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Resumo: D. Frei Bartolomeu dos Mártires, antes de ter assumido a mitra bracarense de 

1559 a 1582, desenvolveu a função de mestre de Teologia no studium do Mosteiro de 

Santa Maria da Vitória, dito da Batalha. Para as lições, seguia suas anotações sobre a 

Suma Teológica de São Tomás de Aquino, produzidas à luz dos comentadores 

modernos do Doutor Angélico, em especial os mestres de Salamanca. Assim, o então 

jovem professor dominicano deixou registradas em seus cadernos suas reflexões acerca 

de temas espinhosos a respeito da política religiosa da Coroa. Questões como o trato 

com os infiéis, o batismo forçado (tanto o dos judeus como o dos nativos americanos), e 

o conceito de heresia foram algumas das polêmicas abordadas – todas elas, no entanto, 

encontravam-se atravessadas por um mesmo problema: a ignorância. Tema transversal a 

controvérsias tão acesas, a questão da ignorância constitui, nos escritos de Frei 

Bartolomeu dos Mártires, ponto fundamental revelador uma visão diferenciada sobre o 

disciplinamento religioso, calcada na misericórdia e na catequese como veículos de 

integração. 
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