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DOGMAS TRIDENTINOS EM PORTUGAL: RELIGIÃO, RELIGIOSIDADE E 
EDUCAÇÃO LUSITANAS DURANTE O SÉCULO XVI. 

MARTINS, Flat James de Souza1 
COSTA, Célio Juvenal2 

 

A investigação contida neste trabalho3 procura discutir dois aspectos na sociedade 

portuguesa quinhentista que foram marcantes durante o período do descobrimento, da 

expansão ultramarina e das reformas religiosas: a religião e a religiosidade, e a 

educação lusitanas. Diante das várias mudanças nas áreas sociais, religiosas, 

educacionais, econômicas, culturais e políticas na Europa do século XVI, vários fatores 

contribuíram para o surgimento de uma sociedade européia moderna como resultado 

da confluência de vários elementos. 

 

Investigar todos os elementos que contribuíram para o surgimento de uma nova 

mentalidade, diferente da que predominou durante vários séculos, torna-se inviável 

diante do nosso objeto de análise e, desta forma, optou-se por entender como a 

religiosidade e a educação lusitanas contribuíram para a formação  cultural do homem 

moderno. 

 

A religião oficial adotada por Portugal era a Católica Romana e, mesmo com as críticas 

incisivas dos intelectuais portugueses ao catolicismo escolástico, ela se rearticulou e 

buscou novas formas para se manter no mundo:  

Ao mesmo tempo, compreendendo que a igreja não poderia ser 
eficaz no mundo que tentava nascer se não utilizasse os meios 
adequados, meteu ombros à tarefa de fazer da cultura e do 
humanismo os aliados do cristianismo. Fundou a universidade de 
Alcalá, que chegou a ter doze mil alunos, e encarregou a elite 
católica hispânica para preparar a Bíblia Poliglota. 4 

Tendo a religião católica sentido pelos seus líderes a pressão e as mudanças que 

estavam ocorrendo, ela buscou como aliada a educação, que é, num sentido lato, a 

reprodução espiritual, comportamental humana, no sentido de que a sociedade educa 

de acordo com o tipo de homem que se quer formar. Nessa ótica, mais abrangente, a 

educação em Portugal no século XVI estará, necessariamente, ligada à religião, dado 
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que o homem é por natureza, um ser religioso e, mais do que isso, cristão. Os valores 

cristãos, notadamente católicos, devem ser os valores que os homens devem cultivar. 

 

A partir desta perspectiva, a educação está ligada, no Portugal quinhentista, a uma 

visão religiosa de mundo, politicamente alinhada com o catolicismo romano. Com as 

descobertas, do século que analisamos, muitos aspectos dos saberes da antiguidade 

clássica e da teologia foram de certa forma confrontados com a atitude e perspectiva 

prática diante do arredondamento do mundo no processo de expansão comercial dos 

lusitanos quinhentistas, que até então não ocupados ou preocupados em repudiar e/ou 

colocar em julgamento o que a sociedade européia medieval tinha por saber, mas que 

de certa forma provocaram impactos culturais e religiosos nessa primeira metade do 

século XVI. 

 

José Sebastião da Silva Dias traz à tona a beleza, o entusiasmo e o amor patriótico dos 

lusitanos diante das descobertas de um novo mundo, sentimentos de deslumbramentos 

patrióticos que foram relatados até pela classe erudita da época. Dias cita vários versos 

que exaltavam a nação portuguesa.”Outro mundo encoberta. Vimos então descobrir, Que se tinha 

por incerto... Cousas mui dura de se crer, De contar e de escrever, Se não foram tão sabidas, Tão vistas 

e tão ouvidas, Que as posso dizer.·····”. 

Essa manifestação de orgulho patriótico pode ser encontrada nos escritos de Gil 

Vicente, Andrade Coimbra, Damião de Góis, Antonio Luís, Diogo de Teive, nos homens 

religiosos da época quinhentista como D. João de Castro, Frei Tomé de Jesus e Frei 

Heitor Pinto, o que demonstra não só a admiração pelas novas informações entre os 

portugueses de formação humanista mas também por alguns líderes religiosos. 

 

A formação educacional da sociedade lusa tinha os seus fundamentos, como já foi 

citado acima, na fé católica cuja verdadeira adoração do culto se deve a Deus, o saber 

é o que os padres ensinavam em suas congregações, a verdade é que estava na 

Bíblia, nos escritos dos Doutores da Igreja e na autoridade do Papa, que se sobrepõe a 

todas as outras formas de saber cultural e educacional. Aqui reside a contraposição de 

nossa investigação, pois há um choque religioso-educacional, entre o que já existia 

como verdade absoluta e o que os relatórios dos navegantes portugueses estavam 

dizendo. 

Esta maneira de ver a nossa ação além dos mares penetrou 
profundamente nos espíritos. Dom Diogo de Sousa, o magnífico 
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arcebispo de Braga, invocou-a expressamente, em carta de 21 de 
setembro de 1527, para convencer D. João III da necessidade e 
urgência de uma reorganização do ensino nacional. Mas o 
testemunho de Pedro Nunes, no Tratado em defesa da arte de 
marear (Lisboa, 1537), é decerto o mais terminante de quantos se 
produziram nesta época: Os portugueses ousaram cometer o 
grande mar Oceano. Entraram por ele sem receio. Descobriram 
novas ilhas, novas terras, novos mares, novos povos e, o que 
mais é, novo céu e novas estrelas. ... Tiraram-nos muitas 
ignorâncias e amostraram-nos ser a terra maior que o mar, e 
haver aí antípodas, do que os santos duvidaram, e que há região 
nem quente e nem fria se deixe de habitar.5   

Pelas informações que a sociedade lusa estava recebendo dos seus navegadores, 

muitos saberes obtidos através dos textos dos pensadores gregos, da história dos 

grandes impérios da antiguidade que falavam sobre a conquista de todo o mundo, 

foram questionados pelos portugueses, os dados  geográficos foram alterados e 

tiveram que se adequar a nova realidade, que eram as informações dos navegadores 

sobre as novas terras. 

 

O homem quinhentista, formado e informado acerca do mundo ou de como se deve ser 

na sociedade que ele está inserido, advinha das escolas portuguesas que estavam 

presas ao sistema escolástico, que já não conseguia corresponder-se com a sociedade 

lusitana passando por um grande processo de transição. A modernidade cultural que 

se formava no ocidente já não tinha uma resposta à altura para elite lusitana na 

formação dos seus indivíduos. De certa forma os valores cristãos, notadamente 

católicos, deveriam ser reavaliados para formar os homens. 

Por outro lado, a religiosidade lusitana também estava à mercê das críticas dos 

humanistas, principalmente das idéias de Erasmo de Roterdã na formação educacional 

do homem. Acerca desse assunto cito a tese de doutoramento de Jorge Cantos: 

Com efeito. Erasmo concebe a educação como liberal, pois, busca 
nas boas letras, principalmente na filosofia, de modo especial, a 
platônica e a epicurista, devidamente reinterpretadas, a força 
capaz de gerar o novo homem liberal, o homem virtuoso. Contudo, 
a educação cristã tem primazia de tal modo sobre a educação 
liberal que ele que ele chega a chamar de “Letras por Excelência” 
apenas as letras divinas. Aqui na correta interpretação das 
Sagradas Escrituras, particularmente do Novo Testamento, e da 
Patrística, ele se empenha em encontrar a potencialidade capaz 
de criar o novo homem cristão, o homem piedoso. Aliás, trata-se 
de uma única e mesma educação, cuja tarefa precípua é a de 
educar o príncipe cristão para a profissão de rei, o qual deve 
garantir em seu filho, desde cedo, o aprendizado da virtude, que é 
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possibilitada pelas boas letras particularmente a filosofia, e da 
piedade, que é alcançável através da religião.6 

De acordo com Dias (1960), o movimento de reforma católica começou antes do século 

XVI, quando muitos militantes cristãos organizaram-se contra a Cúria, o clero e os 

monges. As indulgências não compravam a vida eterna, os leigos desejavam ter 

acessibilidade às ordenanças e privilégios espirituais como os clérigos. Havia no 

interior da sociedade uma intensa vontade de mudanças na forma de interpretar e 

praticar o cristianismo, independente da ordem que pertencesse, seja a dos 

mendicantes, a dos franciscanos, as seitas dissidentes dos libertinos, dos flagelantes, 

lolardos, dos joaquimitas, a devotio moderna, os imitadores de Cristo, os dominicanos 

holandeses, os coloneses, o pietismo nórdico, o movimento de observância, liderado 

pelo Frei italiano Savonarola e dentre estes movimentos destaca-se o humanismo de 

Erasmo de Roterdã. 

Cristãos pré-tridentinos diziam que a Igreja de Roma abandonou o verdadeiro culto de 

Deus e chegaram a tal cegueira que nem sabiam já o que o seu nome significava. 

Ocupados em cerimônias exteriores, não conheciam o culto interior, nunca liam a Bíblia 

e quando o faziam não a compreendiam. A Igreja não ficou na inércia diante dessas 

acusações e fraqueza do seu clero, o que a levou no início do século XV, a demanda 

por uma reformatio in capite et in membris. A reforma na cabeça e nos membros, como 

afirma George (1993), com o início de vários concílios até chegar ao de Trento e 

aprovar os mil dogmas que salvou a Igreja de maiores desfalques de seus fiéis, cujo  

objetivo era o de inventar processos de espiritualidade pessoal, viva, interior e 

acessível ao mais comum dos cristãos católicos. 

Neste contexto de efervescência religiosa na Europa, é que se necessita e deseja 

estudar o período de D. João III, com o aprofundamento do estudo sobre a formação 

da cultura religiosa do povo lusitano e as sutilezas do Rei para enquadrar-se e ser 

conduzido pelas leis conciliares de Trento. Desse ponto é que a pesquisa será voltada 

para a temática proposta: Os Dogmas tridentinos em Portugal: Religião e Religiosidade 

lusitana durante o século XVI. Segundo Costa (2004) essa parte da história portuguesa 

é importante, período de expansionismo comercial e cultural do ocidente, e a era 

joanina é considerada como o apogeu do domínio português, principalmente nas 

Índias. É o período em que os padres jesuítas informados e formados pelos princípios 

norteadores das reformas cristãs no Concílio de Trento, através de uma pedagogia 
                                                
6 CANTOS, Jorge.Erasmo de Roterdã e a pedagogia da sátira. Tese de doutorado – Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas-SP. 2006 . p. 1-2 
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ascética, fizeram expandir a religiosidade cristã tridentina pelo mundo todo como 

professores missionários, que era uma forma de expressão de fé e religiosidade desta 

ordem religiosa, chegando, ao fim do período joanino, às portas do extremo-oriente. 

No âmbito religioso, a vida espiritual vazia, os prestígios dados de uma forma desigual 

pela corte em Lisboa e pela Cúria Romana, o comércio de benefícios eclesiásticos, 

como a simonia, fizeram os Bispos se enriquecerem, o clero português estava cheio de 

banalidade e corrupção. José Sebastião da Silva Dias (1960), descreve como era a 

religiosidade dos padres: 

Não foram mais puros de costumes outros dignatários, como o 
Deão de Braga (1514-1529), D. João da Guarda, pai de vários 
filhos, um dos quais seu sucessor no cargo; o Cônego de Coimbra 
Gonçalo Mendes de Sá (1518), de quem procederam  ao célebre 
Governador do Rio de Janeiro, Mem de Sá, o Doutor Francisco de 
Sá Miranda e mais sete irmãos; o Cônego Henrique de Sá, filho do 
precedente e progenitor de outro, legitimado em 1541; D. João 
Lopes Osório, Abade Comendatário do Mosteiro de Paço de 
Sousa (1487-1516), cuja  conduta foi a mais escandalosa pela 
devassidão e descaramento; D. Paulo Pereira, do Conselheiro de 
El Rei e também abade Comendatário de Paço de Sousa (1540-
1558), Arcediago da Régua e Reitor de várias Igrejas, que se 
embrulhou em complicadas trocas e cedências de benefícios 
canônicos para favorecer seu filho D. Jerônimo de Meneses; o 
Arcediago do Vouga, Pero Afonso, cujo filho se ordenou em 1524; 
o Arcediago de Penela, Miguel Ângelo, pai do Cônego Marco 
Antônio, ordenado em 1529; o Prior de S. Pedro de Rates, João 
de Sousa, pai do Primeiro Governador do Brasil.7  

O que se percebe, no que diz respeito a moral religiosa, é que o conceito era baixo, 

cheia de tráficos de benefícios, egoísmos pessoais, que de certa forma não passaram 

despercebidos do povo lusitano, que passou a criticar a Igreja, além da elite intelectual 

que se destacou durante o reinado de D. João III, tanto na literatura, nas crônicas, nas 

poesias e em outras formas literárias: André Resende; António Ferreira, Bernardim 

Ribeiro, Damião de Góis, Diogo de Teive, Duarte Barbosa, Fernão Mendes Pinto, frei 

Amador Arrais, Garcia de Orta, Gil Vicente, João de Barros, Jorge Ferreira de 

Vasconcelos, Luis de Camões, Pedro Nunes, Sá de Miranda e Tomé Pires Costa. 

Todos eles expressaram o período conturbado e contraditório do período joanino.  

Dentre estes autores, há um interesse de analisar e utilizar como críticos do seu 

período,  as influências das idéias de Erasmo de Roterdã, na crítica que ele faz a vida 

cristã bem como aos teólogos da escolástica. Em Portugal, Gil Vicente viveu durante os 

primeiros quinze anos do reinado de D. João III, período em que a igreja perseguia os 

judeus, protestantes, bruxos ou a qualquer pessoa que se manifestasse contra a fé 

                                                
7 Dias, 1960, cita na nota explicativa página 424 a Introdução dada a D. Pedro de Mascarenhas, em Dezembro de 1537, no C. 
Diplomático, vol 3, p 37-38 
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católica e, nesse contexto, é que o lusitano Gil Vicente, mesmo passando boa parte de 

sua vida na sociedade de corte, foi perseguido e censurado, foi acusado de ter adotado 

uma posição conservadora, medievalista, profundamente religiosa e de incentivar 

acrisolamento cristão. No entanto, além de terem as suas idéias aproximadas das do 

humanista Erasmo, ele foi um crítico da Igreja e da nobreza do século XVI. 

O povo português no período joanino começou a aderir às idéias de outras correntes 

do cristianismo que ensinavam uma religiosidade mais pura, longe do formalismo do 

catolicismo, onde os leigos tivessem os mesmos privilégios dos clérigos e uma 

acessibilidade a espiritualidade sem o ritualismo ensinado pelos padres escolásticos. 

Existiam, basicamente, três formas de ser um bom cristão, que são o humanismo 

evangélico e antiescolástico de Erasmo de Roterdã, o pietismo nórdico que afirmava 

ser a experiência pessoal com Deus mais valorizada do que as sagradas escrituras e o 

savonarolismo que ensinava que a Bíblia deveria ser colocada como o primeiro padrão 

de autoridade. 

D. João III e sua corte inicialmente simpatizaram-se com as idéias de Erasmo, com as 

suas diretrizes culturais no campo da ciência sagrada, na valorização das lições de 

Tomas de Aquino e a reorganização das Escrituras Sagradas na frente do tomismo. O 

rei chegou a convidá-lo para lecionar em Lisboa em 1534, só que por motivos especiais 

de sua vida o impediu de aceitar o convite do monarca. Esse é um lado contraditório de 

D. João III, afirma Dias (1960, p.422-425), pois a seguir, diante das agitações religiosas 

entre os portugueses e a Coroa, ser conivente com um cripto-luteranismo em terras 

lusas, disfarçado de erasmismo, levou a pedir ao Papa a urgência e a importância de 

um Concílio para corrigir tantos males e heresias.        

... e lhe peço muitas vezes por mercê que queira prosseguir nisso 
[do Concílio] conforme a tal princípio e ao que a necessidade da fé 
e ao sossego do povo cristão requer, que não pode ser mais pelas 
universais discórdias dos cristãos e principalmente das erradas 
opiniões na religião, a que a sua santidade com tamanha presteza 
e vigia deve socorrer e prover, que a tardança não faça mal 
incurável ou, ao menos, de cura mui dificultosa; e que olhando, 
assim como por suas obras se vê que olha, não deixará de fazer 
cousa  alguma das necessárias à conclusão de cousa a que ele 
tem de tão grande obrigação e lhe tão particular por seu cargo e 
ofício pastoral pertence, da qual  sem dúvida pende  só remédio 
da tantos males e heresias do mundo, e em partes tão perigosas, 
e tanto para temer mais ainda o futuro que o presente... E esta 
lembrança, posto que eu veja onde há tanto cuidado e vontade é 
mui pouco necessária, todavia, porque nas cousas de tamanha 
qualidade nunca acabo de me satisfazer, lhe torno a pedir outra 
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vez, com muita humildade, por mercê, que a tenha sempre diante 
de si... 8 
 

O apelo de D. João III contribuiu para que o papa Paulo III (1534-1549) entendesse 

como necessária a reforma na Igreja Romana. Esse papa autorizou a ordem dos 

jesuítas em 1540, estabeleceu a inquisição romana em 1542 e promulgou, em 1544, a 

bula convocando o Concílio de Trento. 

O Concílio foi abertono dia 13 de dezembro de 1545 e durou, com longos períodos sem 

sessão, até 4 de dezembro de 1563. O sínodo não conseguiu sobrepor-se ao papa. Os 

votos eram individuais, os italianos estavam sempre em maioria, com três quartos dos 

presentes, com isso o papado e a hierarquia italiana conseguiu ter o controle sobre as 

decisões que eram tomadas. 255 clérigos assinaram os decretos finais, porém pouco 

mais de 75 estiveram presentes na maioria das sessões. As decisões tomadas eram 

anotadas e guardas para as outras sessões pelos secretários. 

Na primeira fase do concílio 1545-1547, os protestantes foram contra a assembléia e 

Lutero decidiu publicar um opúsculo contra o papa e o concílio. Devido a esse impasse, 

os bispos passaram então a temer uma insurreição armada dos protestantes, o que os 

levou a transferir o concílio para Bolonha, o que foi avaliado como um erro gravíssimo, 

inclusive porque os trabalhos foram interrompidos exatamente no momento em que os 

protestantes estavam enfraquecidos depois da vitória de Carlos V em Muhlberd contra 

a liga de Esmalcada. 

O papa Júlio III (1550-1555), sucessor de Paulo III, reabriu o concílio, com uma bula, 

em novembro de 1550. No dia 1o de maio de 1551 o concílio foi reaberto, mas os 

presentes eram tão poucos que tiveram, novamente, que adiar para o mês de 

setembro. Nesta sessão alguns protestantes alemães se fizeram presentes e 

propuseram a superioridade do concílio sobre o papa e o que já havia sido aprovado, 

durante a primeira sessão, deveria ser anulado. Como o acordo não progrediu, os 

príncipes protestantes invadiram o sul da Alemanha, próximo aos Alpes e Júlio III 

propôs o fim daquela sessão. 

A era joanina não presenciou a última sessão do concílio mas deixou um legado 

legitimado pela Igreja católica no Concílio de Trento, que foi a Companhia de Jesus, 

                                                
8 DIAS, José Sebastião da Silva. Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII) Tomos I . Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1960. Cita na nota explicativa número quatro, página 424. Introdução dada a D. Pedro de Mascarenhas, 
em Dezembro de 1537, no C. Diplomático, vol 3, p 417. 
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uma ordem religiosa que surgiu num momento de expansão da sociedade moderna, 

impulsionada pela busca do lucro e da mercadoria. A educação foi uma das atividades 

que a companhia se propôs a realizar e, por meio dela, os dogmas tridentinos, não 

ficaram só nas atas e nos infindáveis debates teológicos dos padres conciliares, 

passaram a ensiná-los ao  leigo. 

 A docência jesuítica foi executada em inúmeras terras durante o século XVI, em 

Portugal, Goa, Brasil, Japão, dentre outros. Além disso, eles dirigiram e fundaram 15 

colégios, um seminário e uma universidade e a administração do Real Colégio das 

Artes em Coimbra e na Universidade de Évora. As disciplinas foram reorganizadas de 

acordo com o método dialético-polêmico, ensinavam as histórias sagradas, grego, 

hebraico e teologia moral e espiritual. Através desses padres a Igreja católica foi 

restaurada e reformada em Portugal e nas suas colônias bem como a fé tridentina foi 

recebida e ensinada ao povo lusitano.  

O regente favoreceu o poder da Santa Sé, pondo o poder civil sob 
o poder eclesiástico, na medida em que decretara que as leis do 
Concílio de Trento eram leis portuguesas,...9  

Diante do exposto acima, o que “salvou” o catolicismo, supostamente, em Portugal foi o 

Concílio de Trento. Através da “ascese pedagógica” dos padres jesuítas Os dogmas 

tridentinos, foram incorporados em Portugal a religião  e a religiosidade do povo 

lusitano, para que eles abandonassem a fé católica, diante de um período em que a 

sociedade estava em transição. Este é uma parte da pesquisa que desenvolvo, cujas 

investigações sobre a religião,  religiosidade e educação dos lusitanos, vão até o ano 

de 1599.     
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