em 1544 e chegando à 

perda de seus dois colégios para a instalação do Colégio das Artes, a ordem crúzia 

estava especialmente desprestigiada. 

Entretanto, a independência do Colégio das Artes não se limitou ao 

desprestígio da ordem, trouxe também importantes consequências tanto no que se 
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referia aos requisitos para ingressar na universidade quanto no que respeitava à 

própria relação da universidade com o ensino. A partir do Colégio das Artes, ficava 

sob a competência da coroa a seleção de professores que para ela tivessem as 

melhores condições de lecionar, evidenciando a preocupação de estabelecer um 

padrão de ensino que melhor conviesse às suas necessidades burocráticas. 

Explicitava-se também a intenção régia de retirar do quadro docente 

universitário a competência de julgar os alunos que lhe parecessem mais 

promissores, transferindo esta obrigação ao principal do colégio. Assim é que 

podemos vislumbrar não somente a grande resistência por parte da universidade 

referente à perda dessa importante instância de seu mando, como também o quanto 

os conteúdos escolásticos da lógica ainda estavam ausentes no cenário português. 

Nesse sentido, Silva Dias escreve: 

 

Com a fundação do Colégio das Artes o regime modificou-se. Desapareceu então o 

cargo de examinador dos aspirantes à matrícula nas Leis e nos Cânones, e até o próprio 

exame de aptidão na Universidade foi suprimido. A inscrição passou a fazer-se mediante 

simples atestado do director daquele estabelecimento de ensino. Da certidão havia de constar 

o aproveitamento das humanidades e a freqüência de um ano em lógica.
374

 

 

E, continua: 

―A exigência da lógica é uma inovação. [...] os escolares seriam examinados 

pelo principal depois do ano de frequência, devendo esta ser prorrogada até seus 

meses quando não fossem considerados aptos‖375. 

A exigência pelos exames de lógica trouxe obstinada resistência por parte da 

universidade, principalmente pela faculdade de Leis. Silva Dias nos chama a 

atenção para os alvarás de 30 de março e 27 de maio de 1552 nos quais se dá 

respectivamente a ―primeira quebra de rigor, bastando a certidão de terem sido 

examinados e achados suficientes para iniciarem os estudos jurídicos‖376, e a 
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substituição do requisito de frequência em lógica para o da freqüência na primeira e 

na segunda regra de latinidade377. 

Por último, vale lembrar a peculiaridade portuguesa dessa construção. Tal 

qual havia ocorrido com a instalação da universidade, em que o rei tinha sido a 

principal fonte de seu estímulo, aqui novamente, o rei foi o maior responsável pela 

inovação das humanidades. Fato que, mais uma vez, vem diferenciar o modelo 

português do modelo francês de desenvolvimento do ensino. Brandão explica que a 

condição independente que possuíam os colégios francófonos era a ―conseqüência 

natural de serem propriedade de particulares, ou quando muito de cidades, como o 

de Guiena‖378. Foi a especificidade regimental que cada um dos Principais lhes 

impuseram e o estímulo à concorrência que os caracterizaram os fatores 

responsáveis pela gestação dos novos métodos em alguns destes colégios e pela 

frutificação dos progressos que caracterizaram o Humanismo. Em Coimbra, ao 

contrário, o rei foi o catalisador para o estabelecimento em Portugal de um modelo 

particular de instituição desenvolvido no estrangeiro. 

Por tudo isso, é fácil perceber que a instalação do Colégio das Artes significou 

uma grande mudança no cenário pedagógico educacional português. É certo 

também, que a sua constituição docente trazia em si mesma um forte potencial 

desagregador, devido ao ideal régio de conciliação entre a Escolástica e o 

Humanismo. Esse ideal provinha não só do desconhecimento régio acerca das 

oposições que distanciavam as duas doutrinas, mas também de uma dupla 

necessidade que acometia Portugal: a demanda por uma sólida formação teológica 

frente os perigos reformistas e a carência de pessoal capaz de integrar o cenário de 

burocratização que se desenhava mais evidente. E, finalmente, o Colégio das Artes 

veio a simbolizar uma grande intromissão na competência universitária, não 

somente pela imposição de novos conhecimentos aos seus pretendentes, e desse 

ponto de vista, elevando o nível de exigência para as carreiras superiores, como 

também pela transferência de competência da esfera universitária para a esfera 

régia, na pessoa do Principal do Colégio das Artes. 

Por tudo isso, não seria descabido admitir que a morte repentina de André de 

Gouveia, ocorrida em 9 de junho de 1548, representou a perda da principal 
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personagem articuladora na consecução dos objetivos régios. Nesse sentido, 

Brandão escreve: ―Era a perda do Homem chave da abóbada, que agüentava 

aquele edifício‖379. Certamente a morte de Gouveia ensejou o fortalecimento das 

manifestações de todos aqueles setores descontentes com a nova realidade que o 

colégio trazia. No seu nível interno, suscitou o acirramento de várias contendas 

latentes no seio do corpo docente. Cremos terem sido esses atritos motivados por 

dois fatores fundamentais: o primeiro, ligado a questões pessoais de diferentes 

naturezas, o segundo ligado à possessão da legitimidade de um discurso teológico 

determinado. Nesse particular, pensamos em Roger Chartier quando tece suas 

considerações sobre o caráter e os objetivos da história cultural:: 

―A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída‖380. Uma das formas que Chartier propõe para a 

consecução deste trabalho de identificação é a das ―classificações, divisões e 

delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 

fundamentais de percepção e de apreciação do real‖381. Acontece que, sempre 

segundo Chartier, essas categorias não são invariáveis porquanto são 

condicionadas pelos interesses de uma classe social ou grupo em particular. A 

variação dessas categorias se manifesta pelo aparecimento de diversos esquemas 

intelectuais que, incorporados à sociedade produzem figuras cujo presente pode 

extrair-lhes sentido e inteligibilidade. Pois bem, são essas figuras que Chartier 

chama de representações. Finalmente, essas ―representações do mundo social [...], 

são sempre determinadas pelos interesses de grupo‖382, portanto, devendo ser 

analisadas sempre sob uma perspectiva concorrencial. Eis o porquê da importância 

das classificações e delimitações defendidas por Chartier. 

Três grandes problemas vieram marcar a trajetória do Colégio das Artes 

nesse período conturbado posterior a morte de André, precisamente, as sucessivas 

substituições de seus diretores, a perda da sua independência frente à universidade 
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a partir do alvará de 8 de novembro de 1549 e a inquisição aos três professores 

bordaleses. 

Após André de Gouveia, o Colégio das Artes teve, no período que antecede a 

sua transferência aos jesuítas, quatro principais diretores: Diogo de Gouveia, o novo, 

João da Costa, Paio Rodrigues de Vilarinho e, finalmente, Diogo de Teive. Neste 

particular, figura como um dos pontos mais polêmicos da trajetória do Colégio das 

Artes a nomeação régia de Diogo de Gouveia, o novo, em lugar de João da Costa, o 

seu sucessor natural. 

Nesse sentido, apresentava este uma formação diferente daquela de João da 

Costa, fato que veio a suscitar julgamentos posteriores acerca desta decisão 

régia383. Entretanto, ao considerarmos esses quatro diretores em seu conjunto, 

percebemos que o critério que norteava essas nomeações não era o da hesitação, 

mas sim, o mesmo critério que havia regido toda a história do colégio: o do equilíbrio 

entre os preceitos da Escolástica e os do Humanismo. Equilíbrio instável, que o rei 

sempre buscou aplicar a Portugal. De fato, D. João III seguiu uma nítida 

regularidade ao alternar representantes dessas duas tendências na direção do 

Colégio das Artes. É verdade que a quebra da ordem na nomeação natural dos 

diretores representou sem dúvida uma mudança de rumos em que estavam 

anteriormente estipulados. Porém, é necessário notar que essa mudança estava 

condicionada à resolução de um problema de ordem interna, no apaziguamento de 

um antagonismo que o próprio rei não julgava existir de maneira tão evidente. Afinal, 

não eram tanto Diogo, o velho, quanto seu sobrinho André teólogos formados em 

Paris? 

Nesse sentido, a afirmação de Silva Dias concernente à nomeação de 

Gouveia novo merece ponderações. Acerca dela o autor escreve: 

 

A escolha obedeceu, manifestadamente, ao propósito de conciliar a competência 

pedagógica com a segurança ideológica; na prática, constituiu, porém, um passo irreversível 

no sentido da luta de influências entre os bordaleses e os mestres vindos da Faculdade de 

Artes
384

. 
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Ora, o próprio Silva Dias não mostrara que a constituição do Colégio das 

Artes, ainda sob o principalato de André de Gouveia, não seguira o mesmo padrão 

conciliador? A nomeação de Diogo Gouveia, o novo, não se prendia a uma questão 

de ‗segurança ideológica‘. Ela era um ―fato dado‖, presente desde o tempo de André 

de Gouveia. Essa negativa ganha força com as posteriores nomeações de Costa e 

Teive. A opção joanina por Diogo novo liga-se a uma expectativa de apaziguamento 

das tensões do colégio, notadamente, visando agradar os parisienses, suavizando 

dessa forma suas hostilidades com os bordaleses. Novamente aqui, o que 

determinou a ação régia não foi a consciência ―ideológica‖ das oposições entre 

doutrinas, mas, o critério da mercê individual na resolução de um problema pontual 

do Colégio das Artes. 

O segundo problema a tratar refere-se à significação do alvará de 8 de 

novembro de 1549. Por este documento, passariam o colégio e seu Principal a 

sujeitarem-se a visitas semestrais de inspeção do reitor da Universidade, podendo 

os professores que dele tenham sido demitidos pelo Principal recorrerem ao prelado 

universitário e, além disso, ficaria o colégio sujeito ao aval da universidade para a 

aplicação de novos projetos e eventuais mudanças regulamentárias. 

Neste ponto, temos uma visão diferente daquilo que é estabelecido tanto por 

Brandão como por Silva Dias. Ambos defendem que o alvará significou uma solução 

frente às lutas entre parisienses e bordaleses. Para Mário Brandão: 

 

Ao sujeitar o Colégio a pessoa estranha, não intentara o Monarca agravar a ninguém, 

certamente, antes julgara remediar as questões e querelas, que perturbavam o Colégio 

fazendo-as julgar e resolver por uma autoridade prestigiosa, em contacto íntimo com a nova 

Escola, mas ao mesmo tempo livre da influência das camarilhas que se degladiavam
385

. 

 

No mesmo sentido, Silva Dias escreve: ―Aparece-nos, antes, como uma 

solução de emergência para o equilíbrio de duas facções em luta dentro do colégio, 

a parisina e a bordalesa‖386. Entretanto, se atentarmos sobre os posteriores 

desdobramentos referentes a essa questão, podemos pôr em dúvida este 

entendimento. Ao contrário do que acontecia na questão da substituição de 
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diretores, o problema da autonomia do Colégio das Artes não dependia de um 

conhecimento prévio acerca de alguma oposição doutrinal para a concretização de 

uma ―atuação coerente‖, ligava-se a uma questão interna da centralização do poder 

na monarquia. A vigência do alvará significava obrigatoriamente uma vitória da 

universidade frente ao rei na disputa por uma competência. Não foi sem razão que 

D. João III procurou sempre minar o seu efetivo cumprimento, bem como desfigurá-

lo ao longo dos anos. Como lembra Brandão: 

 

Da visita semestral não encontramos vestígio sequer nos livros da Universidade. Nos 

Processos inquisitoriais (...), não há a menor alusão à interferência do Reitor da Universidade. 

Nem tão pouco se nota influência alguma dos Conselhos universitários em projectos de novas 

leis ou de regulamentos
387

  

 

E continua Brandão: ―Também não tardou que, uma vez investido no 

Principalato Paio Rodrigues, D. João III se não apressasse a modificar, digamos, 

quási a destruir, a sujeição havia aproximadamente um ano decretada‖388. 

Essa quase destruição constituiu-se na retirada da obrigatoriedade das visitas 

semestrais, que só seriam feitas se o rei assim julgasse necessário, e na extinção da 

possibilidade de apelo dos professores do colégio às penas aplicadas pelo seu 

Principal389. O retorno à condição original do colégio só não foi inteiramente 

realizado devido à manutenção da vigência do aval universitário referente a 

possíveis modificações nos regulamentos colegiais. A esse respeito Brandão 

escreve: ―Em vigor continuava, porém, a obrigação do placet universitário aos 

projectos de novos regulamentos, que não sabemos se de futuro foi ou não 

acatada‖390. Não obstante a descaracterização do alvará de 1549 ter sido 

concretizada por D. João III, acreditamos que, na disputa com a universidade, o rei 

não conseguiu impor a sua vontade. Assim, Brandão conclui: 
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 o que interessa é sabermos estar à frente do Colégio um professor da Universidade 

[Paio Rodrigues de Vilarinho] [...] e que naturalmente agora a pouco e pouco vai moldando a 

feição do Colégio à sua maneira de pensar [...] 

Desse ou não o placet a Universidade, o certo é ter dominado agora no Colégio e nas 

suas novas leis o espírito da velha Academia
391. 

 

Portanto, do ponto de vista da quebra dos objetivos iniciais do colégio, 

adquire maior significância o fato de Vilarinho ter pertencido à universidade do que, 

propriamente a ―tendência ideológica‖ da qual era filiado. A subida de Vilarinho 

representou uma vitória da universidade frente às pretensões régias de tomar para si 

o controle do acesso aos estudos superiores. Não foi sem razão que D. João III 

jamais concedeu a escritura de incorporação do Colégio das Artes à universidade392. 

O último ponto a tratar é o da entrada da inquisição no Colégio das Artes para 

o julgamento de três de seus professores. Um dos pontos mais emblemáticos de sua 

história, o julgamento dos professores bordaleses, não é somente um dos exemplos 

mais ilustrativos acerca do posicionamento régio frente às tendências erasmianas no 

reino, como também um elemento revelador sobre a função inquisitorial almejada 

por D. João III quando lutou para instalá-la. 

De fato, o episódio das prisões dos bordaleses mostra as dificuldades de 

execução por quais passavam a articulação funcional pensada pelo rei entre a 

Escolástica e o Humanismo no ensino de elite, os jesuítas no ensino doutrinal do 

cristianismo e o Santo Ofício, com objetivo de expropriação dos segmentos médios, 

fundamentalmente cristão-novos. Sobre o lócus da repressão inquisitorial, centrado 

no judaísmo, bem como o seu assimétrico posicionamento frente às questões de fé 

e diferentes ―espécies‖ de réus, Mea declara: 

 

Por outro lado, como a repressão incidiu prioritariamente sobre o judaísmo, que 

absorve por completo alguns tribunais durante o século XVI, fica a dúvida quanto à questão 

de saber até que ponto, nesta matéria, o Santo Ofício foi então um baluarte da moral católica 

tão exalçada [sic] no concílio de Trento... 
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Na realidade a justiça apresentava fases diver-sas não somente em função da 

gravidade do delito, mas também no que concernia às pessoas
393

. 

 

Certamente, essas dificuldades nunca irradiaram do rei, e, não obstante, tais 

obstáculos não impediram a coerência de suas ações. Não é o nosso objetivo 

acompanhar pari passo todo o desenrolar da investigação inquisitorial, tampouco 

será o nosso interesse adentrar aos detalhes de cada um dos depoimentos, bem 

como, ao percurso de vida de cada um dos depoentes que dos processos 

participaram. Detalhes cronológicos acerca da viagem dos professores entre 

Coimbra e Lisboa, entre os dias 10 e 15 de agosto de 1550, não contribuirão para o 

alcance de nosso principal interesse, precisamente, o esclarecimento do significado 

que a ação inquisitorial teve sobre os professores bordaleses, percebendo-a sempre 

à luz do procedimento do rei D. João III. Primeiramente uma constatação. Do ponto 

de vista régio, não havia uma preocupação relativa à heterodoxia dos professores 

que, afinal, ele próprio contratara; em outras palavras, as leituras e as práticas dos 

professores bordaleses jamais foram objeto de apreensão por parte de D. João III. 

A ação inquisitorial aos bordaleses nasceu de uma questão pessoal. Ela 

proveio de uma denúncia feita pelo antigo diretor do Colégio das Artes, Diogo de 

Gouveia, o novo, ao cardeal D. Henrique. Provavelmente, tal denúncia foi muito 

motivada pela ciência de Gouveia acerca do encerramento de suas atribuições na 

escola coimbrã, que viria a ocorrer no dia 30 de outubro de 1549. Com certeza 

Gouveia novo reputava aos bordaleses a responsabilidade para que tal decisão 

régia fosse concretizada. De qualquer modo, em 17 do referido mês, o cardeal D. 

Henrique enviou missiva a Paris a Frei Duarte e Brás de Alvide a fim de se 

levantarem informações acerca do procedimento religioso dos professores 

bordaleses na França. 

Aqui cabe uma pergunta: saberia o rei D. João III sobre as investigações 

realizadas pelo seu irmão? Em 9 de agosto de 1550, na véspera da prisão dos 

professores, o diretor João da Costa encontrava-se em Lisboa, na capital do reino e 

recebera um provisão do rei, estabelecendo a sua permanência na direção do 

Colégio das Artes por mais um ano. Será que aqui vemos mais uma vez um episódio 

                                                 
393

 MEA, Elvira C. de Azevedo. O Santo Ofício da Legislação à prática, pp.163-174, In: RAMOS, Luís 
A. de Oliveira. Estudos em homenagem a João Francisco Marques, v. II, Porto: Faculdade de Letras, 
2001. 



124 

de dissimulação do rei ou a certeza régia da ortodoxia de seus contratados, ou será 

que o rei nada sabia? 

Parece ser esta uma questão insondável... Em verdade, o desfecho dos 

processos inquisitoriais mostra como a ciência prévia de D. João III das 

investigações do irmão não desempenha papel relevante no destino dos 

professores. Admitindo-se que o rei soubesse das investigações do irmão, 

interpretamos tais investigações como a resposta a uma demanda legal. Afinal, a 

denúncia fora feita por um homem prestigiado e deveria ser investigada. Ao delegar 

poderes de inquisidor-geral a D. Henrique, o rei, cioso da construção de um aparato 

legal cada vez mais complexo394, não poderia desautorizar seu irmão. Nesse 

sentido, o episódio de João da Costa seria um exemplo acabado da dissimulação 

régia. De todo o modo, o procedimento dissimulado não seria um traço excepcional 

joanino. A dissimulação e o segredo eram praxe da investigação inquisitorial. Afinal, 

o próprio cardeal não pedira segredo aos seus destinatários parisienses nas 

investigações? 

Por outro lado, se o rei não soubesse das investigações do irmão, o episódio 

em questão seria um significativo exemplo de como D. Henrique e D. João III tinham 

visões diferentes acerca dos perigos de heresia e pureza de fé. Na realidade, nem 

sempre as atuações do rei e do cardeal foram coincidentes395. De qualquer maneira, 

em ambos os casos, vemos que aquilo que prevaleceu foi a vontade e a atuação do 

rei. As peculiaridades que marcaram o comportamento dos professores, antes 

mesmo de suas prisões, seu encarceramento e suas penas, mostram que, a 

despeito de esta ser sem dúvida uma situação desconfortável para os bordaleses, 

jamais se lhes configuraram como uma condição desesperadora. De fato, pareciam 

ter a certeza do favor régio. 

Vejamos algumas dessas peculiaridades. Como dissemos, as investigações 

de outubro de 1549 deveriam correr no mais absoluto sigilo. Entretanto, é bem 

verossímil que já em maio de 1550 os professores tivessem conhecimento das 

investigações que eram objeto no estrangeiro. Nesse sentido, Brandão escreve: 
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As diligências feitas na França, a despeito da recomendação de se conservarem 

secretas, transpiraram sendo os mestres Bordaleses avisados em cartas enviadas de Paris 

mais de três meses antes de virem a ser presos [...] 

As más novas não alarmaram muito os incriminados [...] ou porque se julgassem 

salvos pelo seu prestígio e favor real Não se lembraram de fugir, nem sequer de destruir os 

livros proibidos de seu uso e que era afinal a única prova irrefutável do seu pouco respeito 

aos ditames da Igreja
396

. 

 

Sob essa ótica, causa estranheza que a nenhum dos três professores tivesse 

surgido a ideia de dar fim a alguns de seus mais heréticos exemplares. Afinal, 

tinham consciência que desde 1547 vigorava o rol dos livros proibidos. Em um reino 

governado por um rei tão zeloso, é bastante seguro afirmar que a descoberta de 

uma obra como a do reformador Melachton resultasse certamente ao seu infeliz 

detentor o suplício da fogueira. Entretanto, isso não aconteceu... 

Já nos referimos sobre a intimidade que os humanistas possuíam com a 

inquisição, muitas vezes ocupando cargos nesse tribunal. De fato, Frei João Soares, 

o recebedor das denúncias dos professores em Coimbra, gozava de excelente 

relacionamento com eles. Seja como for, em 15 de agosto de 1550 Diogo de Teive e 

George Buchanann juntavam-se ao diretor João da Costa na capital. 

Após um ano e meio de julgamento, depois de vários depoimentos, entre os 

quais o do jesuíta Simão Rodrigues e o do teólogo Diogo de Gouveia, o velho, aliás 

deveras reticente e inconclusivo, finalmente os réus reconheceram as suas culpas 

em novembro de 1551. Após um mês e meio de reclusão em diferentes mosteiros 

saíram então os condenados ―redimidos de suas culpas‖. Ao escocês Buchanann D. 

João III ainda reiterou o seu desejo de que permanecesse no reino. Quanto a João 

da Costa, assumiu o priorado da igreja de S. Miguel em Aveiro. Por fim, Diogo de 

Teive ainda voltou ao Colégio das Artes para nele lecionar e depois o dirigir. Após a 

transferência do Colégio das Artes, foi nomeado capelão de D. João III, em seguida 

recebendo também do rei o priorado de Santa Maria da Vila de Castro Vicente, 

assumindo lá igualmente funções docentes. Após a vacância da abadia de S. 

Cristóvão de Vila Chã no bispado de Miranda, a assumiu em 29 de novembro de 

1556, falecendo provavelmente após 1565. 
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O que queremos dizer é que a condição dos réus como contratados pelo rei, 

acrescida às suas antigas amizades com membros do Tribunal do Santo Ofício, 

possibilitou a eles um ―tratamento diferenciado‖ dos professores, converteu esse 

julgamento mais a uma encenação do que propriamente a uma ação orientada a 

extirpar hereges. 

Em síntese, a prisão dos professores, o muito provável procedimento 

investigativo independente de D. Henrique, o contexto internacional, mostram que a 

concepção joanina tinha dificuldades de prosperar que ela passava 

progressivamente a sofrer resistências advindas de muitos setores, inclusive de 

seus conselheiros. Sob essa ótica, tal conclusão chega ao extremo oposto do que é 

defendido pela ideia de hesitação e relutância de D. João III respeitante às 

tendências de maior abertura. A atuação joanina pautou-se pela tentativa de 

preservação e conservação dessas tendências e de suas personagens mais 

representativas e não no sentido de colocá-las em xeque ou tentar extingui-las. 
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Capítulo III. 
 
 
A transferência do Colégio das Artes: 

Uma concessão não oficializada por D. João III. 
 
 
 

De lo qual por ventura ha succedido dezir que el rey tiene 
dado este collegio a la Compañía a prueva

397
 
 

Pe. Luís Gonçalves da Câmara. 

 

 

 

O entendimento do problema da transferência régia do Colégio das Artes à 

ordem dos jesuítas em 1º de outubro de 1555, subordina-se ao esclarecimento de 

um de seus aspectos mais difíceis e representativos, precisamente, a hesitação do 

rei D. João III à efetivação dessa medida. Sobre essa dificuldade, é lapidar a 

afirmação de Rómulo de Carvalho: ―... esta resistência é mais um documento 

importante para desnortear o historiador que busque desenhar o perfil do rei‖398. Já 

nos referimos sobre o pressuposto da personalidade, do qual procuramos nos 

afastar durante esta dissertação, de qualquer maneira, as palavras de Rómulo de 

Carvalho ainda nos parecem pertinentes porque indicam a dificuldade na abordagem 

desse problema. 

A contrariedade de D. João III relativa à transferência do Colégio das Artes foi 

salientada pelo importante historiador da ordem de Inácio, Pe. Francisco Rodrigues. 

Em sua obra História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Rodrigues 

publica um trecho de carta escrita em 06 de dezembro de 1557 pelo jesuíta Luís 
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Gonçalves da Câmara399, constando que: ―No aver el [Rei] sido author desta 

mutation, sino que se la hizieron hazer‖400. 

O trecho em questão, oriundo da documentação da própria Companhia de 

Jesus, demonstra que a ação de transferência do Colégio das Artes aos jesuítas não 

partiu do ânimo do rei, ou seja, a decisão não foi o resultado de sua escolha 

pessoal. Foi a partir de sucessivas transcrições deste excerto que acabamos de 

reproduzir que os posteriores trabalhos referentes ao Colégio das Artes 

fundamentaram-se para mostrar que a transferência da instituição coimbrã não fora 

de iniciativa de D. João III401. De fato, o mesmo Gonçalves da Câmara, em carta 

anterior já citada, escrevera ao seu Geral a respeito do estado de ânimo do monarca 

português, que àquela época ainda vivia, no que dizia respeito à transferência. 

Nesse sentido, o jesuíta madeirense informava: 

 

Lo que más aquí ay de que se haga caso es el poco fauor que sentimos em el rey a 

las cosas del collegio, y esto es en tanta manera, que el primeiro dia que yo le hablé después 

de venido de Roma, lo cognoci, y para dalle gusto, se inuentaron algunas inuentiones, como 

traelle versos frescos y nuevas de otras cosas del collegio, de que gustasse; mas no auemos 

nunca visto quitársele el fastidio
402

. 

 

Aristóteles ao tratar sobre as características formativas do procedimento de 

escolha, inscreve a iniciativa no rol dos seus principais fatores distintivos: ―La 

elección es manifiestamente algo voluntario‖403. Sendo assim, por oposição, o 

estagira, ao definir as ações involuntárias diz: 
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―Parece, pues, que son involuntarias las cosas que se hacen por fuerza o por 

ignorancia; es forzoso aquello cuyo principio viene de fuera y es de tal índole que en 

él no tiene parte alguna el agente‖404. 

Deste modo, Aristóteles condiciona o procedimento de escolha à 

intencionalidade, ou seja, a um princípio que se origina no interior do agente que 

efetua a ação, no nosso caso particular, o rei D. João III. 

Certamente foi a ausência deste princípio por parte de D. João III, no que se 

refere à oficialização dessa sua decisão de transferência, que causaria em Rómulo 

de Carvalho grande estranhamento. Nesse sentido, este autor escreve: ―Por 

estranho que pareça, nunca o rei chegou a fazer escritura da entrega do Colégio das 

Artes aos jesuítas‖405. De maneira que, ao associarmos aos depoimentos de 

Gonçalves da Câmara a ausência de escritura para o colégio, obteremos uma 

indicação bastante nítida do descontentamento joanino. 

A admiração de Carvalho ao mencionado posicionamento régio relativo à 

concessão de escritura não é definitivamente infundada. Susani Silveira Lemos 

França, ao analisar as circunstâncias e os impactos da produção cronística dos 

guardas mores Fernão Lopes, Zurara e Rui de Pina, mostra como a preocupação 

pelo registro e a organização documental já eram uma realidade patente bem 

anterior ao reinado joanino. A esse respeito, Lemos França escreve: 

 

Os governantes procuraram também incentivar que os diversos pleitos e demandas, 

as determinações régias e outras ocorrências políticas fossem fixados em documentos e, 

além disso, ordenaram que se organizassem os documentos existentes para evitar confusões 

e descontentamentos nas questões judiciais
406

 

 

Promotor destacado para o delineamento dessa tendência, o reinado joanino 

caracterizou-se pela especial atenção conferida à produção desse tipo de 

documentação, que tinha, entre outras funções, englobar as doações régias feitas às 

ordens dentro de uma esfera legal. 
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Paulo Assunção, ao tratar das formas de doação de mosteiros aos inacianos, 

nos lembra do quanto o reconhecimento da legalidade representava, tanto para o 

doador quanto para o donatário, uma instância importante dentro do processo de 

obtenção da legitimidade para o usufruto de um bem. Assunção assim descreve o 

procedimento joanino concernente a este tipo de operação: ―D. João III preocupava-

se também em garantir o reconhecimento das vastas propriedades concedidas aos 

religiosos‖407 e mostra igualmente o meio utilizado pelo rei para que tal 

reconhecimento se efetivasse: ―Com este intuito, determinava a demarcação da 

propriedade com as devidas solenidades de direito, bem como o registro e escrituras 

dela‖408. Da parte dos inacianos, Assunção assim exemplifica o modo como essa 

preocupação pela legalidade era igualmente partilhada pelos membros da 

Companhia: ―O cuidado com a legalidade da posse das propriedades e o registro 

delas [...] fez com que os jesuítas pedissem ao monarca um tratamento especial 

para as escrituras dos mosteiros de Cárquere, Pedroso e em San Fins‖409. 

A reciprocidade em relação ao cuidado pelo reconhecimento de legalidade, 

manifestada por ambas as partes envolvidas nas costumeiras operações de doação, 

nos dá o fundamento necessário para sustentar que a ausência de escritura do 

Colégio das Artes não possa ser considerada nem o resultado da indiferença dos 

jesuítas frente à posse de tal documento nem o fruto do desleixo joanino referente à 

oficialização das operações de doação. Ao contrário, estamos propensos a 

considerar essa ausência necessariamente como um procedimento extraordinário 

que sinaliza uma forma de oposição régia ao vindouro destino daquele colégio410. 

Deste modo, a positividade da contrariedade joanina expressada tanto na 

forma de afirmação no nível da documentação inaciana quanto na forma de 

negação, traduzida juridicamente como ausência no nível da documentação régia, 
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nos permite admitir a existência de uma conjuntura que acabaria por alterar o curso 

originalmente traçado pelo rei para o Colégio das Artes. 

Três razões principais,que adiante serão confrontadas, foram consagradas 

pela historiografia especializada para explicar essa mudança . De qualquer maneira, 

o que cabe agora ressaltar é que seja por qual razão for, o que parece evidente é a 

existência de uma conjunção de fatores que acabaria por fazer D. João III ceder. 

Uma das imagens mais vigorosas ligadas a D. João III foi a de um rei amigo 

da Companhia. Em verdade, Inácio de Loyola o considerava mais um ―pay 

amoroso‖411 do que um ―amigo affeiçoado‖412. Primeiro monarca a receber os 

inacianos em seu reino, ―numa ocasião em que se suspeitava de nossa doutrina‖413, 

foi através da iniciativa do piedoso que se concretizou uma série de doações, tanto 

materiais, como no caso dos mosteiros, quanto em dinheiro, como no caso da 

manutenção dos colégios da ordem, trazendo para a Companhia inúmeros 

benefícios que, em última análise, tiveram como objetivo garantir as melhores 

condições possíveis para a fixação e a permanência dos inacianos em solo 

português. É o que podemos depreender das palavras de Inácio que, em carta a seu 

provincial Simão Rodrigues, o alertava acerca da excepcionalidade do procedimento 

joanino no que concernia à boa aceitação da Companhia, dizendo-lhe: ―o que não 

sucede com outros príncipes‖414. De fato, o favorecimento de D. João III aos jesuítas 

parecia tão claro a Inácio que o fundador da ordem dizia ―a boca chea, que a 

Companhia era delRey Dom Ioam, mais que sua‖
415

, o que nos alerta para a posição 

suigeneris que Portugal ocupou no tocante ao desenvolvimento da Companhia de 

Jesus. 

Esse crescimento acabou por converter-se também em uma eficaz ferramenta 

usada pelos inacianos a fim de alicerçar a confiabilidade de sua ordem igualmente 

no nível internacional. Ciente do protagonismo de D. João III no que se referia ao 
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êxito de sua ordem, Inácio exortava a Simão Rodrigues do ―quanto somos obrigados 

ao rei, senhor vosso e nosso, no Senhor nosso‖416. 

A confrontação entre a apática atitude joanina relativa à transferência do 

Colégio das Artes e a sua consagrada atitude geral direcionada à promoção de um 

vigoroso desenvolvimento da Companhia de Jesus em terras portuguesas concede 

ao episódio em questão uma carga adicional à sua significação, pois seu 

entendimento passa a exigir elementos que extrapolem a dimensão contingente da 

história factual dessa instituição de ensino, tal como concebeu Mário Brandão e 

alcancem um espectro mais amplo do conhecimento historiográfico do reinado 

joanino. 

A análise da atuação política de D. João III na condução dos variados 

aspectos de seu governo revela o quão errôneo pode ser tentar entendê-la 

baseando-se unicamente sobre os critérios de obediência ao papa e de predileção 

aos jesuítas. Joaquim Veríssimo Serrão, sinalizando os obstáculos para o 

entendimento da atuação joanina, lembra a dificuldade em se estabelecer um 

padrão que a possa definir: ―A sua actuação governativa tem merecido juízos 

variados‖417. Francisco Bethencourt nos mostrou como o estabelecimento da 

Inquisição em Portugal simbolizou antes uma vitória da monarquia frente ao papado, 

a um ato de submissão do rei frente ao pontífice: 

 

não se trata de uma iniciativa do papa, trata-se de uma iniciativa da Coroa em 

domínios que lhe são teoricamente alheios. O estabelecimento da Inquisição é consentido 

pelo papa, manifestadamente de má vontade, perante a pressão constante do rei português. 

O Santo Ofício, que só poderia funcionar com poderes delegados do Papa, é arrancado da 

cúria romana a golpes de pressão diplomática e recompensas financeiras
418

. 

 

Ana Isabel Buescu alerta sobre as peculiaridades de que se valia o ―jovem 

rei‖419 para a montagem de seus estratagemas políticos fundamentados, muitas 
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vezes, na ―sua já tão referida capacidade de dissimulação‖420. Não obstante o 

reconhecimento desse traço da personalidade joanina contribuir, em grande medida, 

para o entendimento da complexidade de sua atuação como rei, parece acertado 

sustentar que a supervalorização dessa característica não possa ser tomada como 

principal caminho de análise. 

Não sabemos se a dissimulação joanina alcançava níveis patológicos, para os 

padrões atuais, a ponto de afirmarmos que a sua atuação política tenha sido toda 

ela impingida por essa característica pessoal. Sabemos, entretanto, que a 

dissimulação é uma característica vivamente presente no procedimento político, 

sendo, portanto, injusta à sua demasiada circunscrição à cabeça de D. João III. 

Tão reveladora quanto a capacidade de dissimulação régia é a descrição 

daquilo que Buescu denomina a ―súmula da persona política de D. João III‖421. Ao se 

referir ao modo particular como o rei português sinalizava suas preferências por 

meio do valimento de conselheiros que partilhavam das suas convicções e de sua 

estima em detrimento daqueles que não as tinham, Buescu assim o qualifica: ―uma 

aparente impassibilidade, uma argúcia reservada e trabalhada, uma hábil gestão‖422. 

Não se deve inferir, porém, que este seu engenho negociador, indicador de 

uma preocupação em evitar confrontos diretos, impedisse o rei português de impor 

suas preferências à corte, o que nos obriga a discordar de Queirós Veloso, que 

sustenta que somente em assuntos mesquinhos ―às vezes, impunha o rei a sua 

vontade‖
423

. Em verdade, Joaquim Romero Magalhães indica como a lentidão na 

deliberação política dentro da monarquia portuguesa pode ser concebida mais como 

um padrão de realeza do que uma característica de um rei em especial. Nesse 

sentido, escreve: ―D. João III tardava a decidir, ou era essa a prática corrente da 

administração portuguesa? É que D. João II, a quem não faltava energia política, era 

referido como vagaroso em despachos e petições‖424. 

No caso particular do Colégio das Artes, duas questões se colocam. Por que 

D. João III, um rei tão solícito aos desígnios da Companhia de Jesus, se ressentiu 

de transferir, em 1555, o seu Colégio das Artes à ordem que tanto prestigiara e por 

                                                 
420

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 135. 
421

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 203.  
422

 BUESCU, Ana Isabel. D. João III, Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 203. 
423

 VELOSO, José M. de Queirós. Estudos Históricos do século XVI. In: Subsídios para a história 
portuguesa, v. 02. Lisboa: academia portuguesa de história, 1950, p. 42. 
424

 MAGALHÃES, Joaquim Romero. As estruturas políticas de unificação, pp. 61- 73. In: MATTOSO, 
José.(Dir.). História de Portugal, v.3, No alvorecer da modernidade (1480-1620). Lisboa: Editorial 
Estampa, 1993. 



134 

que, mesmo o monarca não satisfeito com essa possibilidade que se lhe 

apresentava, acabou por concretizá-la? 

Esses dois questionamentos trazem à tona a necessidade de nos indagarmos 

sobre uma questão mais geral de capital importância e que, igualmente aos dois 

questionamentos anteriores relativos ao Colégio das Artes, não pode ser 

inteiramente contemplada na dimensão restrita dos fatos de uma História da 

Companhia de Jesus em Portugal, tal como realizou Francisco Rodrigues, 

precisamente, a função inicial pensada por D. João III ao requerer a presença dos 

jesuítas em Portugal. 

O conceito de função foi tratado por Radcliffe-Brown ao debruçar-se sobre as 

sociedades primitivas. Em seu estudo, Brown define da seguinte maneira o termo: 

―[...] ‗função‘ é a contribuição que determinada atividade proporciona à atividade total 

da qual é parte‖425. Desse modo, o autor liga ao termo a ideia de um tipo específico 

de funcionamento de um determinado ―órgão‖ para a continuidade de uma 

determinada estrutura social; em outras palavras, liga esse termo à sua contribuição 

específica para a continuidade de um determinado tipo de arranjo social. Em 

verdade, acerca desta ligação, Brown declara: ―A função [...] é a parte que ela 

desempenha na vida social [...] a contribuição que faz para a manutenção da 

continuidade estrutural‖426. 

A transferência de noções derivadas das ciências naturais, mormente da 

biologia, para o âmbito das ciências sociais, particularmente para a história, é um 

tema já antigo dentro da teoria da historiografia427, não sendo de modo algum o 

nosso objetivo tratá-lo aqui. O uso de tal transferência é um procedimento delicado. 

O próprio Radcliffe Brown, já em sua época, estava ciente do caráter problemático e 

das errôneas conclusões que esse tipo de transferência indiscriminada de noções 

poderia trazer. Acerca dessa transferência, o autor declara: ―O conceito de função 
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aplicado a sociedades humanas baseia-se na analogia entre vida social e vida 

orgânica [...] Como todas as analogias isto deve ser feito com cautela‖428. 

Entretanto, tal como Brown, pensamos ser o uso desse conceito muito 

proveitoso ao entendimento da nossa questão em particular, ou seja, o tipo de 

função ou, melhor dizendo, a espécie de funcionamento ou contribuição que D. João 

III almejava obter dos jesuítas quando os chamou para Portugal. 

Se quisermos determinar tal função, é necessário atentarmos para a 

específica circunstância motivadora do convite joanino aos inacianos. Para tanto, 

precisamos voltar à figura de Diogo de Gouveia ―porque foi ele, [...] o princípio de 

todo o bem que fêz a Companhia de Jesus em Portugal e suas conquistas‖429. 

De fato, as recomendações entusiásticas de Gouveia acerca dos membros da 

ordem que então se desenhava430 contribuiram, em grande medida, para a 

resolução joanina de instalá-los em Portugal. É o que podemos concluir das palavras 

do velho teólogo e pedagogo sobre os jesuítas, ainda em 1538. Em carta a D. João 

III, Gouveia assim os qualifica: ―São homens próprios para esta obra, e se V. Alteza 

deseja de fazer o que sempre mostrou, creia que não podia mais a pedir de bôca 

achar homens mais aptos para converter tôda a Índia‖431. 

E exorta o rei que ―Por amor de Nosso Senhor que escreva ao cônsul da 

nossa nação [o cônsul era Pedro Mascarenhas] que está em Veneza e a quem por 

V. A. faz os negócios em Roma, que lhes fale‖432. 

Certamente, seguindo a sua antiga intenção pessoal de encontrar pessoas 

aptas à missionação, e claro, mas não apenas, às recomendações de Gouveia, 

como, aliás, o próprio pedagogo reconhecia ―Não quero disto mais dizer a V. A. por 
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conhecer o desejo que disto tem, que é muito maior do que eu saberei pintar nem 

persuadir...‖433, o rei deixa assente o aspecto missionador em que tal pedido se 

ancorava. De fato, é esse caráter missionador que Pedro Mascarenhas transmite ao 

pontífice, quando às suas mãos chegaram, em 23 de agosto de 1539, as intenções 

de seu soberano. A carta que D. João III escrevera em 4 de agosto dizia 

expressamente: 

 

Porque o principal intento, como sabeis [...], na empresa da Índia, e em tôdas as 

conquistas que eu tenho [...], foi sempre o acrescentamento de nossa santa Fé católica, [...] 

eu sempre trabalhei por haver letrados e homens de bem em tôdas as partes que senhoreio, 

que principalmente façam êste ofício, assim de prègação, como de todo outro ensino 

necessário aos que novamente se converterem à fé e a graça de Nosso Senhor
434

. 

 

Antes de continuarmos, cabe fazermos dois esclarecimentos. O primeiro 

acerca do sentido da participação de Diogo de Gouveia na vinda dos jesuítas a 

Portugal, o segundo, relativo ao caráter missionador ambicionado por D. João III 

presente em suas cartas. Sem dúvida, é evidente o entusiasmo de Gouveia quanto à 

capacidade missionadora dos inacianos. Entretanto, pensamos ser demasiadamente 

simples enquadrar tanto Inácio quanto Gouveia dentro de um mesmo universo 

devocional sob a alcunha do ―zelo pela fé católica‖. Estamos convencidos de que os 

dois o possuíam, porém, igualmente sustentamos que, certamente divergiam quanto 

à melhor forma de alcançá-lo e esta divergência, deve ser considerada. 

Tivemos a oportunidade de mostrar anteriormente como a doutrina de Inácio 

carregava em seu âmago importante oposição ao formalismo escolástico e como 

esta oposição poderia ser ofensiva e perigosa às mentes mais arraigadas às 

concepções parisienses, como no caso de Gouveia. De fato, o primeiro contato entre 

o afamado teólogo e o futuro fundador da Companhia de Jesus não se deu 

amistosamente. Em verdade, mesmo um autor como Rodrigues, defensor veemente 
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da amizade que ―nunca se desmentiu no andar dos anos‖435 entre essas duas 

célebres personagens do século XVI, admite ―a maneira surpreendente‖436 pela qual 

tal afeição se iniciara. 

Essa maneira surpreendente à qual Rodrigues se refere, liga-se a dois 

episódios significativos ocorridos ainda em finais da década de vinte, quando Inácio 

encontrava-se em Paris a fim de instruir-se nas letras. O primeiro deles relaciona-se 

com o abandono de três estudantes espanhóis do colégio de Santa Bárbara, a 

saber, o basco Amador de Elduayen e os castelhanos Juan de Castro e Miguel 

Peralta. Sobre as circunstâncias desse abandono Jean Lacouture escreve, ―no início 

de 1529, estes alunos brilhantes aos quais se abria um futuro de grandes 

recompensas, mudaram de vida, abandonaram os estudos, distribuíram suas vestes, 

seus bens e inclusive seus livros, dedicando-se à devoção‖437. 

Os espanhóis do colégio se mobilizaram em busca dos três colegas 

desaparecidos, e os encontraram vivendo no hospital Saint Jacques. Quando os 

antigos companheiros barbarenses aglomeraram-se à porta do hospital exigindo que 

retornassem ao colégio, ―estes mandam responder que renunciaram ao mundo e 

resolveram dedicar-se à caridade‖438. Trazidos à força de volta ao colégio, os antigos 

colegas ―Perguntam-lhes então quem está por trás dessa reviravolta de seus 

espíritos e do corpo. Amador confessa: o responsável pelo escândalo é um espanhol 

chamado ‗o Peregrino‘, cujo nome é Iñigo‖439. Pedro Ortiz440, então professor de 
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Montaigu, o colégio que Inácio primeiro se instalara antes de se transferir 

posteriormente para o Santa Bárbara, diz do impacto que o referido incidente causou 

em Gouveia, o velho: ―Gouvea [...] dizia que ele [Inácio] enlouquecera Amador‖. 

O segundo episódio dá-se já quando Inácio encontrava-se sob a tutela do 

rigoroso pedagogo português no colégio barbarense. Vejamos sua descrição pelas 

palavras de um dos primeiros biógrafos franceses de Inácio de Loiola transcritas por 

Lacouture: 

 

O professor de filosofia Juan de La Peña, achando muito mal que Inigo lhe 

desencaminhasse assim os seus discípulos, fez-lhe grandes censuras e preveniu-o de que, 

se continuasse a desviá-los dos seus estudos, o mandaria castigar sem misericórdia. Mas, 

vendo que ele continuava a fazer o mesmo e lhes inspirava uma tal devoção fanática que 

muitos já tinham desistido dos cursos para tomarem o hábito, comunicou ao Doutor Gouvea 

[...] a necessidade que havia de punir exemplarmente um aluno que causava semelhantes 

transtornos [...] Gouvea, já irritado contra Inigo por causa da história dos três espanhóis, 

resolve finalmente castiga-lo publicamente [...]. 

Estou pronto, disse, para receber a pena a que me condenastes. [...] Só vejo uma 

coisa: é que desonrais um estudante da minha idade com uma punição infame; é que estes 

meninos que levei para a vida religiosa não a deixam por verem o seu Pai espiritual difamado 

como corruptor de jovens
441

. 

 

Aqui existe uma divergência referente à reação de Gouveia frente ao 

acontecimento. A primeira, defendida por Rasiel e adotada, por exemplo, por 

Francisco Rodrigues442, de que o pedagogo, tomado pela emoção mediante à 

resposta insólita de Inácio, lhe teria caído aos pés em profundo arrependimento. 

Voltemos a Rasiel: 
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Gouvea, a quem o discurso fanático de Inigo havia comovido, lançou-se a seus pés e 

pediu-lhe perdão por ter dado crédito a acusações falsas. Depois do que, levantando-se, 

disse em voz alta: ‗É um Santo que sofreria com prazer os suplícios mais infamantes
443

. 

 

A segunda versão é defendida por Jules Quicherat, que sustenta não ter 

havido tamanha demonstração de arrependimento por parte de Gouveia. De fato, tal 

versão é a escolhida por Lacouture como a mais provável que tenha ocorrido. ―Jules 

Quicherat é posto pelas ruas da amargura por historiadores piedosos da 

Companhia. Nem por isso deixaremos de escolher a versão por ele proposta sobre o 

comportamento de Gouvea‖444. Vejamos as palavras de Quicherat transcritas 

novamente por Lacouture: 

 

Tudo o que foi capaz de dizer foi que Inácio de Loyola era um homem com uma vida 

santa que se tinha deixado dominar por um zelo excessivo; que obtivera dele o juramento de 

se comportar daí em diante com mais discrição; que renovava em seu nome o mesmo 

compromisso perante o colégio e que, por conseqüência, lhe perdoava a pena pronunciada 

contra ele
445

. 

 

Os dois episódios mencionados mostram com clareza como a nova noção de 

piedade trazida por Inácio chocava-se com a tradicional formalidade escolástica. 

Fica evidente a dificuldade de Gouveia em adaptar-se a essa nova forma de 

devoção que iria marcar o catolicismo do século XVI, dificuldade esta que a rigor 

jamais quis superar. Pouco importa se o teólogo surrou ou não Inácio, pouco importa 

se posteriormente tornaram-se amigos, o que cabe ressaltar é que cada um deles 

provinham de universos devocionais diferentes e que, desse ponto de vista, o 

sucesso de Inácio significava a perda da hegemonia da visão teológica gouveana. A 

amizade de Diogo de Gouveia e Inácio pode ser interpretada então pela rendição, 

por assim dizer, do primeiro a uma forma mais eficiente de conversão proposta pelo 

segundo. Era esta forma mais eficiente, para amargura de Diogo de Gouveia, a 

preferida por D. João III. 
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De fato, vimos como a visão de Gouveia afastava-se da de D. João III relativa 

às funções formativas do Colégio de Santa Bárbara por ocasião da instituição das 

bolsas de estudos. É esta diferença que fez com que a ideia de Santa Bárbara não 

prosperasse. Era impossível ao colégio barbarense converter-se em um centro de 

estudos de vanguarda sob a direção do escolástico Diogo. É esta contradição que 

fazia com que tanto os erasmianos, como Teive, quanto o fundador jesuíta fugissem, 

ou fizessem fugir alunos do Colégio de Santa Bárbara. Somente com estas 

ressalvas claramente explicitadas é que se deve entender a participação de Gouveia 

na vinda dos jesuítas a Portugal. 

Quanto ao segundo esclarecimento referente ao caráter missionador 

ambicionado por D. João III com a vinda dos jesuítas, é comum creditar à indecisão 

régia a falta de explicações dos historiadores para as ações joaninas. Assim é que 

Rómulo de Carvalho, valendo-se deste artifício, escreve: 

 

Chegados os dois [Francisco Xavier e Simão Rodrigues] a Portugal no decorrer do 

ano de 1540 e aqui recebidos com os mais significativos gestos de simpatia e consideração, 

ficaram perplexos e desolados quando receberam a informação de que D. João III mudara de 

ideias e que já não estava disposto a mandar missionários para a Índia
446

. 

 

De fato, essa mesma ideia de indecisão joanina é mencionada e defendida 

por Rodrigues: ―Passados poucos meses de indecisão, já nos princípios do mês de 

outubro tinha D. João III assentado na resolução de os não deixar partir para as 

Índias‖447. 

Entretanto, entendemos que a mudança no pensamento joanino relativo a não 

mais desejar que os dois jesuítas saíssem de Portugal não possa ser atribuída à 

simples indecisão ou meramente à assegurada afeição que a convivência dos 

meses entre o rei e os dois missionários originou. Em verdade, não estamos 

dispostos a negá-la, sequer a discutir a realidade de sua existência, porquanto 

concebemos que tal análise não seja um fator fundamental para determinarmos a 

função dos jesuítas em Portugal joanino. 
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O que cabe ressaltar é que o objetivo missionador expresso por D. João III 

carrega em si uma dupla dimensão. A primeira, a mais óbvia e evidente, a ida de 

missionários para catequizar nas terras conquistadas, e nesse sentido, a saída do 

reino torna-se condição determinante. A segunda é a conversão do gentio, portanto, 

está mais ligada ao seu objetivo propriamente dito. Essa divisão parece inexistente, 

ou mesmo descabida, mas não o é. Em verdade, a conversão dos ―gentios‖ era uma 

necessidade patente, tanto fora quanto dentro do próprio reino, de modo que esta 

atividade poderia ou, melhor dizendo, deveria também ser desempenhada no nível 

interno. Afinal, é esta a ideia que nos dá Rodrigues quando diz: ―Dos povos que por 

lá viviam [no caso nas margens do Minho] longe dos centros mais civilizados, 

observou em 1550 um missionário da Companhia que ‗deles a gentios era pouca a 

diferença‘‖448. 

Note-se que a palavra ‗missionário‘ não designa necessariamente aquele que 

leva a doutrina somente às colônias, mas também ao interior de Portugal. Por sua 

vez, o ―gentio‖, quando concebido dentro do universo colonial, era entendido 

preferencialmente, embora não definido, como aquele ―disposto‖ a receber a 

doutrina, ou seja, o oriental ou o americano, em detrimento do turco. É isto que 

podemos depreender da referência que Rodrigues faz das palavras de D. João III ao 

papa Clemente VII em 1525: 

 

Pelos anos de 1525 significava D. João III ao Papa Clemente VII que os naturais de 

seu reino se inclinavam de preferência para o exercício das armas e viviam mais ocupados 

em guerras e expedições do que mais lides ao estudo; por êsse motivo faltavam letrados 

particularmente para a evangelização dos infiéis
449

. 

 

Portanto, o ―infiel‖ mencionado por D. João III não era o turco, o mouro do 

norte da África. Em verdade, mesmo o bélico Diogo Gouveia, que, como já 

mencionamos, teve as suas aspirações de fazer missa em Fez frustradas pelos 

diferentes caminhos que D. João III, desejava levar o seu reino e reconhecia o 

caráter diferenciado destas duas espécies de ―infiéis‖. Nesse sentido, escreve: 
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―Eu lhes escrevi [a Pedro Fabro e a Inácio] já, e entre outras cousas lhes dizia 

como a língua da Índia era muito mais fácil de apreender e os corações mais 

benignos e não tão emperrados como os dos mouros‖450. 

Evidentemente, os letrados a que se referia o rei seriam direcionados aos 

gentios de coração benigno e não aos turcos, cuja belicosidade era conhecida. 

Desse ponto de vista, sustentamos que a função almejada por D. João III para 

os jesuítas estava condicionada à conversão dos ―gentios de coração benigno‖, 

existentes tanto dentro quanto fora de Portugal. Dessa forma, a recusa joanina de 

liberar Francisco Xavier e Simão Rodrigues, para a missionação na Índia não pode 

ser considerada uma manifestação de hesitação. 

A consideração dessa perspectiva funcional, lastreada na ideia de 

segregação do ensino, pode ser um padrão bastante crível para elucidar o 

espinhoso entendimento da atuação joanina. De um lado, os inacianos, 

responsáveis pelos seus seguimentos mais elementares, de outro os humanistas e 

os teólogos responsáveis pela sua fatia mais nobres, cujo foco principal encontrava-

se em Coimbra. 

A historiografia concernente à resolução do problema de transferência do 

Colégio das Artes estabeleceu três razões fundamentais para explicá-la. Alternando-

as conforme o grau de importância que concebem, cada autor visa demonstrar qual 

delas desempenhou o papel mais relevante na decisão joanina. Entretanto, essa 

preocupação pela qual se norteiam os autores abandona uma questão capital: 

representavam essas razões da transferência no momento de suas invocações 

elementos realmente novos quando confrontados com o procedimento joanino 

anterior? 

A primeira razão alegada pelos estudiosos do Colégio das Artes relaciona-se 

com a competência e com o sucesso pedagógico obtido pelos jesuítas em seus 

colégios portugueses de Santo Antão, na cidade de Lisboa, e do Espírito Santo, em 

Évora, conforme Pe. Francisco Rodrigues já assinalava: 

 

Mas o que julgamos teve maior pêso na consideração dos conselheiros e também no 

ânimo do rei foram as estreias brilhantes das escolas de S. Antão e de Évora, e o fruto 
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maravilhoso tanto nas letras como particularmente nos bons costumes, que nos colégios da 

Companhia de Jesus produzia a acção pedagógica dos professores
451

. 

 

Não é substancialmente diversa a posição de Mário Brandão, em sua obra O 

Colégio das Artes, que a despeito de não considerar tal razão preponderante, a 

enumera em primeiro lugar: 

 

Primeiramente: o êxito do ensino ministrado nas classes públicas do Colégio de 

Santo Antão (...). Deslumbrados por êsse triunfo pedagógico, os régios conselheiros trataram 

de persuadir D. João III da conveniência de substituir os Mestres estranjeiros por Jesuítas, 

que além de bons portugueses ofereciam sólidas garantias religiosas
452

. 

 

Embora Ana Isabel Buescu já tenha nos alertado sobre a dificuldade de se 

estabelecer uma nítida separação entre as vontades do rei e seus conselheiros: ―... 

em certos casos é difícil destrinçar aquilo que efectivamente derivava do rei e do seu 

núcleo mais próximo‖453, defendemos, pelos argumentos expostos anteriormente e 

em oposição ao que sustenta Pe. Francisco Rodrigues, a remota possibilidade de ter 

havido no ânimo do rei qualquer indício que revele a sua predisposição em realizar a 

medida de transferência. Não obstante a resolução desta questão, a apreciação dos 

autores anteriores suscita ainda dois questionamentos importantes: o primeiro 

relativo ao sucesso jesuítico. Esse sucesso, por sua vez, pode ser separado em dois 

segmentos: o propriamente pedagógico e o moral, chamado genericamente de ‗bons 

costumes‘. O segundo questionamento, que será discutido adiante, relaciona-se com 

a avaliação do modo como o referido sucesso dos jesuítas atingiu os principais 

conselheiros régios. 

Ao analisarmos as opções joaninas frente às possibilidades de inserção dos 

inacianos no ensino português, vemos como as razões fundamentadas nos 

argumentos do êxito jesuítico, na docência e no zelo da fé que estes possuíam não 

se sustentam. 

A década de 1550 assumiu papel importante no desenrolar da história da 

ordem inaciana, porquanto foi a partir daquele decênio que a fundação de tais 
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instituições foi eleita como instrumento pastoral privilegiado frente às demais 

atividades até então desenvolvidas pelos jesuítas e que marcara um tipo específico 

de atuação na década anterior454. Não obstante, o vínculo dos jesuítas com o ensino 

já se estabelecera antes da década de 1540. Em 1537, Diogo Laines e Pedro Favre 

lecionaram teologia na universidade de Roma por recomendação do papa Paulo 

III455. Em 1547, o mesmo lhes dava a bula Licet debitum, concedendo ―permissão ao 

Geral para designar os membros da Companhia a ensinar teologia e todas as outras 

disciplinas em qualquer lugar‖456. 

A significação dessa bula é dupla. Por um lado, o pontífice, através de seu 

reconhecimento oficial, legitimava a qualidade das atividades pedagógicas dos 

inacianos que, a partir de então, poderiam exercê-las sem embaraços. Por outro, 

abria caminho às futuras iniciativas de reis zelosos, preocupados com a manutenção 

da ortodoxia católica em seus domínios, de modo a confiar seus colégios e 

universidades à ordem tão insuspeita para a instrução de seus súditos. 

Sob essa ótica, seria legítimo pensar na perfeita adequação de D. João III à 

dupla intencionalidade da bula papal. Como vimos, seria desnecessário dar mais 

provas da afinidade entre o rei português e a Companhia, inquestionável também 

parecia a sua obediência às determinações papais. É o que depreendia Inácio da 

conversa que tivera com o cardeal de Burgos, a qual transmitia suas conclusões a 

Simão Rodrigues: 

 

Assim falando largamente sobre este assunto com o cardeal de Burgos (...) me disse, 

em confirmação do que eu sentia (...) ‗Quem disse isto? Ainda que o Papa pisasse com seus 

pés o rei de Portugal, não faria isso. (...) Não penseis isso de Príncipe tão cristão e de tão boa 

consciência‘
457

 

 

Portanto, conforme indicavam o conjunto de ações concessórias aos jesuítas 

que se vinha operando em Portugal desde 1540 e os consonantes sentimentos de 

Inácio e do cardeal de Burgos relativos à obediência joanina ao sumo pontífice, era 
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previsível supor que D. João III, por ocasião da concessão da bula licet debitum, se 

apressasse em confiar a totalidade do ensino de seus domínios aos membros da 

Companhia. Mesmo se considerássemos a inviabilidade dessa alternativa devido à 

relativa precocidade do trabalho docente dos inacianos, razão pela qual a ordem 

sofreria constantes constrangimentos pelo problema crônico que a afligia de 

carência de professores. Nesse particular, são ilustrativas as palavras de Gonçalves 

da Câmara acerca dos subterfúgios usados pela Companhia a fim de solucionar o 

preenchimento de professores para o colégio recém-conquistado e de como o 

ensino de Coimbra era diferenciado em relação àqueles desempenhado em outras 

partes de Portugal. Nesse sentido, escreve: 

 

Para proueer esto, andamos buscando artificios para poder sacar de aquí [de Santo 

Antão em Lisboa] y de Éuora algunos para Coymbra, poniendo en su lugar otros que aora son 

discípulos en Coymbra; mas quanto a lo de aquí de Lisboa, no ay sino dos maestros que allá 

puedan aprouechar, que son primero y segundo, porque de los otros quatro, vltra de saber 

muy poco, ha poco tiempo que heran discípulos, y que se sabía su ignorancia en Coymbra 

[...] 

Pedimos también a V. R. que mande encomendar por allá este negocio, porque, a lo 

que acá pensamos, parece cosa importante el collegio de Coymbra, y si caso fuesse que nos 

echassen por poco idôneos, cundiría esta mancha mucho en la Compañía
458

 

 

Ainda assim, seria factível esperar do rei português uma atuação que os 

privilegiasse, seja por meio da entrega das mais importantes instâncias de ensino de 

seu reino, seja por realizar um conjunto de ações que caracterizasse uma intenção 

de subordinação deste ensino à ordem. Entretanto, nenhuma dessas três 

alternativas foram viabilizadas por D. João III, mostrando novamente que a atuação 

joanina não pode ser compreendida pelo binômio formado por submissão ao papado 

e aceitação dos jesuítas. 

Em verdade, sabemos que D. João III dispunha, já bem antes de 1555, de 

exemplos concretos relativos à alegada competência jesuítica no campo do ensino 

público. É o caso do Colégio de São Paulo de Goa, ―a primeira instituição de ensino 
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da Companhia de Jesus na Índia e no mundo inteiro‖459. Instituído pela confraria da 

Santa Fé, cujo principal objetivo era a promoção das conversões, bem como a 

assistência aos convertidos, teve como um de seus mais destacados componentes o 

padre Diogo de Borba. 

O colégio iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 1543, sendo constituído 

por dois edifícios: o colégio de S. Paulo, propriamente dito, destinado ao alojamento 

dos padres, e o seminário de Santa Fé460, que desempenhava o ensino público a 

cerca de 600 estudantes461. Colaboravam com os jesuítas neste ensino leigos e 

padres seculares. Observava-se a partir de 1547 o aumento no fluxo de jesuítas 

para o oriente. No mesmo ano, assumiu o reitorado do colégio o jesuíta Nicolau 

Lanciloto, embora sua administração continuasse sob responsabilidade dos leigos, 

os mordomos da confraria de Santa Fé. Em 1548, sob o reitorado de António 

Gomes, a administração passa inteiramente para as mãos da Companhia462. 

Outro exemplo importante, até mesmo por sua proximidade geográfica, era o 

do Duque da Gandia, Francisco de Borja, que viria a se tornar o terceiro geral da 

Companhia, e que patrocinou, em 1546, a fundação de um colégio jesuíta em seu 

ducado. Destinado à educação dos filhos de seus súditos mouriscos463, o colégio da 

Gandia, diferentemente do colégio de Goa, já nascia sob a total responsabilidade 

dos inacianos, que além de assumirem integralmente a administração da instituição 

desde seu início, passariam a responder pela exclusividade da instrução daquela 

região, que na época, ‗sequer possuía universidade‘. 

Em 1548, fundou-se o colégio de Messina, formalmente solicitado pelos 

oficiais da cidade a Inácio, até então, o maior investimento jesuíta na educação. Em 

22 de fevereiro de 1551, fundou-se o colégio romano, futuro modelo para os demais 

colégios jesuítas que lhe iriam suceder. 
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Esses quatro exemplos rapidamente citados, de Roma, Messina, Gandia e 

Goa, sendo o último o mais significativo deles porquanto localizar-se em um domínio 

português e também por ser o mais precoce, nos dão a guarida necessária para 

afirmar que o rei D. João III muito antes de 1555 já dispunha de exemplos concretos 

e informações seguras acerca do sucesso pedagógico jesuítico464. Causa 

estranheza que no ano da transferência aqueles já velhos êxitos da pedagogia 

jesuítica tivessem de ser demonstrados ao rei, ―que quis ver com seus olhos‖465 os 

alardeados triunfos dos mestres inacianos na dimensão pública do ensino. De fato, 

foi somente em 1553, com a abertura de classes ao ensino público no Colégio de 

Santo Antão de Lisboa, que D. João III sinalizou a sua decisão em começar a ceder 

à Companhia setores mais nobres do ensino dentro do reino. Desse modo, a 

cronologia vem confirmar o caráter tardio desta aceitação régia. 

Queirós Veloso mostrou com propriedade como era clara a resistência joanina 

oferecida ao irmão D. Henrique no que concernia à criação de uma universidade 

exclusivamente jesuítica: ―não foi possível a D. Henrique alcançar do irmão mais do 

que a licença de criar em Évora uma cadeira de Filosofia ou Artes, que principiou a 

ser lida, em 1556, pelo Pe. Inácio Martins, que estava regendo o quarto curso da 

mesma disciplina, no Colégio de Coimbra‖466. 

E a razão desta resistência parecia vincular-se justamente à delimitação dos 

jesuítas ao ensino catequético467. Sob essa ótica, O‘Malley escreve: ―Em 1553, os 

colégios de Évora e Lisboa ofereciam somente o programa mais inferior em ‗letras 

humanas‘‖468. 
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É nesse contexto de restrição dos jesuítas ao ensino nobre que devemos 

compreender a fundação do Colégio de Jesus em 1542 na cidade de Coimbra, então 

a capital universitária do reino. De fato, no momento de seu surgimento, a instituição 

não se configurava verdadeiramente em um colégio, ou seja, como um 

estabelecimento destinado à instrução, seja ela particular ou pública, inserindo-se no 

contexto dos primeiros ―colégios‖ da ordem, precisamente, o ―de simples domicílios 

sem qualquer instrução‖469. É verdade que o Colégio de Jesus experimentou grande 

sucesso e prestígio. Nesse sentido, O‘Malley declara: ―Exceto o último [o de 

Coimbra], os outros [colégios da ordem] eram pequenos e instáveis 

financeiramente‖470. 

Entretanto, pensamos que esta estabilidade financeira do Colégio de Jesus 

ligava-se mais à atitude geral joanina, direcionada ao florescimento dos colégios no 

reino, do que propriamente à pretensão de inserir os inacianos na ―engrenagem‖ 

docente do ensino, notadamente do ensino coimbrão. Denuncia esta negação a 

própria construção do Colégio das Artes em 1548, mostra-se ainda, como vimos, na 

atitude joanina frente à disseminação dos colégios jesuítas pela Europa e é 

reforçada pela localização diferenciada assumida pelo Colégio de Jesus perante os 

demais, ou seja, na parte alta de Coimbra, distante dos demais colégios monásticos 

que então se construíam na rua da Sofia471. 

A Companhia de Jesus era uma ordem nova e estrangeira, que não fazia 

parte da antiga estrutura clerical portuguesa, cujo saber D. João III ambicionava 

renovar mediante o incremento do estudo de seus membros por meio de uma dupla 

formação, tanto humanista como teológica, com vistas à superação do monacato 

que era prevalente em Portugal. 

A ordem inaciana possuía um status diferenciado no reino. Diversamente ao 

que ocorria com as ordens monásticas tradicionais, a entrada para os quadros 

jesuíticos não era vista como um modo de ascensão social, como um instrumento 

capaz de levar seus membros a galgar carreiras prestigiosas. Certamente, o caso 

mais famoso em que este status diferenciado se manifestava é o de D. Teotónio. 
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Irmão do Duque de Bragança, D. Teotónio iniciou seus estudos no mosteiro 

de Santa Cruz por volta de 1542. Tendo-o abandonado pouco depois, voltou a 

habitá-lo em 1548, desta vez apenas como residente, na medida em que, a partir de 

então, tornara-se aluno do Colégio das Artes. Em 12 de junho de 1549, fogiu de 

Santa Cruz e instalou-se no Colégio de Jesus, fato que desagradou profundamente 

o seu irmão. Expressou-se assim a D. João III: 

 

[...] que a Companhia, sendo uma religião nova e tão pouco autorizada, lhe roubasse 

seu irmão, com persuasões enganosas, querendo-se fazer conhecida a conta de pessoas 

ilustres, que com mil invenções procuravam recolher em si: e que amanhã não estaria seguro 

nenhum senhor de Portugal, porque com a mesma facilidade lhe enganariam os filhos, e lhe 

furtariam os irmãos
472

. 

 

Frente a essa missiva foi significativa a atitude de D. João III no sentido de 

usar todas as suas possibilidades para demover D. Teotónio de seguir sua vida com 

os jesuítas. Vejamos as palavras de Brandão acerca da atuação joanina: 

 

No entanto é fora de dúvida a intervenção de D. João III atestada por carta escrita de 

próprio punho, caso excepcional e demonstrativo do interesse e segredo do monarca pela 

resolução do incidente. Sabemos pela missiva o envio de Lopo de Sousa a Coimbra, 

especialmente encarregado pelo rei de convencer D. Teotónio a apresentar-se na corte. [...] 

Se, porém, nem mesmo assim cedesse, D. João III ia cautelosamente preparando uma 

retirada, que aos olhos do mundo salvaguardaria a consciência do contumaz e o prestígio da 

autoridade real. Neste caso far-se-ia constar que com o conhecimento e a autorização do 

monarca entrara D. Teotónio na Companhia de Jesus, e logo se cuidaria de dar destino aos 

criados e de se lhe pagarem as dívidas, aplicando seus haveres ao irmão, D. Fulgêncio
473

. 

 

Portanto, para D. João III, o lugar da fidalguia deveria ser o Colégio das Artes, 

local especialmente concebido para dotar seus membros de uma formação especial 

e adequada. 

A alta capacidade de ação dos jesuítas, fundada na simplicidade litúrgica e na 

ênfase à dimensão pastoral de seu ministério, é uma característica bastante notável 

pelos estudiosos da ordem e da contrarreforma. Nesse sentido, Mullet escreve: ―A 
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atenção que Loiola dava ao sentido prático e à eficiência notam-se no facto de evitar 

uma disciplina severa‖474. 

Era essa plasticidade de atuação que D. João III visava reter dos jesuítas. 

Nesse sentido, Joaquim Romero Magalhães declara: ―A Companhia, pelos seus 

métodos e entusiasmos de organismo jovem, seria adequada para a tarefa [neste 

caso a missionação]. A própria flexibilidade ritual e litúrgica dos jesuítas facilitaram 

excelentes começos‖475, ou seja, a atuação jesuítica na concepção joanina 

direcionar-se-ia primeiramente à missionação e aos segmentos assistenciais, como 

nas misericórdias e hospitais, não havendo desse modo nenhuma menção ao 

ensino que fugisse à dimensão puramente catequética. Afinal, era essa a dimensão 

que os jesuítas, pelo menos inicialmente, propuseram-se a realizar. Como 

esclarecem em suas fórmulas: ―Considerem como particularmente recomendada a 

educação das crianças e gente rude na doutrina cristã, o ensino dos dez 

mandamentos e outros rudimentos semelhantes.‖476 

Como dissemos, existe ainda dentro da primeira razão de transferência um 

segundo segmento, o relativo aos ‗bons costumes‘, como imprecisamente gosta de 

se referir Francisco Rodrigues. De fato, a explicação da transferência baseada no 

argumento da moral mostra-se ainda mais inverossímil do que o argumento anterior 

do sucesso pedagógico jesuítico. Particularmente em Brandão, essa incongruência 

aparece de forma mais dramática assim é que, para este autor, a garantia de 

ortodoxia, ou seja, de ‗sólidas garantias religiosas‘ aparece de forma evidente para a 

explicação da transferência, mas, não se mostra tão clara para explicar o 

benevolente posicionamento joanino posterior às brandas condenações da 

Inquisição aos professores do Colégio das Artes Diogo de Teive e João da Costa. 

Nesse sentido, o próprio Brandão reconhecia que: ―Não fôra D. João III que 

contratara a vinda deles para Portugal?‖477. 

Assim, Brandão atribui em suas explicações diferentes valorizações à 

ortodoxia régia. No caso dos professores, ela não desempenha papel fundamental 

na decisão joanina, ao passo que, na transferência a ortodoxia é seu principal fator. 
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Acreditamos que uma das preocupações de D. João III era a manutenção da 

ortodoxia em seus domínios. Entretanto, de igual maneira, sustentamos que essa 

manutenção não estava ligada à extinção da doutrina erasmiana em solo português. 

Na realidade, defendemos que o pensamento de Erasmo não era visto por D. João 

III como fator determinante à ruptura da cristandade. Ao contrário, a noção 

inequívoca de seu caráter indivisível era uma das pedras fundamentais do 

pensamento erasmiano. 

Tentamos mostrar nesta dissertação a peculiar forma de relação entre os 

objetivos régios e a doutrina erasmiana; que essa relação se manifestava por meio 

de uma necessidade concreta de burocratização; que a doutrina de Erasmo tornou-

se um ideário possível em Portugal através de um processo de estetização da 

piedade que caracterizou a Europa. 

Contrariamente ao que sustenta Silva Dias, cremos que a corte não possuía 

uma exata consciência dos detalhes doutrinais dos humanistas478. Acerca dessa 

consciência, o autor declara: ―O Governo português elaborou o seu programa 

cultural [...] com perfeito conhecimento da conjuntura ideológica, política e cultural da 

Europa‖479. Em resposta ao seu próprio questionamento: 

 

Saberiam, porém, o Governo e a sua ‗inteligência‘ por onde passava a linha de 

fronteira entre o humanismo medieval e o humanismo moderno, entre o humanismo literário e 

o humanismo doutrinário, entre o humanismo neutral e o humanismo cristão? E mediram, por 

outro lado, todo o alcance do fenómeno luterano e da crise religiosa que violentamente 

sacudia a Cristandade? E essa consciência seria explícita ou difusa
480

. 

 

Entretanto, parece claro que o cerne de seu conteúdo foi captado por ela, ou 

seja, o seu caráter modernizador e a sua inserção ao espaço da igreja romana. 

Acerca desta inserção, Costa Ramalho escreve: ―O próprio Erasmo nunca 
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abandonou a igreja católica e só não foi cardeal, porque recusou a oferta do barrete 

cardinalício que lhe fez o papa Paulo III‖481. 

O segundo questionamento extraído da primeira razão alegada para a 

transferência faz menção ao modo particularmente receptivo que os preceitos da 

pedagogia jesuítica tiveram no seio do conselho régio. A discussão de questões 

importantes para o reino, com figuras de elevado prestígio social (representantes 

das casas nobres), era parte de uma construção da imagem régia a conotar suas 

virtudes como governante482. Embora tal construção sugira uma ideia de partilha de 

poder nas decisões, a volatilidade que caracterizava a constituição deste conselho, o 

reduzido tamanho de seu ―núcleo duro‖483 e, finalmente, a não obrigatoriedade de 

anuência régia às sugestões de seus membros484 demonstram que o poder 

decisório circunscrevia-se à figura do rei. Entretanto, isso não significava que essa 

decisão não fosse influenciada por aqueles a quem o rei julgasse confiáveis, como 

também que ela estivesse imune às pressões de diferentes setores do reino. 

Desse ponto de vista, cabe verificar quem eram os membros deste ―nucleo 

duro‖ e quais os setores que exerciam pressões na época em que a ideia da 

transferência do Colégio das Artes surgiu como alternativa viável para resolução de 

seus problemas internos. 

O estabelecimento de nosso enfoque para com os conselheiros é importante, 

pois tal fixação nos exime de algumas tarefas que possam ser suscitadas. A 

primeira, o levantamento da totalidade de conselheiros que, ao lado de D. João III, 

trataram de matérias que, embora importantes, não guardaram relação com o nosso 

problema. Nesse sentido, enumeraremos somente os conselheiros mais importantes 

no processo de decisão joanina e que, evidentemente, estavam presentes na corte 

no momento em que a transferência do Colégio das Artes surgiu como uma matéria 

importante de discussão, por volta de 1553. 

Embora importante, o levantamento biográfico dos conselheiros régios será 

tratado de maneira secundária. Devido ao seu elevado número de membros, e às 

constantes substituições, o mapeamento do percurso de vida de cada um ultrapassa 
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os limites deste trabalho. O critério para a evocação de alguns se subordinará à sua 

capacidade de interferência quanto ao problema tratado. 

No que se refere à enumeração, bem como à avaliação da importância de 

cada um dos conselheiros, o critério familiar parece ter tido alta relevância. É o que 

deixa transparecer Silva Dias: ―Antes de quaisquer outros merecem especial 

referência os membros da Família Real‖485. Desse ponto de vista, o primeiro membro 

que dela deve ser considerado é D. Catarina, esposa do rei e ―segunda figura na 

hierarquia da corte‖486. A apreciação da participação de D. Catarina nas 

deliberações do paço é particularmente complexa. A razão dessa complexidade 

vincula-se a dois fatores de naturezas diferentes. O primeiro, de caráter geral, 

relaciona-se com a não obrigatoriedade de coincidência entre os aspectos pessoal e 

político que marcavam os mecanismos de concessão de mercês régias. Como 

vimos, eram as mercês régias, e não os componentes ligados ao perfeito 

conhecimento das doutrinas em suas oposições ideológicas, as ferramentas usadas 

por D. João III na concretização de sua política modernizadora. Sob essa ótica, 

vimos que esses instrumentos de cunho eminentemente pessoal e individual não 

eram capazes de alterar uma linha diretiva anteriormente traçada pelo rei. 

Nesse sentido, a grande dificuldade a se enfrentar é a de que o conjunto das 

mercês não se constitui necessariamente em um mapa seguro para indicar os rumos 

políticos que o rei almejava dar ao seu reino. De fato, a década de quarenta 

testemunhou uma grande mudança na correlação de forças dentro da corte. 

Denuncia essa alteração a saída do convívio cortesão de figuras como o poeta Sá 

de Miranda e do prestigiado Conde de Vimioso. Entretanto, acreditamos ser 

problemático o uso de tais alterações como indicadores de uma mudança cultural na 

política do reino rumo a um cenário de maior conservadorismo. 

Tivemos a oportunidade de mostrar como o Colégio das Artes simbolizou um 

avanço rumo às correntes mais renovadas da Europa. No mesmo sentido, José 

Osório mostrou como, no âmbito político, o pensamento de Erasmo constituía-se um 

entrave à modernidade. No caso particular de D. Catarina, deve-se destacar a mercê 

régia dada a António de Ataíde. Amigo de infância do rei e, ao que parece, também 

companheiro de suas aventuras amorosas, razão pela qual a rainha tinha-lhe 
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profundo desafeto, Ataíde recebeu o título honorífico de Conde de Castanheira em 

1532. 

Certamente, ao tentarmos estabelecer uma correlação entre mercê e política, 

veremos quão pouco proveitosa tal tentativa se mostra. De fato, o título honorífico de 

António de Ataíde não foi suficiente para barrar o crescente político de D. Catarina, 

tampouco este crescimento foi capaz de impedir ou mesmo revogar a mercê régia. 

Nesse sentido, o prestígio pessoal de uma figura junto ao rei não implica que esta 

tenha um preponderante papel político. Novamente, o valimento pessoal não 

espelha necessariamente o político. A mercê muitas vezes era o meio usado para a 

concretização de uma política, mas não era a expressão dessa própria política. 

O segundo fator de natureza específica relaciona-se às dificuldades oriundas 

de sua própria condição e atuação, precisamente, sua condição de mulher e sua 

atuação ―castelhana‖. Quanto ao primeiro ponto, não parece ter sido este um 

obstáculo à sua atuação. Não obstante a condição de mulher ser em seu tempo 

considerada uma causa justa à inibição de comportamentos expressivos e a 

quietude feminina tida como uma grande virtude às moças bem nascidas, como tão 

claramente pontuou Gonçalo Fernandes Trancoso, que dizia: ―A mulher honrada 

sempre deve ser calada‖487, D. Catarina parece ter sido sempre uma rainha ativa e 

preocupada em participar das deliberações relevantes de seu reino. Atividade esta 

tão bem evidenciada em sua disposição em oferecer as próprias joias como lenitivo 

à sangria do erário régio advinda da compra de Maluco
488

. Desse ponto de vista, não 

seria desmedido enquadrar a obra de Gonçalo Trancoso no mesmo espectro 

daquele habitado pelos espelhos de príncipe, ou seja, como representantes de um 
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discurso ideal a orientar as atitudes489. Sob essa ótica, carregavam em si mesmos 

um desnível entre o ―recomendável‖ e o deliberado, entre o ―desejável‖ e o 

efetivamente ocorrido. Nesse sentido, tal como os espelhos de príncipes não 

―espelhavam‖ fidedignamente o comportamento dos monarcas, a obra de Trancoso 

certamente não indicava necessariamente a posição das mulheres e, em particular, 

das rainhas. 

O segundo ponto a ser tratado refere-se à atuação de D. Catarina. Nesse 

particular, surge como tema candente a influência da rainha junto a D. João III no 

sentido de implementar no reino uma política mais fortemente orientada aos 

interesses castelhanos. A consideração da influência de D. Catarina como fator 

preponderante no plano político aparece com maior intensidade a partir da década 

de 1540. De fato, foi em 1542490 que a rainha obteve uma importante vitória junto ao 

conselho quando conseguiu, por meio de uma negociação secreta, estabelecer o 

contrato de casamento de sua filha D. Maria com o príncipe das Astúrias491, 

vencendo uma importante corrente de opinião encabeçada pelo Conde de Vimioso e 

alijando assim as pretensões de D. Luís de casar-se com a sobrinha e garantir a 

possibilidade de sucessão real por um ramo português. 

Certamente, a influência da rainha junto ao rei deve ser vista com cuidado. É 

comum creditar tal influência à insegurança régia, tal como concebeu Queirós 

Velloso. A capacidade de ―articulação‖ de D. Catarina se fez presente no episódio do 

enlace de sua filha, evidenciando assim forte agilidade, e essa sagacidade faz-nos 

enveredar pelo irresistível caminho da análise pautada na oposição de 

personalidades da rainha e do rei. Por um lado, D. Catarina, uma mulher ―com o 

coração ao pé da boca‖492, e, por outro, D. João III, cuja lentidão ―é sem dúvida, um 

dos traços mais notados da sua pessoa e da sua condição de rei‖493. Não negamos 

totalmente esta oposição. Verdadeiramente, a lentidão joanina, em seus inícios, fator 
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dúbio de personalidade e majestade, torna-se, no decorrer do reinado, sintoma 

crônico de decadência física do rei494. 

A apresentação de sintomas de doença vascular cerebral, caracterizada por 

eventos frequentes de perda de consciência devido a isquemias transitórias495 que 

provavelmente acometia, o rei, foi certamente fator preponderante para a gradual 

delegação de poder deste para a sua esposa. 

Entretanto, o caminho das oposições de personalidades mais uma vez deve 

ser ponderado. É que a delegação de poder às rainhas não era característica 

exclusiva de D. João III, tampouco a capacidade de deliberação dos assuntos do 

reino era restrita às mulheres cuja personalidade se mostrava carregada de vigor. É 

o que se pode deduzir da igual relação existente entre Carlos V e D. Isabel. Em 

verdade, a discrição e o formalismo que caracterizavam o proceder da imperatriz 

portuguesa496 não impediam Carlos V de, muitas vezes, delegar os negócios de 

Castela à sua mulher497. 

De fato, cremos que o maior protagonismo das mulheres no poder devia-se a 

dois fatores. O primeiro, de origem política. No cenário de crescente centralização 

do poder monárquico, a consulta régia passava paulatinamente das figuras mais 

distantes do rei (os nobres) para as mais próximas (à família real, aos irmãos e às 

rainhas). O ―núcleo duro‖ do poder centralizava-se, concentrava-se. O segundo fator 

era de origem cultural. O desenvolvimento dos preceitos humanistas na educação, 

reivindicadores de uma primeira tentativa de equiparação entre homens e mulheres 

no âmbito da instrução, fez com que as rainhas se tornassem figuras de maior 

expressão nas deliberações e nos despachos498. 

Deste modo, em 1555, quando o rei já pouco tinha condições físicas para 

despachar ―quem verdadeiramente despachava os assuntos de governação, 

estando ou não D. João III presente eram Pero de Alcáçova e a rainha D. 

Catarina‖499. É bastante verossímil que a rainha tenha vislumbrado a transferência 
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como saída aos inúmeros problemas que a trajetória do Colégio das Artes suscitou. 

De fato, ela aparecia como uma excelente oportunidade para desonerar o extenuado 

erário régio. Nesse quesito, a atuação da rainha e dos infantes destoava 

sobremaneira da atuação joanina, que, por questões relativas a economia, parece 

nunca ter se pautado no campo do ensino. Nesse sentido, Brandão escreve: 

―Grandes eram na verdade, as apreensões de D. Catarina e Infantes acêrca das 

liberalidades que o Rei tinha para com as letras e letrados, sem atender a que o 

tesouro estava à beira da ruína‖500. 

A transferência também se configurava como um importante passo para 

retirar da corte as obrigações concernentes à administração do colégio, tais como a 

troca e a remuneração de professores, além de funcionar como antídoto às disputas 

internas entre parisienses e bordaleses. 

Mas não era somente a D. Catarina que a transferência aparecia como 

alternativa interessante. Além das razões de cunho econômico partilhadas pelos três 

para o desfecho jesuítico, existiam também motivações especiais restritas a cada um 

dos infantes para que tal decisão fosse tomada. 

D. Luís é uma das figuras mais glorificadas dentro da família real. Sua relação 

com D. João III é carregada de lacunas cujo preenchimento é uma tarefa 

extremamente complexa. A imagem de homem perspicaz munido de qualidades 

excepcionais a um rei, construída por meio das referências feitas por Damião de 

Góis e Francisco de Andrada e contraposta às descrições ―inequivocamente pouco 

vibrantes‖501 relativas às virtudes joaninas, evidenciava certamente uma maior 

facilidade de D. Luís referente à aquisição de certas habilidades, como a 

aprendizagem do latim, que desempenhavam na época o critério de inteligência e 

virtude. De todo o modo, fixando esses relatos definitivamente a imagem de D. Luís 

como aquele ―a quem dando a Providência os atributos de Rei, negou a fortuna de 

reinar‖502. 

Desse ponto de vista, não seria descabido supor que tal diferença viesse a 

suscitar, anos mais tarde, no irmão menos dotado que a fortuna quis fazer rei, certo 

grau de animosidade ou inveja. De fato, essa é uma das questões em aberto na 
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análise da relação entre o rei e o seu segundo irmão. Nesse sentido, Buescu 

interroga: 

 

Existiu ou não emulação e até inveja, como muitos sugerem e sustentam, de D. João 

III, que desde jovem sentira a predilecção de D. Manuel pelo seu segundo filho varão, em 

relação ao brilhantismo e irradiação do irmão, contrastando com as suas próprias limitações, 

muitas das quais tinha ele próprio consciência?
503

. 

 

Não nos proporemos a responder tal pergunta. Entretanto, dos muitos 

episódios polêmicos que envolveram diretamente a consideração da natureza da 

relação entre ambos, dois, em particular, mencionaremos: o da expedição a Tunes 

em 1535 e o do malogro das pretensões do infante em casar-se com a sua sobrinha 

D. Maria. 

Ora, a despeito das invocações ligadas à inveja joanina, podemos vislumbrar 

as razões que fizeram com que a decisão de D. Luís em combater em Tunes se 

tornasse motivo de descontentamento para D. João III. Em primeiro lugar, tratava-se 

de uma partida feita à revelia do rei. A viagem do infante de Évora para Barcelona a 

encontrar o imperador Carlos V não fora autorizada por D. João III, abrindo assim 

um perigoso precedente de questionamento da autoridade régia. Outro ponto a 

considerar era o perigo real de morte a que o infante se expunha em uma ―causa‖ da 

qual o rei procurava sempre se eximir. 

Neste particular, vemos como o desenvolvimento nos estudos não significava 

necessariamente um condicionante a uma mentalidade renovada. A despeito de 

suas evidentes limitações, ou quem sabe devido a elas, D. João III, quando 

comparado com o predileto do venturoso, mostra uma postura política 

eminentemente mais moderna que a do irmão, ainda preso às concepções cruzadas 

de honra pelas armas. A ira de D. João III, advinda da obrigação em mandar 

contingentes para Tunes, ocasionada pela partida de D. Luís, não derivava 

simplesmente de questões de ordem financeira, nascia de sua recusa em gastar 

dinheiro e demandar pessoal em um tipo de empreendimento que não lhe agradava. 

Ao rei, parecia mais vantajoso usar o dinheiro do erário no financiamento de colégios 

ou nas obras missionárias. 
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O outro caso refere-se ao alinhamento de D. João III à posição defendida por 

D. Catarina relativa ao casamento de sua filha com o príncipe das Astúrias. Neste 

particular, a opção joanina costuma ser vinculada quase que exclusivamente à 

influência da rainha. Entretanto, uma análise mais serena vem a enfraquecer este 

argumento. Um dos pontos mais sensíveis que o casamento de D. Luís com sua 

sobrinha evidenciava era a grande diferença de idade entre os cônjuges. Pode-se 

objetar se este ponto era uma questão relevante a se considerar quando o que 

estava em jogo era a sucessão do trono. Porém, não se pode duvidar que a 

diferença de idades fosse um critério importante na definição da opção do rei e que, 

por esse critério, D. João III manteve sempre uma atuação coerente. Na conjuntura 

das negociações do seu casamento vemos que, embora a diferença de idades entre 

D. João III e D. Leonor não fosse realmente um problema, a situação de enteado e 

madrasta que lhesfigurara pelo último casamento de D. Manuel foi para ele um 

empecilho à concretização do enlace504. 

Outro exemplo dessa atitude deu-se em 1548; portanto,é um episódio bem 

posterior à negativa joanina ao enlace de seu irmão com D. Maria, quando D. João 

III veio a frustrar as pretensões de D. Jorge de Almeida, bastardo de D. João II e 

provecto idoso, de casar-se com D. Maria Manuel, jovem dama da rainha D. 

Catarina, que contava com a idade de 16 anos505. 

Ora, seja como for, tanto no episódio de sua recusa ao casamento com D. 

Leonor, e nesse sentido, pondo-se em aberta oposição a alguns segmentos 

importantes da nobreza, como evidenciam os requerimentos da câmara de 

Lisboa506, quanto no episódio de D. Jorge de Almeida, o que prevaleceu foi a 

vontade régia507. Desse ponto de vista, parece pouco verossímil defendermos, no 

que se refere ao episódio de D. Luís e D. Maria, um tipo específico de proceder 

joanino motivado pela inveja, ou ainda, sustentarmos que a razão para a frustração 

das pretensões do infante estivesse ―somente‖ nas ―maquinações‖ de D. Catarina, 

nesse sentido, afastando-se novamente D. João III da imagem de rei hesitante. 

Pode-se questionar o tipo de escolhas feitas por D. João III, mas não se pode 

duvidar que fossem feitas pelo próprio rei. 
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De qualquer modo, seja lá por quais razões forem quiçá pelo enorme 

desgosto advindo de seguidas oportunidades perdidas, D. Luís era, em 1555, um 

homem marcado por uma forte espiritualidade. Desempenhando papel de relevância 

do Colégio das Artes à ordem inaciana, que, aliás, parece ter almejado integrar508. 

Ao contrário de D. Luís, D. Henrique, tal como D. Catarina, foi ganhando 

gradativamente uma inequívoca posição de destaque junto ao rei509. Sua ascensão 

torna-se visível a partir de 1539, quando recebe de D. João III o cargo de inquisidor 

geral do reino. Porém, esse prestígio que gozava junto ao monarca não pode ser 

interpretado somente sob a chancela da concordância com os objetivos joaninos. De 

fato, ainda na década de 1550, e depois da morte do irmão, o cardeal infante opta 

por caminhos que evidenciam uma grande diferença em relação a D. João III. 

Vejamos as palavras de Silva Dias referentes à atuação cultural e religiosa do 

infante: 

 

A sua acção neste campo está dominada pela ideia fundamental de encaminhar o 

clero e os quadros dirigentes do laicado para formas de pensamento e de vida que os 

ligassem instintiva e passionalmente à ideologia de um catolicismo intransigente às novidades 

do século. [...] Se já antes se tinha definido no seu espírito a necessidade de aproximar a 

cultura eclesiástica da cultura civil, norteada pelo humanismo literário
510

. 

 

Portanto, presenciamos, entre as atuações joanina e henriquina, uma 

diferença fundamental: ‗a necessidade de aproximar a cultura eclesiástica da cultura 

civil‘. Vimos que o objetivo joanino almejado para a sua nobreza e expressado no 

Colégio das Artes era justamente o de criar condições para a formação de uma elite 

desvencilhada da cultura eclesiástica, atuante na sociedade civil (ou, se quisermos, 

na dimensão civil dela) como nos moldes humanistas. Tal como Diogo de Gouveia, 

D. Henrique foi essencialmente um administrador511 ligado aos formalismos da 

Escolástica. Na verdade as questões do Humanismo nunca o atingiram de maneira 
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efetiva512. Deste ponto de vista, compreende-se bem a sua forte oposição inicial aos 

jesuítas513. Entretanto, tal como no caso do velho teólogo, os bons resultados da 

atividade catequética e pastoral inaciana o impeliram a exaltar o espírito prático da 

ordem. De fato, a espiritualidade inaciana iria posteriormente exercer forte influência 

em sua única obra514. 

Certamente era essa dimensão pastoral a maior privilegiada de seu ideal 

educativo. É por isso que para o infante, ainda em 1550, a ordem lhe aparecia como 

a melhor depositária a confiar o ensino. Sendo assim, a transferência do Colégio das 

Artes aos jesuítas aparecia ao infante como uma excelente oportunidade de 

finalmente impor ao irmão o seu ideal educativo, alheio aos preceitos humanistas de 

formação de uma ―elite‖ inserida na sociedade civil. 

Deste modo, podemos dizer que as vozes do conselho régio exerceram sem 

dúvida grande influência para o desfecho da transferência. Entretanto, todo esse 

coro a cantar as inúmeras vantagens que tal medida traria não poderia realmente se 

concretizar sem antes passar pela afirmativa régia. Não obstante o rei estar cada 

vez mais impossibilitado, o monarca ainda vivia, e era fundamental à rainha e aos 

infantes conseguirem dele a ratificação da operação pelo seu reconhecimento oficial, 

que, afinal, jamais conseguiram... 

A terceira razão alegada é a econômica. Nesse particular os autores 

divergem. Francisco Rodrigues, por exemplo, considera o fator econômico como 

causa importante, porém secundária: ―Mas com estes motivos principais, houve 

também razões de economia [...] A rainha e os infantes muito as consideravam‖515. 

Já Mário Brandão muda o seu parecer ao longo de suas duas obras. Em o 

Colégio das Artes assinala que: ―O que quer dizer que ainda aqui como em tantos 
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outros negócios o factor económico poderia ter desempenhado um papel senão 

único, pelo menos, altamente preponderante‖516. 

E em A Inquisição e os professores do Colégio das Artes, sustenta que: 

 

A causa verdadeiramente determinante da entrega do Colégio cremos já há muito ter 

demonstrado-o desejo ardente dos jesuítas de entrarem na sua posse, e encontrarem 

advogados poderosos a defenderem a pretensão, e que após longa porfia, logravam 

convencer o Soberano a satisfaze-la
517

 

 

Aqui, portanto, há uma mudança de perspectiva do autor em relação à 

transferência. Com o passar dos anos, Brandão muda as prioridades que elege para 

a explicação da transferência, limitando-se somente a dizer: ‗cremos há muito ter 

demonstrado‘. Em seu trabalho anterior, o autor já explicitara a ação dos jesuítas na 

conquista do colégio, qualificando-a como razão capital ao criticar o trabalho de 

Baltasar Teles. Entretanto, como já descrevemos, Brandão nunca a havia eleito 

como ‗causa verdadeiramente determinante‘. Vejamos sua declaração: 

―Mas o Cronista [Baltasar Teles]-ignorância ou propósito?-cala uma razão 

capital: a acção da própria Companhia [...], não podemos deixar de admitir a sua 

interferência na obtenção do Colégio‖518. 

Essa mudança de perspectiva traz consigo duas preocupações: a primeira, 

referente à verificação da situação econômica geral do reinado joanino. Nesse 

sentido, importa esclarecermos se, durante o ano de 1555, houve uma mudança 

significativa nas finanças do reino e se essa alteração foi determinante na decisão 

de transferência. A segunda preocupação diz respeito à ação jesuíta. 

A questão da relação entre a falta de liquidez da economia portuguesa e a 

decisão de transferência do Colégio das Artes deve ser vista com cuidado. Tal como 

o argumento da ―atuação ziguezagueante‖ é constantemente usado para ―explicar‖ a 

atuação joanina, o argumento da falta de dinheiro é frequentemente usado para 

explicar a transferência. Este tipo de generalização pouco contribui para o 

esclarecimento das questões devido ao seu elevado grau de indistinção e 
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indeterminação. Em outras palavras, atribuir a transferência do colégio à falta de 

dinheiro é tão pouco esclarecedor quanto afirmar que a atuação joanina deveu-se à 

sua indecisão. 

Desde D. Manuel, existe um movimento generalizado de burocratização, 

objetivando a centralização do poder na coroa. No âmbito econômico deste 

movimento, destaca-se o incremento da contabilidade e das formas de arrecadação. 

Nesse sentido, Rodrigues escreve: ―A importância da contabilidade na precisão dos 

reditos e na previsão necessária ao funcionamento da coisa pública explicam o 

sucesso das estatísticas. Torna-se imprescindível apurar atentamente receitas e 

despesas‖519. 

Este incremento implica que devemos relativizar o caráter excepcional da 

precariedade da situação financeira joanina. Foi somente com o aumento do rigor da 

apuração de despesas e receitas que se passou a poder afirmar com maior 

segurança acerca da falta de liquidez do reinado, não significando, deste modo, que 

situações deste tipo não tenham ocorrido anteriormente. Rodrigues mostra que foi a 

partir do reinado joanino que se iniciou a realização de orçamentos gerais de 1526, 

1527, 1534 e 1557, evidenciando assim uma tentativa de regularização da situação 

econômica. 

J. Lúcio de Azevedo mostra como o déficit orçamentário português era um 

problema crônico bem anterior ao reinado joanino, consagrando assim uma política 

norteada pelos pedidos de empréstimos: ―A transição [no caso de uma economia 

agrária para uma economia comercial advinda das descobertas] não alterou de 

modo visível as circunstâncias de apuro que eram de regra no erário régio [...] Cada 

vez que se tornava necessário [...] recorria-se aos empréstimos‖520. 

Rodrigues cita como empréstimos importantes os realizados em 1502, 1525, 

1535 e 1563. 

A falta de dinheiro era uma constante durante todo o reinado joanino. 

Entretanto, essa carestia não impediu D. João III de implementar a sua reforma do 

ensino, além de não ter sido suficiente para alterar a sua benevolente atitude geral 

frente ao desenvolvimento de colégios nem de o inibir os gastos com o planejamento 
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ou com os salários dos professores do Colégio das Artes. De fato, na conjuntura das 

negociações com os jesuítas após a conversão do Colégio das Artes em 

estabelecimento da ordem, observamos que o sentido mais importante da 

negociação era estabelecer para o colégio uma dotação orçamentária fixa 

desvinculada do erário, a fim de garantir-lhe autonomia de funcionamento, e só 

secundariamente observamos uma preocupação propriamente econômica de 

contensão. Na realidade o que ocorreu foi apenas uma realocação de valores e não 

uma diminuição efetiva de gastos. 

Com a transferência do Colégio das Artes aos inacianos, Coimbra passou 

então a ter dois colégios jesuíticos, o das ―Artes‖ e o de Jesus. Pensava o rei 

eliminar o Colégio de Jesus, transferindo todos os jesuítas para o mais novo colégio. 

Para garantir uma dotação fixa ao novo colégio, o rei então se utilizaria de duas 

fontes de renda já existentes. A primeira, dos próprios jesuítas, referente aos valores 

obtidos das propriedades dos mosteiros de San Fins e de S. João de Longos Vales 

que já pertenciam ao Colégio de Jesus e que rendiam aos jesuítas 200.000 réis 

anuais cada um. A segunda, de alguns bens da universidade, que renderiam 4.000 

cruzados anuais. Além disso, o rei prometia um acréscimo de renda suficiente para 

manter mais trinta membros da ordem; que já contava com cem membros no 

Colégio de Jesus. 

A somatória dessas rendas resultaria em um total de dois contos, valor 

suficiente para a manutenção do novo colégio. De fato, desde a época bordalesa, as 

despesas totais do Colégio das Artes não superavam os 1.4000.000 réis anuais. 

Deste modo, observamos que este arranjo permitiria ao rei alcançar uma renda 

maior do que a antiga, que então sempre se despendera para a manutenção do 

Colégio das Artes, com a vantagem de que agora só demandaria 450.000 réis em 

―espécie‖. Além disso, essa operação era interessante ao rei porque permitiria à 

coroa reaver o antigo prédio do Colégio de Jesus, furtando-se assim do 

compromisso que firmara com os jesuítas de reformá-lo e possibilitando convertê-lo 

em um novo colégio destinado à diferente ordem. Mais ainda, desabonava-se o rei 

de prosseguir com as reformas do antigo Colégio das Artes, que agora seriam 

custeadas com a venda da propriedade jesuítica do Paúl. 

Quanto à universidade, antiga partidária da transferência do Colégio das Artes 

aos inacianos, com a perda de parte das suas rendas à Companhia de Jesus, via a 

operação não mais com o entusiasmo de outrora... Entretanto, concretamente, os 
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receios universitários não eram tão legítimos. É que após a perda de seus 4.000 

cruzados anuais, o rei comprometera-se a pagar as pensões vitalícias de dois de 

seus professores: a de Pedro Álvares da Costa, no valor de 2.000 cruzados anuais, 

e a de Martim de Azpilcueta Navarro, no valor de 1.000 cruzados anuais, resultando 

para a universidade uma perda de somente 1.000 cruzados. 

Porém, esse arranjo original de D. João III jamais se concretizaria, pois 

nenhuma das partes cumpriu o combinado. Os jesuítas não venderam a propriedade 

de Paúl, tampouco deixaram o Colégio de Jesus; por outro lado, a universidade 

nunca deu aos inacianos as rendas preestabelecidas. Neste quadro, o rei não 

conseguiu dotar o recém-transferido colégio, com uma renda fixa independente do 

erário. Em verdade, continuou D. João III doando dinheiro ao Colégio de Jesus, não 

se efetivando, portanto, a economia pensada. Por sua parte, o rei nunca oficializou a 

entrega do Colégio. 

O não cumprimento do acordo pelas partes não deve ser interpretado, porém, 

sob a ótica das análises pautadas na ortodoxia e na hesitação joaninas. Para 

entendermos a razão pela qual D. João III jamais obrigou os inacianos a deixarem o 

Colégio de Jesus ou venderem o Paúl, é necessário ter em conta a própria natureza 

da relação existente entre D. João III e os jesuítas. Sinteticamente, podemos dizer 

que a Companhia de Jesus caracterizava-se essencialmente como uma organização 

supranacional destinada a agir em todas as partes do mundo para promover a 

conversão do gentio ao cristianismo e a corrigir os ―erros‖ luteranos nas regiões 

atingidas pela reforma521. É exatamente esse caráter ―cosmopolita‖ que interessou 

sobremaneira D. João III a chamá-los a Portugal para desempenharem a sua tarefa 

missionadora. Em um reino de dimensões reduzidas, com áreas de baixos níveis de 

povoamento522 e detentor de um grande império que dia a dia fazia surgir um sem 

número de ―almas a catequizar‖, o surgimento de uma ordem com alto grau de 

simplicidade litúrgica e disposta a seguir para as áreas mais remotas do império 

português aparecia a D. João III como forte lenitivo a dois grandes problemas 

crônicos de seu reino: o trabalho nas misericórdias e hospitais e a catequização do 

gentio em áreas remotas. Evidentemente, a cura de enfermos acometidos por 
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doenças várias e a ida à Índia ou ao Brasil para a catequização não eram tarefas a 

serem priorizadas pelos segmentos nobres. De fato, vimos que o próprio rei 

desejava reservar para a nobreza cargos de natureza burocrática e administrativa, 

razão pela qual a formação do Colégio das Artes fez-se necessária. 

Entretanto, se a presença dos jesuítas no reino era vantajosa ao rei, seria um 

erro pensar que não criasse também alguns inconvenientes. Se, por um lado, a 

natureza supranacional da companhia muito interessava ao rei porquanto permitir 

uma ação disseminada pelo império, cuja irradiação era impossível de ser obtida 

apenas com quadros portugueses, por outro, esse mesmo caráter trazia uma 

situação delicada no que tangia à autoridade régia. Sendo uma organização 

supranacional própria à disseminação do catolicismo, seu centro de subordinação e 

decisão era Roma. De fato, era ao papa a figura que primeiro deveriam subordinar-

se. No mesmo sentido, era ao Geral, não por acaso também fixado em Roma, a 

quem os missionários primeiro deveriam prestar contas. 

Desse ponto de vista, a presença jesuítica deve ser interpretada como um 

constante foco de tensão simbolizado na disputa entre as figuras do papa e do rei. O 

primeiro, ―vigário de Deus na Terra‖, cuja tradição medieval havia conferido todo o 

poder espiritual sobre a cristandade. O segundo, soberano de um número cada vez 

maior de súditos e senhor de uma crescente extensão de terras, protagonista de um 

processo inequívoco de legitimação de sua autoridade, tanto na esfera temporal 

secular quanto na esfera espiritual, mediante à apropriação de domínios que lhe 

eram alheios anteriormente. 

Sob essa ótica, os jesuítas eram simultaneamente homens, pelo juramento 

que fizeram para alcançar o reconhecimento de sua ordem, e compromissados com 

a disseminação e a subordinação da autoridade papal, compromisso que se 

revigorava no âmbito de seu próprio trabalho de conversão, e a obedecerem ao 

soberano que os acolhia. 

Essa dubiedade de mando jesuítica acabava por gerar uma disputa de forças 

que se refletia numa situação oscilante, em que tanto o rei como os jesuítas eram 

co-partícipes de um incessante jogo de ceder e exigir523. Esse jogo aparece 

claramente em duas conjunturas muito significativas. A da deposição do primeiro 
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provincial de Portugal, Pe. Simão Rodrigues, e evidentemente a das negociações de 

transferência do Colégio das Artes. 

Simão Rodrigues de Azevedo nasceu em 1510 na vila de Vouzela, do bispado 

de Viseu, aparecendo anos mais tarde como um dos bolseiros de D. João III no 

Colégio de Santa Bárbara. É lá que conhece Inácio, tornando-se posteriormente um 

dos primeiros fundadores da ordem. Em 1540 chega a Portugal, desempenhando 

durante 12 anos um expressivo trabalho de disseminação da Companhia. Em 1546 

é promovido a Provincial de Portugal. Durante o tempo em que foi Provincial acabou 

por se tornar a personagem central de um dos períodos de maior agitação na 

província portuguesa. A principal razão da polêmica de seu governo foi o excessivo 

grau de independência de Roma, segundo os seus companheiros, que caracterizou 

as suas atividades. 

De fato, Simão Rodrigues pareceu gozar de excelentes relações com 

importantes setores cortesãos, além de grande acesso junto ao rei. Certamente, a 

sua ascendência nobre, que lhe possibilitou não só a convivência na corte desde a 

tenra idade, mas também o seu posterior agraciamento com uma das bolsas para 

estudar em Paris, era elemento indicador da existência de um bom grau de afinidade 

entre o jesuíta português e D. João III. 

Em verdade, a conhecida discordância entre Rodrigues e Loiola relativa à 

legitimidade da realocação de rendas dos colégios localizados em diferentes reinos, 

que pontuou as discussões concernentes à feitura das Constituições em 1551, 

mostra com clareza o caráter ―português‖ da atuação de Rodrigues junto à 

Companhia. De igual maneira, a demorada resolução do rei em permitir a saída de 

Rodrigues do reino e, em seguida, os reiterados pedidos de D. João III ao Geral para 

que Rodrigues estivesse novamente em seu reino o mais brevemente possível 

mostram a sintonia existente entre o rei e o jesuíta. Esses pedidos joaninos devem 

ser lidos não só em sua dimensão pessoal, traduzidos como afeição ou mera 

afinidade pessoal — definitivamente não negamos essa dimensão —, porém, tais 

pedidos também carregavam, e acreditamos que majoritariamente, uma dimensão 

política manifestada no grande interesse joanino de ter como maior representante 

jesuíta em seu reino alguém com quem estava alinhado. 

Entretanto, como já nos referimos, é preciso sempre ter em conta a tensão 

que caracterizava a relação entre a Companhia e o rei. É conhecida a pressão 

exercida por Rodrigues no que respeitou ao desfecho favorável à ordem inaciana no 
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caso de D. Teotónio. A forte dependência portuguesa pelos quadros jesuíticos para 

atuação tanto nos domínios como no próprio reino era o ―calcanhar de Aquiles‖ que 

obrigava a ―hesitação‖ joanina a ceder aos jesuítas. 

Outro episódio muito significativo a mensurar as relações entre a Companhia 

e o rei é o relativo à escolha régia de Rodrigues como um dos preceptores para a 

educação do príncipe D. João. Neste particular, observamos dois pontos 

importantes. O primeiro, uma limitação das decisões régias, expressas na 

obrigatoriedade do rei em solicitar aval do Geral para a preceptória de Rodrigues; o 

segundo, como já nos referimos, a concepção joanina pautada na segregação 

jesuítica ao ensino elementar e catequético, almejando alijar a ordem dos 

segmentos mais nobres deste ensino que era traduzido no ensino das letras, 

reservado este, pois, aos humanistas. Como bem lembrou Francisco Rodrigues: 

―Ambos estavam destinados a preceptores do príncipe, Simão para lhe ensinar a 

doutrina cristã e Damião de Góis para o instruir nas letras‖524. 

Sob esse ponto de vista, é fácil perceber os pilares instáveis sobre os quais a 

atuação de Rodrigues deveria se equilibrar. Por um lado, o súdito português de D. 

João III, que lutava pelos interesses de seu rei a impedir que o dinheiro régio 

escoasse para colégios jesuítas ―não portugueses‖, ou ainda, na sua demora ou 

(ineficiência) em cumprir as determinações de seu Geral concernentes à abertura de 

colégios ―públicos‖, tal como já acontecia em Messina ou na Gandia. Não seria 

descabido admitir que a Rodrigues não tivesse se explicitado, durante as inúmeras 

conversas que teve com D. João III, a não prioridade deste em abrir colégios 

jesuítas ao ensino público. Ainda que tivesse o desejo de que tal ocorresse, não iria 

confrontar-se com tão claro protetor da ordem. 

Por outro lado, o jesuíta, denunciante de Damião de Góis à Inquisição, 

perturbando o rei com os inconvenientes que uma denúncia dessa natureza a um de 

seus protegidos traria, ou ainda, agente decisivo nas deserções de elementos da 

nobreza do Colégio das Artes para o Colégio de Jesus. Entretanto, se a 

dependência portuguesa pela ordem foi o fator decisivo usado por Rodrigues para o 

caso de D. Teotónio, essa mesma dependência de que o jesuíta se utilizara foi 

igualmente o fator decisivo de sua perda de forças frente a Inácio. 
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Evidentemente, D. João III tudo fez para manter em Portugal o provincial que 

melhor atendia aos seus interesses. Porém, na decisão derradeira do conflito, optou 

o rei pela permanência da ordem. De fato, era essa sua prioridade essencial, era 

isso que ―prendia‖ o rei. Assim como D. João III não pôs em risco a permanência dos 

jesuítas em Portugal por D. Jaime, igualmente não a pôs por Rodrigues. Sem 

dúvida, a perda de Rodrigues foi uma grande derrota para D. João III, mas derrota 

maior ao rei seria ver seu império desprovido dos missionários de que tanto 

necessitava... 

Neste contexto é que podemos explicar o porquê das aberturas dos colégios 

públicos de Santo Antão e do Espírito Santo só terem ocorrido em 1553, é neste 

cenário também que se explicam as razões pelas quais as negociações relativas à 

transferência do Colégio das Artes se iniciaram na mesma data, com o visitador 

Miguel de Torres e Jerônimo Nadal. 

A abertura de classes públicas em Lisboa e Évora deu ensejo para que a tão 

questionada exclusividade do ensino público de Humanidades realizado em Coimbra 

fosse questionado, significando verdadeiramente uma vitória não somente para os 

jesuítas, mas, para as demais ordens. 

Em 1555, portanto, a entrega do Colégio das Artes aos jesuítas significava 

uma importante vitória para a ordem. Simbolizou o fim da concepção joanina 

pautada na segregação jesuítica. Entretanto, essa vitória não foi sacramentada pelo 

rei. A dependência portuguesa pelo trabalho missionário dos inacianos fez com que 

o rei não entrasse em atrito com os jesuítas pelo não cumprimento de sua parte no 

acordo de transferência. Por outro lado, o não cumprimento da ordem fez com que 

D. João III jamais cobrasse da universidade a renda. Igualmente desobrigou o rei de 

oficializar sua decisão. Os resultados pouco eficientes do ensino jesuítico no antigo 

Colégio das Artes e a ausência de renda fixa fizeram com que D. João III ―o desse à 

prova‖. A manutenção do Colégio de Jesus pelo rei mostra que o dinheiro não era o 

principal problema para a resolução da transferência. As brigas internas do Colégio 

das Artes, somadas à dependência pelos jesuítas e reforçadas pelas pressões 

inacianas para o fim do monopólio de humanidades fizeram com que o destino do 

colégio assim se concluísse. 

Porém, é preciso lembrar que o desfecho pelos jesuítas não se deveu 

somente a suas pressões e ao trunfo da missionação. Deveu-se também, a uma 

predileção do rei ao que lhe parecia mais avançado e interessante. Não querendo 
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retornar à realidade monástica, o rei acabou por prestigiar os jesuítas com o Colégio. 

Afinal, já eram detentores de uma experiência bem sucedida além mar. 

Tudo isso indica que, no que respeita à questão econômica, há uma grande 

delimitação entre as vontades do rei e as dos conselheiros. Ao que parece, a medida 

de transferência surgiu aos conselheiros como uma saída interessante frente à 

situação deficitária do tesouro, que acabou malograda, mas essa preocupação não 

era partilhada pelo rei de forma tão evidente. Foi por isso que após a morte de D. 

João III a rainha empenhou-se na anexação do colégio à universidade. Desse ponto 

de vista, não foi sem motivo que se operou a mudança de parecer de Mário 

Brandão, elevando a ação jesuíta a um patamar de maior importância quando 

comparada à questão econômica. 
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Considerações Finais 

 

 

Partindo da tentativa de se compreender as razões que levaram D. João III a 

fazer aquilo que não queria ―sino que lo hicierón hazer‖, como tão bem expressou o 

jesuíta Luís Gonçalves da Câmara em 1557, e articulando essa constatação de 

Câmara com a surpreendente decisão joanina de não oficializar a transferência do 

Colégio das Artes aos inacianos em 1555, surgiu o problema desta dissertação. 

Certamente, a atitude de D. João III destoava sobremaneira daquele seu 

―procedimento geral‖ que o consagrara e o tornara famoso como o maior benfeitor 

que a Companhia de Jesus já tivera. 

Sob essa ótica, duas questões se impunham. A primeira dizia respeito à 

descoberta do caráter do Colégio das Artes. Quais as motivações que levaram o rei 

a concebê-lo, a concretizá-lo. Qual era a sua significação para o reino. Que tinha 

esta escola de tão especial que levou D. João III a sair de sintonia com aquela 

Companhia à qual  até então sempre tinha concedido as maiores vantagens. 

A segunda questão concernia justamente em por em xeque a validade dessa 

―sintonia‖, isto é, questionar se durante todo o reinado joanino houve sempre uma 

coincidência de interesses entre o rei e a Companhia de Jesus, quais interesses lhes 

eram antagônicos e quais as razões que levaram D. João III a não impor a sua 

vontade. 

Realizou-se então um levantamento sobre as principais características 

constitutivas do Colégio das Artes, tanto no que se referia ao seu nível interno, 

quanto no que respeitava ao seu nível externo. Sob essa ótica, era importante nos 

determos tanto em aspectos ligados a sua composição docente e discente ou à sua 

organização curricular, quanto em aspectos ligados à sua arquitetura ou mesmo à 

sua localização. Como resultado desse levantamento, obtivemos um quadro que 

indicava uma inequívoca modernidade dessa escola frente aos demais colégios que 

funcionavam em Portugal. Por modernidade, queríamos nos referir ao conjunto das 

tendências pedagógico-curriculares desenvolvidas sobretudo a partir dos ditames do 

pensamento de Erasmo de Roterdã agrupadas genericamente sob a denominação 

do termo ―Humanismo Cristão‖ e que na época de D. João III já não se constituíam 

propriamente em uma novidade em lugares como a França ou a Bélgica. 
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Porém, se nos reinos francófonos ou mesmo na Espanha, com a 

Universidade de Alcalá e o cardeal Jimenez Cisneros, as tendências erasmianas já 

estavam consolidadas, a situação em Portugal não era semelhante. De fato, ao 

compararmos os processos de formação das universidades francesa e portuguesa 

percebemos o quão distante Portugal estava da França. Em verdade, movido por um 

processo formativo diferenciado, o ensino de tipo universitário jamais se impusera 

em solo português até o reinado de D. João III, quando a partir de 1527, o rei iniciou 

um programa de bolsas de estudo para o curso de teologia na universidade de Paris. 

Certamente esse processo de modernização do ensino português encabeçado por 

D. João III viria a conhecer novas etapas. A centralização do ensino em Coimbra, 

com a transferência da universidade portuguesa em 1537, a perda do estatuto do 

ensino de humanidades dos monges crúzios, que a partir de 1544 passou a ser 

ministrado justamente na universidade, e a fundação do Colégio das Artes em 1548 

completaram finalmente este processo. 

Sob essa ótica, era difícil admitir a validade das explicações historiográficas 

que advogavam para Portugal uma forte inflexão em termos culturais direcionada ao 

conservadorismo e ao integrismo religioso. Para fundamentarem essas explicações 

recorria-se sempre a dois eventos. A instalação do tribunal da inquisição em 1536 e 

a chamada dos jesuítas em 1540 eram manifestações desse conservadorismo. 

Entretanto, a cronologia desmentia essas explicações. Se a partir de 1536, com a 

inquisição, Portugal entrasse em um caminho conservador, como explicar a 

constituição do Colégio das Artes em 1548? Se os jesuítas fossem antagônicos ao 

Humanismo, por que D. João III iria construir um colégio justamente com essas 

características? 

A resposta a essas questões: a personalidade joanina. Era ela a responsável 

pela atuação ―ziguezagueante‖ de D. João III. A despeito de sua ―boa inclinação 

para as letras‖, esse rei piedoso, pelo caráter indeciso e pelo temor à heterodoxia, 

acabou sempre sendo vítima de si mesmo, ceifando ele próprio os desenvolvimentos 

progressistas por ele ambicionados... 

Ora, a convivência entre a inquisição e o humanismo não poderia ser 

creditada como resultado de uma excentricidade do rei. Não podia ser fruto de sua 

personalidade obscura. Certamente o caso espanhol demonstra essa negação ou, 

se quisermos, essa possibilidade de integração entre essas duas ―realidades‖. 

Ademais, não parece ter sido a inquisição, pelo menos em seus inícios, responsável 
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pela inibição dos desenvolvimentos humanistas. De fato, foi justamente em 1536, 

contiguamente à inquisição, que se realizou a publicação da primeira gramática da 

língua portuguesa por Fernão de Oliveira. 

A explicação fundamentada na personalidade ziguezagueante do rei não 

poderia ser usada para desvendar as articulações existentes entre a Inquisição, a 

Companhia de Jesus e o Humanismo do Colégio das Artes. Nesse sentido, optou-se 

por uma perspectiva funcional que servisse a desvendar as verdadeiras 

contribuições almejadas por D. João III quando em finais da década de 1540 dotou o 

reino dessas três estruturas. 

Desse ponto de vista, foi necessário investigar o caráter supostamente 

―imiscível‖ entre o Humanismo e os jesuítas. Partindo da análise da emoção da 

piedade, precisamente, porquanto a sua adjetivação ter conferido a D. João III o 

epíteto pelo qual ficou conhecido, pudemos sugerir a partir de seu processo de 

estetização a grande probabilidade de um homem do século XVI desejar integrar a 

Companhia de Jesus e as conquistas humanistas no âmbito de uma mesma ação 

política. De fato, através da identificação de importantes similitudes entre as 

doutrinas de Erasmo e Inácio essa integração é defendida. 

Em seguida, problematizando uma a uma as principais razões apresentadas 

pela historiografia especializada para a transferência da escola coimbrã, 

evidenciaram-se as suas fundamentais insuficiências. Não obstante, sem desprezá-

las em absoluto, apresentamos a nossa proposta explicativa, que teve como 

argumento principal a defesa de uma singular concepção joanina baseada na 

setorização do ensino português. Por um lado, os jesuítas, encarregados do ensino 

catequético de base dirigido aos gentios, às crianças ou aos segmentos sociais mais 

simples, por outro, os humanistas e teólogos, encarregados do ensino de 

humanidades e artes, orientado geralmente aos segmentos mais nobres. Dirigido 

àqueles aptos a ocuparem cargos na crescente estrutura burocrática do reino. 

As brigas internas que marcaram a história do Colégio das Artes, as ações de 

cunho pessoal ou coletivo revestidas pelo descontentamento advindo da perda de 

legitimidade de pessoas ou instituições, os problemas econômicos e 

fundamentalmente a ação jesuítica orientada a reverter a concepção joanina de 

segregação dos inacianos do ensino foram todos eles fatores que contribuíram para 

o desfecho da transferência do Colégio das Artes. 
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Tal transferência , portanto, não pode ser interpretada como o resultado da 

personalidade hesitante do rei, igualmente, não pode ser tributária apenas de um 

único fator em particular. Ela foi o resultado de um complexo de elementos que 

envolveram questões econômicas, mas também questões relativas à legitimidade de 

ministrar um tipo de ensino, e finalmente, de comodidade frente à resolução de uma 

situação pontual de conflitos internos do Colégio das Artes. 

Em síntese, a transferência do Colégio das Artes aos jesuítas simbolizou o fim 

da concepção joanina do ensino, razão pela qual jamais foi oficializada pelo rei. Ela 

não se explica por questões de ordem econômica, que na verdade era apenas um 

fator secundário na resolução. No mesmo sentido, a transferência jamais pode ser 

explicada, nem secundariamente, por questões de ordem religiosa ligada à 

manutenção da ortodoxia. Não pode ser explicada por questões relativas à 

competência pedagógica dos bordaleses. 

Foi um lenitivo às brigas internas, ao desgaste provocado pela ação 

inquisitorial, pela saída em massa de bordaleses e o consequente problema 

administrativo de locação de professores. Foi também uma medida tomada com a 

expectativa de diminuição dos gastos, também se deveu à ação dos jesuítas pelos 

conselheiros. Como vimos, a ação jesuítica resultava do forte desejo de rompimento 

da segregação jesuítica. A imposição de que o ensino público coimbrão estivesse 

ligado à esfera governamental obrigava os inacianos e os demais estudantes à 

frequência no Colégio das Artes. 

Entretanto, a pressão jesuítica também deve ser relativizada. Não obstante 

muito forte e poderosa, visto que a ordem possuía importantes interlocutores na 

corte, ela só gerou frutos devido a uma predileção do rei. Outras pressões 

provinham de setores não ligados aos jesuítas. Os monges crúzios, que tiveram até 

meados da década de quarenta o monopólio do ensino público de humanidades em 

Coimbra e que foram os antigos detentores dos colégios de Todos-os-Santos e de 

São Miguel, poderiam certamente ser uma excelente opção para o destino do 

Colégio das Artes. 

Os teólogos parisienses da universidade poderiam também ser os escolhidos 

para assumirem a escola, visto que já eram maioria no quadro docente do colégio. 

Entretanto, nenhuma dessas opções se concretizou. O êxito jesuítico se efetivou 

porque a D. João III os inacianos representavam a sua opção de maior 

modernidade. Dotada de simplicidade litúrgica interessante ao rei e possuidora de 
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uma bem-sucedida experiência pedagógica nas colônias e no interior do reino, o rei 

os preferiu em detrimento dos crúzios. De fato, a escolha pelos crúzios simbolizaria 

um retrocesso à realidade monástica que o rei sempre quisera findar. Essas são as 

razões da predileção, embora nada entusiasmada, de D. João III pelos jesuítas. 
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