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APRESENTAÇÃO 

 

Retomamos o seminário, após as férias de Agosto, com um tópico de cariz 

bem diverso das precedentes sessões: a formação do clero.  

E por nos centrarmos na Universidade como pólo irradiador dessa 

formação, transitamos igualmente, em relação a pretéritas sessões, de 

sectores menos ilustres da hierarquia clerical para o seu topo, para as elites. 

Pelo menos  letradas. 

Curiosamente, uma análise pela historiografia deste campo de estudos 

relativo à formação do clero, sobretudo tendo por pano de fundo o contexto 

tridentino, revela como são raros, raríssimos, os estudos que procuram 

perspectivar a Universidade como pólo da formação também do clero. 

De facto, a grande maioria dos olhares, ao tratar desta matéria, relevam 

sobretudo o célebre canon XVIII, da 23ª sessão do Concílio tridentino, Cum 

adolescentium aetas, consagrado à erecção dos seminários, e que preconizava 

um conjunto de normas relativas à formação dos jovens clérigos em todo a 

Igreja universal. Daí, que para além dos decretos e seus sentidos, os 

historiadores que versaram a matéria tenham concentrado o olhar sobre a 

criação, frequência, planos de estudos e promotores destas importantes 

instituições. O segundo enfoque atractor do olhar historiográfico tem sido o 

ensino ministrado pelos inacianos nos colégios da Companhia de Jesus. Estes 

foram um bastião central da preparação de milhares de futuros clérigos. E não 

só isso, como foram os modeladores de um programa que tendeu a ser 

dominante mesmo fora da Companhia, o qual assentava, basicamente, na 

preparação gramatical, retórica, literária e histórica, que genericamente se 

designa por humanismo católico.  

Foi para contrariar esta tendência que, ao gizarmos o programa do 

seminário deste ano - e aproveitando a vasta sabedoria e pesquisa do Doutor 

Taveira da Fonseca, tanto relativa à história da Universidade como quanto 

sobre o clero - que optámos por incluir nele uma sessão sobre a formação 

obtida pelo clero na Universidade. 

A propósito da produção do Doutor Taveira nestes domínios queria 



destacar dois dos seus preciosos contributos, os quais constituem bibliografia 

imprescindível para analisar estas questões: a sua dissertação de 

doutoramento: “A Universidade de Coimbra (1700-1771). Estudo social e 

económico” (publicada em 1995) e o capítulo intitulado “A teologia na 

Universidade de Coimbra” que redigiu e publicou na História da Universidade 

em Portugal (Coimbra: 1997). 

Uma das questões que logo à partida me parece fundamental colocar ao 

abordar estas matérias é a de saber se teve o ensino ministrado na 

Universidsade algum papel na padronização dos saberes exigidos a um clérigo 

culto e letrado. E se teve, se por essa via, terá sido mais um intrumento do 

que alguns designam a “profissionalização” do clero pós tridentino? 

Por outro lado, há que inquirir como se processava a formação ministrada 

nos claustros universitários. No fundo, perguntado de um modo que integra 

alguma provocação, como é que ao nível superior e mais elevado os católicos 

educavam os seus clérigos? Pois, como se sabe, no mundo protestante a 

preparação dos pastores contou com o apoio de muitas universidades, algumas 

criadas ex novo, para dotar esse corpo de um sólido saber teológico e Bíblico. 

O que se aprendia efectivamente em Coimbra, onde a Universidade se 

instalou de forma definitiva a partir de 1537, e depois também em Évora, 

fundação patrocinada pelo cardeal D. Henrique, com claros intuitos de 

melhorar o nível dos sacerdotes do seu arcebispado alentejano, e que abriu os 

seus portões a partir de 1559, com vinculações jesuíticas que a escola do 

Mondego não tinha? 

E o que mudou substancialmente no ensino da teologia após Trento? Ou 

nada mudou no que toca às matérias e interpretações leccionadas em 

Coimbra? pois Évora praticamente já só funcionou após o encerramento da 

aula conciliar. 

E há ou não vestígios da interferência do cardeal D. Henrique, na altura 

inquisidor geral e regente, na imposição de normas ou na vigilância das leituras 

e dos saberes ministrados e aprendidos por docentes e discentes 

conimbrincenses, quer através da Mesa da Consciência, onde tinha clientelas, 

e que era a instância que tutleva a Universidade. Ou através da Inquisição e da 

escolha dos reitores, pois enquanto foi regente e em boa parte do tempo em 

que governou D. Sebastião, o cardeal teve grande influência nestas matérias. 

Outro dos aspectos que na historiografia me parece pouco trabalhado é o 

de saber como aceder à informação sobre as estruturas curriculares. 



Perguntado de outro modo. Como estava sistematizado o curriculum destes 

estudantes? Era hierarquizado, como normalmente acontece nos sistemas 

contemporâneos, ou antes cumulativo? E estavam esses curriculae 

devidamente explicitados nos regulamentos internos da Universidade? E como 

era ministrado o ensino? Existem os programas dos docentes? As notas, ou 

apostilas dos alunos? Passavam estes, de facto, muito tempo nos bancos das 

Universidades, ou limitavam-se a ir assinar as matrículas e a efectuar exames 

no final? 

No caso da teologia, em concreto, a aprendizagem era na maior parte dos 

casos adquirida nos colégios das ordens religiosas, pois número significativo dos 

que seguiam esta área eram oriundos do clero regular, e nesse caso a maioria 

apenas iria à Universidade obter o grau? 

E essa educação/formação tinha algumas preocupações com a sua 

aplicabilidade prática? Isto é, estava o ensino organizado por forma a equipar 

os futuros sacerdotes, pregadores, missionários, confessores com uma bagagem 

de conhecimentos que lhes permitisse desempenhar com mais competência e 

eficácia a sua missão de divulgação da Palavra e orientação dos crentes? Ou o 

catolocismo estava feito para ser obedecido e não para ser interior e 

intelectualmente assimilado e conscientemente praticado pelos seus adeptos? 

Era uma religião preparada mais para transmitar crenças e valores do que os 

fundamentos da fé?  E se era, a Universidade, pelo tipo de saberes aí 

ministrados, de algum modo contribuiu para o efeito? 

Pode dizer-se que mesmo ao nível da formação superior em teologia faz 

sentido, para usar expressão, claramente provocatória, recentemente cunhada 

em livro de Gigliola Fragnito, dizer que o catolicismo, ao contrário do 

cristianismo reformado, estava formatado e enquadrado de modo que era 

proibido entendê-lo? O título do livro a que me reporto é “Proibito capire. La 

Chiesa e il volgare nella prima etá moderna” (Bologna, 2005). Isto é, não se 

facilitava nem estimulava o acesso ao texto das Sagradas Escrituras na 

Universidade? Como se contactava, de facto com a Bíblia? Que papel tinha a 

sua leitura e aprendizagem na formação teológica dos graduados em Coimbra e 

Évora? 

De acordo com Fernado Taveira, tal não parece ter sido o caso. Pois, na 

sua perspectiva, como já escreveu, a Bíblia, a Suma Teológica de S. Tomás de 

Aquino e as Sentenças de Pedro Lombardo eram a base essencial do saber 

ministrado na Faculdade de Teologia conimbricense. Mais, segundo o mesmo 



autor, “o correcto entendimento e interpretação (das Sagradas Escrituras) em 

ordem à sua utilização como autoridade máxima, quer na argumentação 

especulativa quer na actividade pastoral - sobretudo no ministério da pregação 

- constitui o objectivo fundamental do estudo e do ensino". Se assim era, 

porque é que no múnus quotidiano do clero, sobretudo na sua relação com os 

fiéis, o texto sagrado ocupou lugar tão subalterno e a sua difusão em vulgar foi 

vigilantemente proibida e reprimida no mundo Católico? 

Esta questão entre o aprendido e o aplicado suscita outro tipo de 

questionário. Até que ponto a formação universitária detida por alguns 

clérigos, interferia com o seu desempenho futuro, como curas, cónegos, 

bispos, juizes em tribunais, inquisidores, etc.? Inquirido por outras palavras, 

será que é possível vislumbrar uma substancial diferença de crenças religiosas 

e de comportamentos enquanto clérigos, entre um cura com formação 

universitária e um que não obteve graus? Ou entre um bispo com formação 

teológica superior e outro com graduação nas leis sagradas? Até que ponto é 

que um missionário que calcorreava os sertões do império, contactando índios, 

escravos e até gentios, ou que procurava disciplinar os “indios de cá”, feliz 

expressão quinhentista para designar os fiéis portugueses e outros europeus, se 

tinha no seu alforge bagagem teológica adquirida em Coimbra ou Évora, dela 

se valia nesta sua missão como clérigo? 

E era elevado o quantitativo destes clérigos que adquiria esta formação 

superior? 

Segundo o reitor da Universidade de Coimbra e futuro arcebispo de Braga, 

em 1691 na Faculdade de Teologia estavam “matricolados setenta e hum 

estudantes dos quais sincoenta e quatro são religiosos com o que quasi so para 

elle he todo o fruto que fasem os lentes desta faculdade”. Sem dúvida seriam 

muito poucos, comparando com os milhares de ingressos que anulmente se 

registavas nas várias dioceses do Reino e com um estatuto que deixa perceber 

que a sua actuação futura se teria feito sentir mais nos claustros das ordens, 

do que nas igrejas seculares e no contacto com os fiéis. 

E os docentes das Universidades não eram eles na maioria clérigos, 

sobretudo na Faculdade de Teologia? Mudava alguma coisa no saber ministrado 

se o docente era dominicano, ou jesuita, para referir apenas duas 

congregações que sobre alguns assuntos tinham posições teológicas tão 

distintas, como sucedia, por exemplo, a propósito da imaculada concepção de 

Maria. 



O que distinguia do ponto de vista da origem sociológica os que escolhiam 

cânones dos que optavam por teologia? Existia essa diferenciação? 

Que caminhos ou carreiras se abriam aos titulares destas habilitações em 

cada uma destas diferentes opções? 

E que importância tinha em termos práticos a formação ser obtida em 

Coimbra ou na Universidade de Évora para alcançar lugares na Igreja? Quando 

se analisam as formações dos titulares dos lugares de topo na hierarquia da 

Igreja portuguesa, como era o caso dos bispos, constata-se que muito poucos 

cursaram em Évora e que a maioria obteve graus académicos na Universidade 

conimbricense. Era a diferença de saberes ministrada tão acentuada que 

justificasse esta situação? Ou era mais uma questão de estatuto, que Coimbra 

alcançara e que Évora não logrou? 

Termino com a proposta de 4 vias indagativas que se me afiguram 

igualmente merecedoras de atenção. 

Primeira: Era o ensino conimbricense, de que hoje se falará, um ensino 

paroquial, provinciano, no sentido de que não tinha comunicação com outras 

universidades e escolas? Ou, ao invés, havia um ambiente de 

“internacionalização” dos saberes, circulação de mestres, de livros, de ideias, 

quanto mais não fosse propiciada pela rede de clérigos regulares que como 

docentes ou alunos frequentavam as Universidades e que tinha, 

indubitavelmente uma dimensão transnacional e um substracto relativamente 

comum e partilhado com o que se fazia no resto do mundo católico? 

Segunda: Que papel teve o clero na difusão de novos saberes no campo do 

que hoje definíriamos como das ciências físico-matemáticas e da astronomia, 

os quais, a partir dos alvores do século XVII, tiveram em tantos eclesíasticos 

por essa Europa exímios e fundamentais cultores, não só entre os jesuítas. 

Verificou-se esse mesmo impulso em Porugal? 

Terceira: Sendo a Universidade uma instituição patrocinada e sob 

protecção da Coroa, terá sentido dizer-se que através do controle dos saberes 

nela ministrados a monarquia forjou mais um poderoso instrumento no sentido 

de interferir e controlar uma parte importante daqueles que compunham a 

Igreja? Não teria sido esta mais uma área onde se verificaram contaminações 

entra estas duas esferas? 

Quarta: No caso dos cânones, será que as políticas mais regalistas que se 

tentaram aplicar a partir do reinado de D. Filipe II e que geraram tantas 

pendências e em tantos domínios entre os juizes da Coroa e a jurisdição 



episcopal, resultaram ou tiveram acolhimento na normatividade jurídica 

ensinada e aprendida nos bancos da Universidade de Coimbra? Ou foi preciso 

esperar pelas reformas de 1772, para verificar rupturas mais profundas no 

direito, nesta matéria? 

Tenho a esperança de que estas notas soltas, que não pretendem mais do 

que situar o assunto de hoje no contexto geral do seminário e no panorama 

historiográfico em que se insere, poderão ter alguma utilidade para 

percepcionar melhor o que de seguida, muito mais relevante, nos dirá o Doutor 

Taveira da Fonseca. 

 

José Pedro Paiva 

 

 

 


