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Recensoes ;J8!¥: 

Paiva, Jose Pedro, Baluartes da Fe e da Discipfina. 0 enlace entre a 
Inquisit;ao e os bispos em Portugal (1536-1759), Coimbra, Imprensa 
da Universidade de Coimbra, 2011 

o titulo deste livro prop6e uma tese que e, por assim dizer, con
traintuitiva: a de que se verificou um enlace uma alianQa? entre as 
bispos e a inquisigao no processo de controlo da ortodoxia (e, em con
creto, de repressao da heresia) e de disciplinamenlo social que se 
identificar no Portugal da cpoca modema. Para quem defende a natu
reza jurisdicional da monarquia portuguesa, na qual cada «corpo» da 
respub/ica era demasiado ciente das suas prerrogativas, a ideia de um 
enlace entre inquisigao e bispos nao e, de lacto, evidente. Partindo do 
conceito de campo farjado por Pierre Bourdieu, eo proprio Jose Pedro 
Paiva a lembrar, alias, nas paginas introdutonas do livro, e cito, que a 

era «uma instituigao heterogenea, um corpo pluricelular, forma
da por diversos grupos e uma multidao de individuos. Estes possuiam 
uma cultura heteroclita, uma formag8.o moral e principios religiosos com 
alguma margem de diferenciag8.o» (p. 8). E e 0 pr6prio autor a afirmar 
que 0 surgimento da Inquisig8.o em Portugal, em 1536, tinha originado 
uma situagao inedita, obrigando a uma reorganizagao dos equilibrios de 
poder no campo religioso, 

Apesar disso - e esobre esta situagao Improvavel que 0 livro incide 
. a historia da rela({ao entre os bispos e a inquisigao, dois incontorml

veis protagonistas do campo religioso, seria, ate 1745, uma historia feliz, 
mais feita«de lagos do que de limites» (p. 188), Contrapondo-se aos que 
tem atribuido quase exclusivamente ao Santo Oficio a missao de velar 
pela defesa da ortodoxla cat6lica no Portugal da epoca modern a, Jose 
Pedro Paiva apresenta, ao inv8s, uma paisagem na qual esta missao era 
executada par esses dois baluartes da fe que eram 0 episcopado e a 
Santo Oflcia. 

Mas antes de passar aos conteudos do livro, creio que, para 0 me
Ihor podermos apreciar, ele deve ser situado, em primeiro lugar, na pro
dugao historiografica do proprio autor. Os primeiros dois livros de Jose 
Pedro Paiva - Praticas e crengas magicas. 0 medo e a necessidade dos 
magicos na diocese de Coimbra (1650-1740) (Coimbra: Uvraria Minerva, 

992), e Bruxaria e superstiq{lO num pais sem caga as bruxas: 1600-1774 
(Lisboa: Editorial Noticias, 1997) - incidiram, como esabido, sobre temas 
sabre os quais pouco ou nada se escrevera em Portugal, mas que eram 



ReC811soes 

amplamente discutidos no contexto internacional. Dessa forma, Jose Pedro 
Paiva deu urn contributo muito importante para 0 entendimento das praticas 
inquisitoriais a este nivel, mas tambem, para um conhecimento mais aprofun
dado da sociedade portuguesa da epoca e, nomeadamente, a sua 
dade. Com os capitulos de sua autoria publicados no 29 volume da Hist6ria 
Religiosa de Portugal, os quais providenciam um excelente mapeamento de 
muitos aspetos da historia institucional da Igreja da epoca modema, nomea
damente na sua relac;ao com 0 poder politico, comec.a a configurar-se, com 
alguma visibilidade, aquilo que se poderia apelidar de projeto sistematico 
- para 0 qual os anteriores livros acabam por concorrer. Com a publicac.ao, 
em 2006, de Os Bispos de Portugal e do {mperio- 1495-1777 (Coimbra: Im
prensa da Universidade de Coimbra), de Os Baluartes da em 2011, bem 
como de um outro projeto bibliografico ja na forja, parece tomar-se claro que 
Jose Pedro Paiva se constitui como um dos mais importantes renovadores 
da historia porluguesa da epoca moderna nomeadamente da sua hlstoria 

recolocando 0 fenomeno religioso, as instituiyoes e os agentes 
reiiglosos, numa historia mais geral, e, em concreto, na historia polltica, da 

forarn muitas vezes expulsos. 
Este output historiografico torna cada vez mais visivel, importa dizer, a 

impossibilidade de se fazer uma boa historia politica, social, cultural, da 
ca modema, sem atender ao papel estrutural que a dimensao religiosa nela 
teve. Note-se, ainda, que este revisionismo historiografico que em Portugal 
tem contributos essenciais de outros auto res Francisco Bethencourt, Jose 
Adriano Freitas de Carvalho, Maria de Lurdes Correia Fernandes, Federico 
Palomo, e mais recentemente Giuseppe Marcocci dialoga diretamente com 
o que de melhor se faz, a este nivel, internacionalmente. 

Dito isto, passe-se, entao, a uma descric;ao muito sucinta do livro que se 
desenvolve em cinco longos capftulos. 

Os primeiros dais capftulos privilegiam a dimensao institucional do dialo
go entre e Inquisic;;ao e 0 modo corn ambos colaboraram na reprcssao 
da heresia. 

A fundac;;ao da Inquisic.ao, as alteray6es que necessariamente com
portou para 0 campo religioso, potenciadas pelas estrategias desenvolvi
das (com frequente protegao do poder pOlitico, nomeadamente do cardeal 
D. Henrique, e do poder papal) no sentido de aumentar as suas competen
cias sobre materias de jurisdigao da fe, colidindo com areas tradicionalmente 
reservadas a esfera episcopal (nomeadarnente em materia de confissao, de 
repressao das heresias, e ate mesmo de censura), constituem as tematicas 
abordadas no primeiro capitulo. 

Apesar das areas de inevitave! colisao entre ambos, e apesar da comple
xidade do processo, 0 autor mostra que 0 ajuste do episcopado em relaQao 

pp. 189-200Ler historia N." 61 20 

a nova situac;;ao jurisdicional, ocorreu desde muito cedo a comeQar 
bispos diretamente envolvidos no processo de fundayao da Inquisiqao, au 
nos que foram inquisidores, e continuando na «estrutura estavel disseminada 
por todo 0 reino, que 0 esquadr!nhava ate ao nivel da mais pequena paro
quia» que as bispos dispunham, cujos agentes - parocos, vigarios, curas -, 
e dispositivos - as visitas pastorais reuniam um caudal de infomlac.ao que 
desembocava na Inquisigao, sugerindo, inclusive, materias nas quais esla 
podia e dev;a intervir. Em suma, esse ajuste de objetivos permitiu que entre 
bispos e Inquisic.ao houvesse uma relac.ao de «grande harmonia, estreita co· 
laborac.ao e profunda complernentaridade» (p. 140), relac.ao que e atestada 

por um conjunto de documenlaQao que Paiva utiliza de forma convincente. 


Os dois capitulos seguintes incidern sobre '<0 enervamento de matriz 
ideologica» que impregnava a boa relac.ao entre as duas instituic.oes objeto 
do terceiro capitulo 0 qual melhor se entende no contexto dos processos 
de disciplinamento social que caractenzaram os «estados confessionais» da 

epoca moderna, analisados no , 
Esse enervamento de matriz ideologica tinha no mal-estar em relagao 

aos cristaos-novos 0 principal p610 unificador, expresso em sermonarios, 
tratadistica e catecismos. A sintonia ideologica de que nos fala Jose Pedro 
Paiva, fazia tanto mais sentido quanta era estruturante a convicc.ao de que 
os cristaos-novos eram um perigo para a coesao da respublica, constituin
doose, por isso mesmo, como um obstaculo ao pr6prio poder politiCO. Dai 
a relevancia da aliang3 entre a coroa e a igreja . da qual a relag8.o entre 
bispos e inquisi<;8.o se constituia como mais uma, e muito importante, de

clinagao. 
No capitulo seguinte, urna excelente introduc.ao aoperatividade do con

ceito de «disciplinamento social» para analisar os processos politicos e so
ciais que ocorreram na epoca moderna, e 0 papel que bispos c inquisic;;ao ai 
tiveram, Paiva mostra que, e cito, "bispos e inquisic.ao vigiaram espac;os dife
renciados, concentraram 3 atuac.ao sobre estratos de populac.6es distlntos, 

crenc.as religiosas e comportamentos de diferente tipo ( ... )>> apesar 
de os bispos terem julgado mais gentc e de, no geral, terem uma severida
de punitiva bastante menor, marcados pelo seu ethos de pastorcs, revela
do, alias, l1a opc.8.0 por "estrategias mais pedag6gicas, educativas e doces» 
(p. 292), em contraponto com a "severa e publica repressao das heresias» 
que caracterizava 0 trabalho dos «vigias», i.e., dos inquisidores. 

Estes quatro capitulos visam demonstrar a tese central do livro: de que 
a relac.8o entre estas duas instituic;oes foi feita, nestes dois seculos, mais de 
iac;os do que de limites. Conludo, e de modo a complexificar a paisagem, 0 

autor a sua objetiva, no capitulo final, para dois pontos distintos: para 

o lado, e para 0 interior. 
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Recensoes 

Na primeira parte do capitulo final, compara as experiencias antes des
critas, com os casos espanhol e italiano, para reiterar a ideia - antes enuncia
da - que a experiencia portuguesa, fazendo ao tradiclonal proverbio dos 
«brandos costumes», tinha side muito mais pacifica do que as vizinhas. Isto e, 
o «corporativismo instituclonal" - se e legitimo falar assim - seria muito maior 
naqueles territorios do que em Portugal, onde, no final de contas, as 

de disciplinamento eram disciplinadas ... 
Na segunda parte deste capitulo mostra que esse disciplinamento de 

ambas instituir.OAS e repare-se que no livro tala-se, quase sempre de bis
e raramente de bispos e inquisidores - nao silenciava 

posi<;,:6es dissonantes. Como ern qualquer bom e duradoiro enlace, tarnbem 
no casamento entre 0 Santo Ofioio e os bispos «existirarn desconfian<;,:as, 
receios, problemas e ate discordias» (p. 322), e grandes conflitos. Ou 
a harmonia entre as duas instilui<;,:6es tambem se construiu tensionalmente, 
no seculo XVIII, com a querela que opos Inacio de Santa Teresa aInquisigao, 
prolongada na questao do sigilismo, cavar-se-ia um fossa inultrapassavel 
entre Inquisigao e bispos, os quais deixariarn de se submeter, doravante, a 

entretanto alcangada pela Inquisigao. Ao mesmo tempo que se 
anunciavam os novos ventos da secularizagao. Ou seja, 0 enlace que carac
terizara dois seculos de relagao e que, para muitos, explicava esse Portugal 
«limpo de soismas e erros" (p.427) perderia agora a vitalidade que 0 carac
terizara, nele passando a rnedrar, nas palavras do autor, «mais limites do que 
lagos» (p. 418). Intui-se, pela leitura do livro, que no fim desse casamento 
vislumbrava-se, lambem, 0 fim de urn sistema, cujos primeiros golpes surgi
rjam, logo, com a chegada do Marques de Pombal ao poder. 

Para alern das inumeras virtualidades que 0 livro encerra que se po
dem declinar das observagoes anteriores, e de outras que, por economia 
de espago, nao podem aqui ser desenvolvidas, algumas opgoes de carater 
metodologico lambem devem ser salientadas. Desde logo, a sua amplitude 
geogratica e 0 jogo de escalas que permite, pais af se contam, simultanea
mente, urna historia macro, uma narrativa maior e nao apenas portuguesa 

e varias historias micro (e ai se pressente a ligao de Ginzburg) que, de uma 
au de outra forma, para ela concorrem. Por exemplo, ficamos a conhecer 
mais sobre a densidade e variabilidade das vidas no interior do reino, em vez 
de nos ficarmos por alus6es ao que se passava nas grandes cidades, I.e., 
as cidades on de havia Inquisigao. Esse pulsar da vida das gentes de Viseu 
ale Evora, e daqui a Goa au a Lisboa, e, a meu ver, multo enriquecedor. Ou 

Jose Pedro Paiva consegue apresentar um elegante equillbrio para as 
dificeis articula90es entre 0 macro e a micro, entre estrutura e agency, entre 
analise e processo, 0 que, como 13 sabido, e extremamente diffcil de alcan
c;;ar. 
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Esta verificagao convida a uma segunda a dimensao socio
(e a marca de Pierre Bourdieu e explicita) antropol6gica de trabalhos 

anteriores do Jose Pedro Paiva, tambem aqui esta bem presente. Nao s6 na 
identificac;;ao de regularidades grupais (a Inquisigao como bloco, os 
mas tambem no mapeamonto das minudencias da vida concreta, e ao modo 
como estas deram textura ao processo historico, nao se deixando domesticar 
completamente (nao se deixam disciplinar?), pelo olhar, Delos modelos te6ri
cos, pela escrita do historiador. 

Ainda assim, a autora destas paginas nao ficou totalmente convencida 
com 0 argumento desenvolvido por Jose Pedro Paiva. A meu ver, as Baluarles 
da Fe e da Disciplina permitem uma contraleitura I.e., uma leitura igualmen
te densa da narrativa ai contada - assente na mesma documentagao enos 
muitos cas os elencados pelo autor - po de suscilar mais duvidas em relac.ao 
a «grande harmonia, estreita colaboragao e profunda 

140), que, segundo Jose Pedro Paiva, teria caracterizado a relagao entre 
bispos e Inquisigao nos seculos XVI e XVII, e para alem das ambiguidades 
referidas pelo proprio. 0 exemplo de D. Gaspar de Leao, primeiro arcebispo 
de Goa, a quem coube estabelecer a Inquisigao naqueles 
respeito, sintomatico. A carta pastoral com que abre a tradu9ao 
Jeronimo de Santa Fe, publicado em Goa em 1565, expressa uma tendencia, 
presente em varios outros prelados em optar pelas vias doces em vez de 
escolher as vias repressivas que a Inquisigao corporizava na entre 
cristaos e judeus e/ou cristaos-novos. Mas outras situagoes, tambem explora
das por Jose Pedro Paiva, como as dificuldades dos anos iniciais, os conflitos 
de precedencias no ambito cerimonial, ou as disc6rdias mais substantivas as 

o autor dedica varias dezenas de paginas, podem tambem revelar que 
nao foi com bons olhos que os bispos assistiram a implantagao da 
gao, e as suas tentativas desta e dos seus inquisidores em ser reconhecida 
como a principal instituh;:ilO eciesiastica portuguesa. Mas estas minhas duvi
das sao, tambem elas, ancoradas em posicionamentos historiograficos igual
mente explicitos, os quais formatam, inevitavelmente, a interpretagao deste 
livro incontornilVel para quem quiser compreender os processos politicos, 
institucionais, sociais e culturais do Portugal da epoca moderna, pelo que 
convido 0 leitor a, por si s6, inquirir da natureza da relagao entre estes dois 
baluartes da fe - e inquisidores - e avaliar as suas caracteristicas. 

Barreto Xavier 
ICS - Universidade de Lisboa 
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