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III – AS QUINAS 
Segunda/D.Fernando, Infante de Portugual. 

 
Deu-me Deus o seu gládio, por que eu faça 

A sua santa guerra. 
Sagrou-me seu em honra e em desgraça, 

As horas em que um frio vento passa  
Por sobre a fria terra. 

 
Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me 

A fronte com o olhar; 
E esta febre de Além, que me consome 
E este querer grandeza são seu nome 

Dentro em mim a vibrar.  
 

E eu vou, e a luz do gládio erguido dá 
Em minha face calma.  

Cheio de Deus, não temo o que virá,  
Pois venha o que vier, nunca será  

Maior do que a minha alma.  
 

(Fernando Pessoa ele-mesmo) 
 



RESUMO 

 
A ubiqüidade do catolicismo brasileiro faz dele um rico objeto de análise para a 

compreensão da cultura vigente nas diferentes regiões do país. Trata-se de uma religião que 

estendeu suas características sobre os diferentes traços do regionalismo brasileiro que, ao 

mesmo tempo, acompanha as transições político-culturais históricas do país. A pesquisa 

voltada à análise conjuntural do catolicismo paulista privilegia o local da elaboração de 

significados elementares da organização estrutural do catolicismo frente à modernidade 

contemporânea, sem os quais não seria possível atingir a sua superestrutura, que tem 

acompanhado os processos de ‘complexificação’ das sociedades globais. O Seminário 

Episcopal de São Paulo, fundado em 1856, é nesta pesquisa avaliado como um elemento 

estruturante do catolicismo brasileiro, na segunda metade do século XIX.  

Partindo das premissas da História Cultural, construída sobre as bases da 

Antropologia e Sociologia da Cultura, a religião é um local de produção de linguagem, 

instrumento de comunicação, que, como tal, produz uma estrutura de conhecimento. Para se 

chegar à constatação dessa classificação do catolicismo que legitima práticas e 

representações socioculturais em território paulistano, são analisados os documentos 

produzidos e utilizados pelo Seminário Episcopal de São Paulo, poliantéias comemorativas; 

atas de reunião; pequenas publicações das festas comemorativas; estatutos e regulamentos 

interno; livros de contabilidade, correspondências pessoais, entre outros que constituíram as 

bases estruturantes do sistema de ensino que ali se aplicava. 

O Seminário de São Paulo foi fundado para atender aos interesses tanto da 

hierarquia católica romana, que tornava o catolicismo uma religião internacional, como da 

Coroa Brasileira, que visava a manutenção dos ideais monárquicos que estavam sendo 

ameaçados pelo liberalismo político. A educação propalada no Seminário colaborou para a 

formação de um quadro de intelectuais conservadores, que defendiam uma ordem política 

hierárquica, uma filosofia-teológica permeada pelos referencias da metafísica medieval, e 

uma doutrina religiosa que legitimava a permanência dos clérigos, sob orientação do papa 

de Roma, como portadores da verdadeira tradição cristã. 



ABSTRACT 

 
Ubiquity in Brazilian Catholicism turns it into a rich object of analysis in order to 

understand the effectual culture at different regions of the country. It is a religion that has 

extended its characteristics over different features of Brazilian regionalism and, at the same 

time, follows the historical, cultural and political transitions of the country. The research 

focused upon the conjunctural analysis of Catholicism in the state of São Paulo favors the 

place of elaboration of elementary meanings for the catholic structural organization in face 

of a contemporary modernity, without which it would not be possible to reach its 

superstructure that has come along with processes of “complexification” of global societies. 

The Episcopal Seminary of São Paulo, founded in 1856, is evaluated in this research as a 

structuring element of the Brazilian Catholicism in the second half of  the 19th century.  

Based on the premises of Cultural History, built on the basis of Anthropology and 

Sociology of culture, religion is a place of language production, a means of communication 

which, as such, produces a structure of knowledge. In order to reach certification of this 

classification of Catholicism which legitimates practices and social-cultural representations 

in the territory of São Paulo, we analyzed documents produced and used by the Episcopal 

Seminary of São Paulo, commemorative polyantheas; meeting minutes; statutes and intern 

regulations; accountancy books, personal correspondences, among others which constituted 

the structuring basis of the educational system that was applied there. 

The Seminary of São Paulo was founded to serve the interests, not only of the 

Roman Catholic hierarchy, which turned the Catholicism into an universal religion, but also 

to attend the interests of the Brazilian Crown regarding the support of conservative ideals 

which were being threatened by the political liberalism. The education divulged at the 

Seminary contributed to the formation of a group of conservative intellectuals, who 

defended a hierarchic political order, a theological philosophy permeated by medieval 

metaphysics references, and a religious doctrine that legitimated the permanence of the 

clergymen oriented by the Pope of Rome as the holders of true Christian tradition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O catolicismo da província de São Paulo, ao longo de século XIX, dividiu-se em 

duas fases que caracterizam um movimento dialético da cultura religiosa no país, vinculada 

aos setores da produção do conhecimento erudito. Na primeira metade do século XIX, 

houve o predomínio do catolicismo iluminista, mais envolvido com as idéias políticas 

daquela ocasião do que com os princípios filosófico-teológicos que vinham sendo 

propalados pela hierarquia romana. Na segunda metade do século XIX, tem-se o 

catolicismo conservador, também entendido nos conceitos catolicismo romano e  

catolicismo ultramontano. A orientação do catolicismo conservador, em parte, 

desenvolveu-se como reação às características do catolicismo iluminista, voltado aos 

aspectos políticos e filosóficos que se despontavam na modernidade, definindo 

características subversivas à hierarquia romana.   

O Seminário Episcopal da província de São Paulo é uma peça chave para a 

definição de uma disciplina moral e ética, promovida dentro dos moldes do catolicismo 

conservador, propalado na segunda metade do século XIX. Esta vertente vem sendo 

abordada por vários pesquisadores, 1 contudo, a relevância do sistema educacional voltado 

à formação dos padres, ou seja, quanto aos aspectos estruturantes do sistema educacional 

adotado pelos Seminários, ainda se apresenta como um assunto pouco explorado. O 

                                                           
1 Cf: FRAGOSO, Hugo. A Igreja na formação do Estado Liberal (1840-1875). In: BEOZZO, José (coord.). 
História Geral da Igreja na América Latina. Tomo II. História da Igreja no Brasil segunda época: a Igreja no 
Brasil do século XIX. Petrópolis: Vozes/Paulinas, 1992; WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século 
XIX. São Paulo: Ática, 1987; LUSTOSA, Oscar de Figueiredo. Reformistas na Igreja do Brasil Império. São 
Paulo: Nova Série, 1977; MOURA, Odilão. As idéias católicas no Brasil: direções do pensamento católico no 
Brasil séc. XIX. São Paulo: Convívio, 1878; VILLAÇA, Antônio Carlos. O pensamento católico no Brasil. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1975; AZEVEDO, Thales. Igreja e Estado em tensão e crise. São Paulo: Ática, 1978. 
TORRES, João Camilo de Oliveira. História das idéias religiosas no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1968; 
MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988; e, outros.  
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Seminário de São Paulo foi elementar para a definição de um catolicismo que passa da 

esfera monárquica para a esfera da hierarquia romana, no momento em que o Brasil sofrera 

uma nova organização política com a aplicação do regime republicano no final do século 

XIX. A análise do processo de instalação do Seminário de São Paulo e o seu 

desenvolvimento educacional indicam as contradições pelo qual sofrera romanização na 

organização política do país. A centralização do clero em torno da hierarquia romana 

proporcionou uma cultura religiosa, que se definiu na província de São Paulo, sob as bases 

de uma nova erudição católica, que passou a coexistir paralelamente às demais instâncias 

do saber infundidas junto a sistematização do ensino superior e técnico do país. O 

Seminário fundado pelo bispo dom Antônio Joaquim de Melo, em 1856, foi o primeiro da 

província organizado em conformidade com o Concílio de Trento2 e posteriormente com o 

I Concílio Vaticano; 3 para acompanhar a orientação doutrinária proposta pela hierarquia 

romana.  

Esta pesquisa verifica a eficácia do Seminário Episcopal neste processo de 

consolidação de um pensamento católico orientado pelos papas, que continuaram sendo os 

representantes da tradição medieval em meio ao ambiente revolucionário do século XIX. 

Tanto na Europa como na América, as Repúblicas destituíram o catolicismo da sua posição 

                                                           
2 Os impactos do Concílio de Trento se fizeram sentir sobre o Brasil logo no início da colonização; parte das 
decisões políticas efetivadas sobre o território, recém descoberto que deveria ser conquistado, era tomada pelo 
catolicismo romano. Cf: SOUZA, Ney de. (org). A instalação do bispado em São Paulo em 1845. In: 
Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo 1554-2004. São Paulo: 
Paulinas, 2004. p.19-29. 
3 WERNET, Ausgustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987.; _________. Os primórdios do ultramontanismo em São Paulo (1851-1906): 
Perspectivas de Pesquisa. Sociedade Brasileira de Pesquisa História (SBPH). Anais da IV Reunião, São 
Paulo, 1985._________. Os bispos de São Paulo durante o segundo reinado e a romanização da Igreja 
Paulista. Relações Humanas, IRESI, São Bernardo do Campo, SP, n. 1987, p. 55-71._________. O auge da 
romanização: O Concílio Plenário da América Latina.  Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica (SBPH), 
Anais da X Reunião, Curitiba, 1991, p. 197-200.  ____________. Crise e definhamento das tradicionais 
ordens monásticas brasileiras durante o século XIX. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 
42, p. 115-131.     
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de religião oficial do Estado, abrindo o país, mediante a aplicação da democracia, para a 

entrada para outras vertentes religiosas que se despontavam e ameaçam a própria 

sobrevivência do catolicismo.  

As interrogações que levaram ao desenvolvimento da presente análise nasceram no 

decorrer da pesquisa de mestrado,4 que se debruçou sobre a análise do Colégio Feminino 

Nossa Senhora de Lourdes, mantido pelas irmãs de São José de Chambery no interior do 

Estado de São Paulo, na cidade de Franca.5 Adentrando nos princípios educacionais do 

Colégio Nossa Senhora de Lourdes entre os anos de 1888 a 1930, foram levantadas 

questões sobre a participação do clero na educação da população civil brasileira. 

Verificaram-se nessa educação características que retomam princípios evangelizadores da 

hierarquia romana aliada às posturas que vinham sendo configuradas pelas congregações 

francesas, que, embora também submetidas à hierarquia romana, apresentam traços 

peculiares que atendiam a algumas necessidades conjunturais dos paulistanos. Estas 

observações somadas a outras - que não valem menção aqui - levaram as atenções para o 

Seminário Episcopal de São Paulo, recinto que indicava o espaço de elaboração dos 

referenciais que viriam repercutir no direcionamento da educação das irmãs de São José 

aplicada no interior da província paulista.6 O Seminário configurava-se como um modelo 

                                                           
4 MARTINS, Patrícia Carla de Melo. Catolicismo ultramontano e o Colégio Feminino Nossa Senhora de 
Lourdes de Franca (1888-1930). Franca - SP, 1998. 203p. Dissertação (Mestrado em História Política 
Cultural) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” Campus de Franca.  
5 Cf: Homenagem a Madre Maria Teodora Voiron: Superiora Geral da Congregação das Irmãs de São José de 
Chambery, comemorando o seu sexagenário aniversário de chegada ao Brasil em 1959, p.55. Arquivo 
Histórico das Irmãs de São José de Chambery, Itu, SP. Tanto neste documento como em outros consta que as 
Irmãs foram trazidas pelo bispo dom Antônio Joaquim de Melo. De fato a vinda dessas Irmãs para o Brasil 
acompanha a vinda dos capuchinhos para os quais deviam obediência no Brasil. O envolvimento entre o 
cabido formado no Seminário e a projeção das Irmãs no interior da Província posteriormente Estado de São 
Paulo é imprescindível ao seu desenvolvimento, caracterizando o projeto de extensão do ultramontanismo 
pela educação de gênero, masculina e feminina.  
6 Cf: MANOEL, Ivan A. Igreja e educação feminina: uma face do conservadorismo. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1996.   
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para as demais escolas católicas fundadas para atender às necessidades de instrução, 

colaborando para a definição de novas práticas e representações católicas. As irmãs de São 

José foram trazidas para a província de São Paulo pela congregação que, em princípio, 

assumiu a administração do Seminário de São Paulo, os Capuchinhos de Savoia.7     

Dentro dessas observações, surgiu a questão inicial que abre para as demais. Qual o 

papel do Seminário Episcopal de São Paulo dentro das posturas políticas e culturais que 

foram assumidas no decorrer da segunda metade do século XIX? Ou, como o Seminário 

inseriu-se nas práticas e representações que abrem uma nova fase do catolicismo brasileiro? 

Quais as características do catolicismo brasileiro na segunda metade do século XIX? Como 

se definiu a relação entre o clero nacional e a hierarquia romana? Por que o Brasil fora 

acometido pela presença das ordens e congregações religiosas católicas no final do século 

XIX? Qual o envolvimento da oligarquia cafeeira paulistana com o clero católico? Qual a 

participação ou postura do governo monárquico brasileiro, do Segundo Reinado, em 

relação ao catolicismo, uma vez que a monarquia era mantida sobre o padroado régio? 

Como as ideologias emergentes interferiram na estrutura de pensamento do clero brasileiro, 

e conseqüentemente dialogaram ou não com a ideologia difundida pelos clérigos no 

Seminário de São Paulo? Como fica a atuação dos padres em suas paróquias mediante a 

expansão dos meios de comunicação, que viabilizam tanto a entrada de novos referenciais 

como a comunicação entre a hierarquia romana e os bispos do Brasil? Quais as estratégias 

dos bispos do Brasil para manterem-se presentes junto à ordem política sob a influência 

liberal democrática, que em princípio enfraqueceu as antigas estruturas de poder do 

                                                           
7 POLIANTÉIA comemorativa dos sessenta anos das Irmãs de São José no Brasil. S.n.t.; POLIANTÉIA 
comemorativa do cinqüentenário do Colégio Nossa Senhora de Lourdes de Franca (1888-1939). Franca, 
Tipografia Central, 1939. POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinguagenário de Fundação do Seminário 
Episcopal de São Paulo. s.n.t.  
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catolicismo? Qual a participação da educação católica promovida pelos colégios destinados 

à sociedade civil que se instaurava? Teria esta educação católica integrado os pressupostos 

formalizados na definição de uma intelectualidade brasileira? Como o clero integra-se ao 

mercado de bens culturais que emergiram, frente ao desenvolvimento educacional?  

A documentação sobre o Seminário de São Paulo e a bibliografia que a ele remete 

compreendem os princípios do comportamento religioso instaurado no Brasil por 

intermédio dos sistemas de ensino. O Seminário participou do movimento dialético das  

discussões políticas e cultuais da província de São Paulo, configuradas no decorrer do 

século XIX.8 O grupo configurado no interior do Seminário Episcopal da província de São 

Paulo, fundado no bairro da Luz, na cidade de São Paulo em 1856, participou também das 

estruturas de poder da monarquia de Pedro II, acompanhando assim as fases que dividem o 

seu reinado.9 O Seminário é aberto sob administração e princípios pedagógicos dos 

capuchinhos franceses, que, por sua vez, estavam subordinados ao bispo, primeiro a dom 

Antônio Joaquim de Melo, considerado seu idealizador, e posteriormente aos demais que 

assumiram. Os capuchinhos foram os responsáveis pela administração do recinto desde a 

fundação, em 1856, até 1878.10 A educação dos freis franceses apresenta peculiaridades que 

irão repercutir nas características do regionalismo católico paulistano e no catolicismo da 

cidade de São Paulo, que começou a se despontar na segunda metade do XIX como 

                                                           
8 CARVALHO, José Muirilo. A construção da ordem. Rio de Janeiro Campus, 1980; HOLANADA, Sérgio 
Buarque (org.). Brasil Monárquico: declínio e queda do Império. Rio de Janeiro: Bertrand/Brasil, 1995.; 
MOTA, Guilherme; NOVAIS, Fernando. A independência política do Brasil. São Paulo: Moderna, 1986.; 
MARTINS, Wilson. História da Inteligência brasileira. Vol. II (1794-1855). São Paulo: T.A. Queiroz, 1992.  
9 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Campus, 
1980. De acordo com o autor o período monárquico é marcado por fases políticas, quais sejam: Primeiro 
Reinado (1822-1831); Regência (1831-1840); Consolidação (1840-1853); Apogeu (1853-1871) e Declínio e 
Queda (1871-1889). p.49. 
10 Cf: POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de São 
Paulo (1856-1906). S.n.t., p.127-138. Apresenta alguns dados sobre o afastamento definitivo dos capuchinhos 
da administração do Seminário, em 1878. 
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símbolo da modernidade no Brasil.11 Avaliando a participação dos bispos que se formaram 

neste Seminário e assumiram as dioceses espalhadas pelo Brasil, o sistema educativo 

episcopal é redimensionado na superestrutura do catolicismo nacional. A história dos freis 

como administradores e docentes do Seminário até 1878 elucida quais pontos da 

romanização foram aplicados por intermédio do sistema de ensino oferecido na formação 

dos padres seculares.12 Embora os freis tenham sido afastados em 1879, a nova 

administração continuou seguindo os preceitos doutrinários dispostos no discurso teológico 

então difundidos desde a fundação.  

A documentação produzida pelo Seminário aproxima o presente do local da 

produção de uma nova estrutura católica, das práticas e representações que caracterizam o 

catolicismo paulista. Possibilita ainda a reavaliação dos pontos centrais de um dado 

pensamento religioso daquele período. Esta pesquisa elucida a existência de um local de 

fomento às idéias e comportamentos pertinentes à cultura paulista entendida dentro do 

processo de difusão do conhecimento letrado.13  

Os documentos produzidos pelo Seminário, analisados ao lado das bibliografias já 

existentes sobre assuntos que cerceiam o período quanto à política monárquica, cultura e 

                                                           
11 Cf: OLIEVENSTEIN, Claude e LAPLANTINE, François. Um olhar francês sobre São Paulo. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. No capítulo V, Metrópole da Arte Moderna, Laplantine elucida alguns elementos que 
fizeram a cidade se tornar grande expressão da arte moderna não apenas no Brasil, mas também no mundo, 
expressado inicialmente pelo movimento modernista de 1922. No capítulo VI, Laplantine trata da 
diversificação religiosa da cidade, caracterizada pela reunião de imigrantes do mundo inteiro, religiosidade 
que ao mesmo tempo não se torna conflitante porque é amarrada pelo catolicismo, praticada junto com outras 
religiões.  
12 MICELI, S. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. Miceli defende a idéia de 
que “A reaproximação com o papado trouxe mais benefícios do que desvantagens, do ponto de vista dos 
interesses dominantes no interior da organização eclesiástica. Os seminários teriam sofrido uma rígida 
orientação doutrinar sob a administração dos jesuítas e lazaristas.” (p. 27)  
13 CF: CRUZ, Heloisa de Faria. São Paulo em papel e tinta: periodismo e vida urbana – 1980-11915. São 
Pulo: EDUC/ FAPESP/ Imprensa Oficial/ Arquivo do Estado, 2000. Para autora, a vida cultural de São Paulo 
teria se despertado com  a criação da Faculdade de Direito Lar do São Francisco na primeira metade do século 
XIX, para posteriormente sofrer os impactos do crescimento urbano que teria sido igualmente levada à 
intensificação das práticas de leitura viabilizada pelo crescimento da circulação dos periódicos, vinculado à 
expansão do uso da imprensa.   
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religião, possibilitam a análise político-cultural aqui pretendida. Dentre os documentos 

levantados, destacam-se a Poliantéia dos cinqüentas anos de Seminário; os estatutos 

internos; o quadro de disciplinas; o livro de registros internos; a correspondência 

eclesiástica; os livros de contabilidade; os relatórios dos reitores; as atas da câmara 

municipal e provincial; a discussão efetivada na imprensa, que marcam a atividade dos 

periódicos que começavam circular. São documentos ainda não avaliados com o intuito de 

entender o funcionamento do Seminário para a definição do novo perfil da religiosidade 

católica, mediante as mudanças sócio-econômicas e político-culturais que se instauraram 

dentro dos propósitos da hierarquia romana sobe as nações emergentes dos territórios 

colonizados.  

Esses documentos apresentam aspectos do discurso teológico engendrado e das 

práticas religiosas estabelecidas no interior do catolicismo, que se reproduziam como 

círculos concêntricos: das dioceses dos que se tornavam bispos ou atuavam nas demais 

instâncias da hierarquia católica, para as paróquias daqueles que exerciam a função de 

padre e daí para a sociedade civil que compunha o grupo de fiéis. A análise identifica os 

elementos da erudição do clero paulistano frente aos princípios ideológicos do 

racionalismo, do cientificismo e do liberalismo.14  

Os resultados da presente abordagem se dividiram em seis capítulos. O primeiro se 

preocupa com a definição do referencial conceitual e metodológico que orienta a discussão 

                                                           
14 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. De acordo com 
Miceli, “esta documentação abundante produzida no interior da organização [de um grupo religioso] contribui 
decisivamente para a vigência das “definições” institucionais que melhor se ajustam aos interesses dos grupos 
dirigentes da corporação eclesiástica.” (p.24). A produção acadêmica tem se apoiado em contribuições 
clássicas de algumas questões canônicas que exigem na atualidade completa revisão: “vale dizer, os modos de 
operação, os valores, a cultura política dos grupos, os sentimentos vigentes de hierarquia, os padrões de 
relacionamento, enfim todas as características materiais e mentais das elites estão como que inscritas nas 
fontes que elas mesmas produzem (ou subsidiam ou encomendam) e que, via de regra, falam desses grupos 
como eles apreciam que se fale deles.” (p. 154). 
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e análise dos demais capítulos. A abordagem amparada nas discussões sociológicas e 

antropológicas, que também permeiam as ciências da religião, ajuda a entender os 

paradigmas da cultura moderna contemporânea,15 no qual a religião pode ser avaliada como 

um espaço de elaboração de conceitos, que emergem juntamente às necessidades de um 

determinado grupo em seu período histórico. Trata-se de uma abordagem que toca os 

conflitos existenciais de um período marcado por consideráveis alterações do 

comportamento, em virtude da expansão do cenário material urbano, que configura novas 

mentalidades acerca da existência individual e coletiva, dos valores que orientam a vida e 

conseqüentemente dimensionam a noção da morte, elementos vitais do conceito religião.  

O segundo capítulo tem o propósito de entender aquilo que permeia a noção de 

tradição implícita na doutrina religiosa do catolicismo romano a partir do século XVI, 

sistematizada no Concílio de Trento. Esses preceitos fizeram parte do processo de fundação 

e desenvolvimento do Seminário Episcopal da cidade de São Paulo, durante a segunda 

metade do século XIX, apresentando-se como um discurso que atraiu vários grupos que 

emergiam economicamente e desejavam a educação dentre os seus bens de consumo 

cultural. Naquela ocasião, a educação apresentava-se imprescindível às garantias de 

posicionamento privilegiado na disposição da sociedade moderna. Este segundo capítulo 

permeia o contexto e as discussões do Concílio de Trento, passando pelas filosofias e 

questões políticas dos séculos XVII e XVIII, para posteriormente adentrar no século XIX, 

considerado o período histórico que marca a atuação dos papas que reagiram à 

modernidade, que infringia o discurso teológico do catolicismo, que deveria então ser 

                                                           
15 Dentre eles, destaca-se a obra de: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. 
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orientado por eles e não pelos monarcas, e conseqüentemente evidenciava os aspectos 

estruturantes aplicado pelo clero apostólico romano sobre a sociedade civil.  

O terceiro capítulo é aberto com uma discussão que adentra as formas de 

implantação do conhecimento letrado no Brasil, elucidando a participação dos jesuítas 

como primeiro grupo dedicado à educação erudita. Posteriormente, aborda os períodos 

políticos que dividem o Brasil desde o final do século XVIII, passando pelo período 

Joanino, a Monarquia de Pedro I, a Regência e a Monarquia de Pedro II; elucida o projeto 

educacional aplicado dentro do país ao longo do período monárquico. Esse capítulo discute 

ainda a transição cultural que o país sofreu mediante a presença da família real portuguesa, 

e o exercício monárquico praticado pelos seus descendentes. A nova orientação educacional 

proporcionou uma nova participação educacional dos bispos frente às posturas políticas, 

fornecendo novas possibilidades de desenvolvimento dos Seminários, como centro 

educacional organizado pelo poder religioso. Por um lado, essa educação apresentava-se à 

sociedade civil como continuidade aos valores educacionais implantados pelos jesuítas; por 

outro, identificava o segmento ideológico assumido pelos bispos, tornando cada vez mais 

nítida a postura contrária ou favorável à hierarquia romana. Como um todo, o capítulo, tem 

o propósito de pensar a dimensão da educação católica dentro da formação da cultura 

brasileira como um elemento estruturante que garantiu, por exemplo, a participação da 

linha de pensamento proposta no Seminário de São Paulo, fundado em 1856. 

No quarto capítulo são a província de São Paulo e a vida religiosa de Antônio 

Joaquim de Melo os focos da discussão. Expõe-se o cenário que possibilitou a fundação do 

primeiro estabelecimento de ensino voltado à formação de padres que se adequava aos 

pronunciamentos de Trento, no que tange a sua estrutura pedagógica educacional, junto à 

província, composta majoritariamente por padres liberais ou iluministas. A discussão 
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salienta as posturas ideológicas dos paulistas frente ao desenvolvimento material no 

contexto das relações sociais do país, o que leva a entender o Seminário como um elemento 

de difusão da educação católica, que reservava em si os princípios filosóficos e teológicos 

orientados por um discurso conservador que deveria dar manutenção à ordem monárquica, 

ameaçada pela difusão de novos preceitos dispostos na esteira do liberalismo e da 

representatividade democrática.  

O quinto capítulo entra no processo de difusão do Seminário na cidade de São 

Paulo, nos aspectos sócio-econômicos e político-sociais que colaboraram com a sua 

fundação no bairro da Luz em 1856. A participação dos capuchinhos é outro aspecto 

explorado. Valorizando o histórico dos freis na França, tem-se o seu envolvimento com a 

corte francesa, participando das práticas de um catolicismo que fazia parte da elite 

dominante. A exposição do processo que moveu a vinda dos capuchinhos para administrar 

o Seminário demonstra os interesses políticos, culturais e religiosos que moveram a entrada 

dos capuchinhos no cenário que compunha a província de São Paulo, fazendo-os 

permanecerem por vinte e cinco anos na administração e organização pedagógica do 

estabelecimento de ensino. O período de atuação educacional dos freis junto do episcopado 

paulista vai de 1854, quando chegaram no palácio episcopal, a 1879, quando são 

definitivamente afastados do Seminário por ordem monárquica.  

 O sexto e último capítulo trabalha o desenvolvimento do Seminário ao longo da 

segunda metade do século XIX, evidenciando seu envolvimento com as questões políticas 

do país e com os pronunciamentos dos bispos conservadores que se voltaram para os 

pronunciamentos do papa no Vaticano. Por intermédio da ação dos bispos que assumiram o 

episcopado paulista, conjugada com a atividade dos reitores, têm-se as estratégias utilizadas 

pela hierarquia romana para garantir a difusão da doutrina e dos dogmas católicos na 
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organização da sociedade brasileira, que começava a se mobilizar dentro dos espaços 

urbanos e das novas relações econômicas. Ao mesmo tempo, vai indicando, por intermédio 

da biografia daqueles que mais se destacaram na carreira eclesiástica e que de alguma 

maneira contribuíram para a manutenção do funcionamento da escola episcopal, o quanto o 

sistema de ensino ali proposto repercutiu sobre a atividade do clero católico. Elucida, desse 

modo, como o Seminário foi se definindo como um centro de referência para outros bispos 

que defendiam os princípios do conservadorismo, situando-se como um elo entre eles. Por 

último, fica ainda a idéia do quanto o seu desenvolvimento serviu de modelo para a 

fundação de outros estabelecimentos de ensino que se tornaram parte das intenções 

daqueles que ali se formaram, caracterizando assim a atividade evangelizadora por 

intermédio do sistema educacional formalizado dentro da difusão do saber erudito.  

A análise do Seminário Episcopal de São Paulo insere o catolicismo nos primórdios 

da formação intelectual do país emergente no século XIX, indicando como este segmento 

religioso, que nasceu junto às origens do cristianismo, tornou-se num elemento que permeia 

a cultura nacional.         
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1. RELIGIÃO E CULTURA 

  
     “Cada sociedade constrói, para seu uso, certo tipo ideal 
de homem. E este ideal é o eixo educativo. Para cada 
sociedade, a educação é o “meio pelo qual ela prepara, na 
formação das crianças, as condições essenciais da sua 
própria existência”. Assim, “cada povo tem a educação que 
lhe é própria e que pode servir para defini-lo, da mesma 
forma que a organização política, religiosa ou moral.” 1 
 
 

 Para entendermos o Seminário de São Paulo em seus aspectos culturais, quanto a 

sua capacidade de propagar um dado saber, que desencadeia uma estrutura de pensamento 

que confere formação social específica aos grupos para os quais se destinam, este capítulo 

percorre certas tendências teórico-metodológicas que avaliam comportamentos e 

referenciais que vem sendo pensados junto aos conceitos religião e cultura. Esta abordagem 

também elucida quanto aos elementos metodológicos utilizados ao longo da pesquisa.  

                                                 
1 PAUL, Fauconnet. A obra pedagógica de Durkheim. In: DURKHEIM, Emile. Educação e Sociologia. São 
Paulo: Melhoramentos, 1965. p. 9-10. 
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Religião2 e cultura3 se mantêm na modernidade contemporânea como termos 

associados, na tendência historiográfica que analisa as práticas e representações do ser 

humano na sua ação social.4 A ação política, as técnicas da economia, os valores da 

construção moral, a sexualidade e as relações de parentescos, as relações sociais cotidianas 

e os hábitos praticados, idealizados num referencial teórico, fazem parte das implicações 

educativas, entendidas como processo de transmissão do saber armazenado. Vem deste 

processo educativo, da ação social que os mais velhos exercem sobre os mais novos, a 

produção de significados à existência individual e, sobretudo, coletiva. A recorrência da 

religião junto à cultura se dá mediante a presença de um comportamento que evidencia 

                                                 
2 Cf: DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996.; 
ELIADE, Mircea. Sagrado e Profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1996.; ELIADE, 
Mircea; KITAGAWA, Joseph M. Metodologia de la história de las religiones. Bueno Aires: Paidós, 1967.; 
BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1999.; FILORANO, Giovani; PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São Paulo: Paulus, 
1999.; ALVES, Rubem. O que é religião. São Paulo: Ars Poética, 1996.; NEVILLE, Robert C. A condição 
humana: um tema para religiões comparadas. São Paulo: Paulus, 2005.; BRITO, Enio José da Costa; 
GORGULHO, Gilberto da Silva (Org.). Religião ano 2000. São Paulo: Edições Loyola, CRE-PUC, 1998. 
Essas e muitas outras obras publicadas sobre o tema – embora não concordantes de todo quanto à definição do 
conceito – identificam no seio de suas análises o mito e o rito como elementos imprescindíveis da religião, os 
quais assumem papel de aglutinadores socioculturais, caracterizando as relações sociais de um determinado 
grupo.      
3 Cf: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999.; BOURDIEU, 
Pierre. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: EDUSP, 1998.; CHARTIER, Roger. A história 
cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.; ELIAS, Norbert. O processo 
civilizacional. Lisboa, Portugal: Publicações Dom Quixote, 1989.; LOTMAN, Jurij. Semiótica de la cultura. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1979.; TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a 
diversidade humana. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.; GOLDMAN, Lucien. Dialética da cultura. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1979.; BERGER, Peter. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes: 1985.; 
MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antigüidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 
2004.; CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999.; DURKHEIM, Émile. 
Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1965.; BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 
São Paulo: Brasiliense, 1995.; LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 
2002.; PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes. São Paulo: Cortez, 1986.; CURY, Carlos Jamil.  
Ideologia e educação brasileira: católicos e liberais. São Paulo: Cortez, 1988. Nestas obras, fica subtendida a 
relação entre cultura e educação como um processo de apreensão do saber erudito, transmitido por um sistema 
de ensino ou pelas relações sociais numa mesma organização política, que procura permear a definição de 
uma lingugem comum à formação de consensos. A linguagem entra como ponto determinante na formação de 
grupos que caracterizam sociedades simples ou complexas, e nos sistema de dominação e nas resistências que 
se formam em torno destes mesmos sistemas.  
4 É importante ressaltar que esta tendência historiográfica se integra às abordagens que vêm sendo efetivadas 
pela Antropologia Cultural.  
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práticas ritualísticas, acompanhadas de uma estrutura mítica,5 e que tornam legítimos os 

significados atribuídos de uma geração à outra.6 

 A trajetória das pesquisas culturais, nos séculos XIX e XX, apresenta consigo a 

trajetória dos estudos sobre o comportamento religioso. Estes estudos tanto re-avaliam a 

historiografia sobre a religião, produzida nos séculos anteriores, como contribuem para as 

definições atuais do tema religião. As discussões teóricas apresentadas nesta seção buscam 

elucidar o caminho dos estudos sobre o comportamento religioso na contemporaneidade, 

localizados no interior dos programas das ciências humanas. 

 A religião, nos dois últimos séculos, vem se definindo como um objeto de estudo 

das ciências sociais. Nas linhas de pensamento do século XIX, ela aparece nos paradigmas 

dos estudos da História, Antropologia, Sociologia, Lingüística, Literatura e outras áreas que 

verificam a sociedade em seus aspectos políticos, econômicos e culturais; áreas do saber 

que redimensionam a visão de religião, então implícita nas concepções teológicas do 

cristianismo. 

 A delimitação da religião como um campo autônomo do saber, com metodologia e 

definições conceituais próprias, ocorre, em princípio, por intermédio de dois grandes 

grupos de estudos: a História das Religiões7 e a Ciência da Religião.8 Estes campos têm em 

                                                 
5 Estrutura mítica foi o termo desenvolvido pelos Antropólogos da Cultura, em princípio pelos funcionalistas, 
para entender as cosmogonias e teogonias, linguagem simbólica, sobretudo dos povos ágrafos ou das 
sociedades simples, que permeiam as relações que o indivíduo estabelece com o seu meio existencial. 
6 CF: BERGER, Peter. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 77-95. 
7 Cf: HERMANN, Jaqueline. História das religiões e religiosidades. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAIFAS, Ronaldo. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.; 
JULIA, Dominique. A religião: história religiosa. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. História: novas 
abordagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995.; HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja na América 
Latina e no Caribe. Petrópolis: Vozes, 1995. 
8 Para uma compreensão mais ampla sobre as abordagens da religião como um campo autônomo para a 
produção de conhecimentos, conferir: FILORANO, Giovani; PRANDI, Carlo. As ciências das religiões. São 
Paulo: Paulus, 1999. Nesta obra, o estudo da religião é desenvolvido no intetior de duas linhas de abordagens, 
uma vinculada à tradição, representada por David Hume, e outra vinculada às ciências do espírito, 
representada por Dilthey. A primeira, vinculada à tradição, se integra aos estudos sobre a natureza humana. A 
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comum a apresentação da religião como objeto de análise e se diferenciam quanto à 

abordagem metodológica, ao levantamento e à análise das fontes, e às definições 

conceituais. A História das Religiões propõe um estudo comparado das tradições religiosas, 

que emergem junto às civilizações de cada continente, por meio da utilização de 

referenciais teórico-metodológicos sistematizados pela História, Lingüística, Antropologia 

Cultural, Psicologia e Sociologia. Tais estudos inseriram as religiões históricas nas 

exigências do conhecimento científico, disposto no iluminismo e positivismo da época.  As 

abordagens efetivadas neste campo de estudo proporcionaram definições mais complexas, 

que visavam a explicar ou compreender a religião, no início do século XX, após a crise do 

positivismo. 

 A Antropologia e a Sociologia foram imprescindíveis para a verificação da religião 

como um fenômeno recorrente da organização dos grupos humanos.9 A Antropologia, 

                                                                                                                                                     
segunda se caracteriza dentro de um modelo que se opõe às ciências da natureza, que em princípio manteve 
um discurso de apologia à Teologia cristã. As definições conceituais que se fazem também são distintas: o 
grupo que utiliza o conceito Ciência da Religião defende a idéia de que a religião é um objeto de análise 
único, também sujeito a um único método de análise; o grupo que utiliza o conceito Ciências das Religiões 
acredita na existência de um pluralismo religioso, que exige, conseqüentemente, um pluralismo metodológico 
para a execução da pesquisa científica; o grupo defensor da Ciência das Religiões acredita ser específico o 
método e diversificada a religião; e aqueles que defendem o termo Ciências da Religião se apóiam no 
pluralismo metodológico e verificam o objeto como unitário. Cf: ELIADE, Mircea; KITAGAWA, Joseph M. 
Metodología de la História de las religiones. Buenos Aires: Paidós, 1967. Nesta obra, verifica-se o trajeto dos 
estudos religiosos perante o afastamento das demais ciências do campo religioso, uma vez que a religião pode 
ser inserida numa abordagem metodológica autônoma, que se vale das peculiaridades históricas nas quais se 
insere o objeto religioso analisado. Nesta argumentação, o estudo religioso faz parte das verificações 
históricas da atividade humana, ou seja, participa variavelmente da atividade cultural, política e econômica 
humana. PETERS, Ted; BENNETT, Gaymon (Org.). Construindo pontes entre a ciência e a religião. São 
Paulo: Edições Loyola; Editora UNESP, 2003. Estes trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos 20 
anos para o Programa de Cursos de Ciência e Religião em Berkley, Califórnia, visam a apoiar a interação 
entre a teologia contemporânea e as ciências naturais. Nestas discussões, a relação entre Deus e a Natureza 
torna-se ponto central, exigindo maior aprofundamento metodológico para a compreensão da complexa 
relação entre ciência e religião. Cf: BRITO, Ênio José da Costa; GORGULHO, Gilberto da Silva (Org.). 
Religião ano 2000. São Paulo: Edições Loyola; CRE-PUC, 1998. Nesta obra, é reavaliado o discurso religioso 
nos diversos campos das ciências modernas e pós-modernas, que se inserem nas abordagens das Ciências da 
Religião. 
9 Cf: BOTTOMORE, T.B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.; ELIAS, Norbert. O 
processo civilizacional. Lisboa, Portugal: Publicações Dom Quixote, 1989. Para Elias, é a sociologia a área 
que melhor exprime o conceito cultura, que em sua abordagem é entendido junto ao conceito de civilização; 
tal associação se inscreveu no século XIX, e assumiu linhas historiográficas distintas na Alemanha e na 
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estudo desenvolvido em princípio na França, como extensão da Etnografia e Etnologia, 

trouxe contribuições elementares para a definição da religião como objeto de análise das 

ciências sociais. Buscando a superação do etnocentrismo10 do espírito clássico europeu dos 

séculos XVII e XVIII,11 os antropólogos, no final do século XIX, trouxeram novos 

referenciais de abordagem à religião. Na visão dos antropólogos, a religião passou a ser 

pensada como algo inerente às sociedades humanas simples ou complexas.12 A 

Antropologia produziu, assim, um referencial indispensável às categorias religiosas, que em 

última instância tornou comum a inserção dos estudos religiosos nos aspectos da cultura 

humana.13 

 A vida dos aborígines – objeto de estudo dos etnólogos – continuou a ser, para os 

antropólogos contemporâneos, um referencial das práticas religiosas do homem, entendido 

junto às práticas individuais e, sobretudo, coletivas. Os antropólogos caracterizam a religião 

como um elemento da natureza humana, inerente à capacidade de produzir símbolos que  

estabelecem traços da realidade material e subjetiva do grupo.14 

 No contexto da sistematização dos novos referenciais da pesquisa social, Durkheim 

publicou, em 1898, a revista Année Sociologique, que expunha monografias com temas 
                                                                                                                                                     
França. Elias Identifica no conceito civilização o processo histórico que pertence aos grupos analisados nas 
abordagens empíricas. 
10Cf: TODOROV, Tzvetan. Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade humana. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1993.; TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. São Paulo: Martins Fontes, 1999.; 
SANTOS, Luís dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 1998.  
11 TODOROV, Tzvetan. O Espírito clássico. In: Nós e os outros: a reflexão francesa sobre a diversidade 
humana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 21-31.  
12 O avanço material proporcionado pela tecnologia (resultante do saber erudito), empregada à 
industrialização e divisão do trabalho, é o que identifica a sociedade contemporânea como sociedade 
complexa. As sociedades ágrafas, calcadas numa organização manufatureira de subsistência, são denominadas 
sociedades simples.  
13 Cf: DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Esta 
obra, ao analisar o sistema totêmico da Austrália, salienta os aspectos elementares que, na visão do autor, 
caracterizam a religião como um sistema de ritos e crenças associados, que promovem a coesão e coerência 
aos indivíduos de uma comunidade ou grupo. A reflexão de Durkheim é considerada marco das pesquisas 
religiosas na modernidade. 
14 Cf: NEVILLE, Robert C. A condição humana: um tema para religiões comparadas. São Paulo: Paulus, 
2005. 
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considerados essenciais ao conhecimento sociológico. A História, o Direito, a Economia, a 

Política, a Religião e a Educação compunham esses temas essenciais ao conhecimento 

Sociológico.15 Durkheim, em seu trabalho intitulado As formas elementares da vida 

religiosa,16 publicado no final do século XIX, se tornou um referencial, consagrando os 

estudos religiosos de seu tempo nos estudos do século XX. Utilizando-se do método 

comparativo e de uma teoria sociológica calcada no apriorismo e empirismo kantiano,17 

analisou o comportamento dos aborígines australianos, chegando a conclusão de que:  

 
“as religiões primitivas não permitem apenas destacar os elementos constitutivos da religião; têm 
também a grande vantagem de facilitar sua explicação. Posto que nelas os fatos são mais simples, as 
relações entre os fatos são também mais evidentes. As razões pelas quais os homens explicam seus 
atos não foram ainda elaboradas e desnaturadas por uma reflexão erudita; estão mais próximas, 
mais chegadas às modificações que realmente determinam estes atos.”18 
 
 

Além de realizar um estudo comparado sobre as manifestações religiosas dos povos 

ágrafos, Durkheim comparou as mesmas com as religiões históricas, chegando a conclusão 

que a religião seria um sistema complexo de mitos, dogmas, ritos e cerimoniais, o qual 

supõe uma classificação das coisas, reais ou ideais, que os homens concebem em duas 

classes, em dois gêneros opostos, que as palavras profano e sagrado traduzem muito bem.  

O pensamento religioso organiza um mundo dicotômico, que pode ser entendido nas 

categorias sagrado e profano, as quais integram o universo simbólico ali elaborado. O 

                                                 
15 BOTTOMORE, T.B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. De acordo com o autor, 
correntes que definiram os estudos da Antropologia e da Sociologia, a partir de autores como Durkheim e 
Max Weber, foram importantes para a delimitação dos aspectos da pesquisa. Ambos defendiam em seus 
estudos a necessidade de utilizar disciplinas como História, Direito, Economia, Política e Religião 
Comparada. (p. 20-21) 
16 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Obra do 
final do século XIX, considerada um dos primeiros ícones da definição do campo religioso; foi elaborada a 
partir de um estudo comparado dos grupos aborígines de diferentes territórios, no qual o autor, seguindo a 
tendência da época, utiliza-se de trabalhos etnográficos de outros.  
17 BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: A economia das trocas simbólicas. São 
Paulo: Perspectiva, 1999. p. 29. 
18 DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 18. 
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indivíduo, junto ao grupo, estaria sujeito a percorrer as duas categorias que compõem esta 

dicotomia, tendo como ideal as práticas delimitadas no sagrado.19  

 Outro autor que se associou aos avanços teórico-metodológicos da Antropologia 

aplicada por Durkheim foi o lingüista Ferdinand Saussure. Ambos, no final do século XIX, 

utilizam a linguagem como forma de compreensão do funcionamento de sociedades 

humanas distintas entre si, tipo de estudo inserido nas práticas do estruturalismo social que 

continuou sobre os impactos dos avanços metodológicos de outras áreas, como a 

matemática e biologia; fusão metodológica esta abordada por Piaget na sua obra 

Estruturalismo. 20 

Nas décadas de 60 e 70 do século XX, os antropólogos que continuavam se dedicar 

aos povos ágrafos apresentam novos referenciais de abordagem e respostas para os anseios 

acadêmicos do seu tempo. Claude Levi-Strauss, voltado à compreensão da organização 

sociocultural dos aborígines do “novo mundo” que sobreviveram no século XX, se tornou 

um ícone do estruturalismo pós-moderno. Ao analisar o mito vigente nas tribos indígenas 

da América Central, Levi-Strauss percebeu a lógica21 estruturante das relações sociais; com 

                                                 
19 ELIADE, Mircea. Sagrado e profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Eliade 
tornou-se, nas décadas de 1960 e 1970, um grande expoente dos estudos religiosos; para ele, as categorias 
sagrado e profano tornam-se premissas para a identificação da religião em meio à atividade humana.  
20 Cf: PIAGET, Jean. O estruturalismo. São Paulo;Rio de Janeiro: Difel, 1979. Obra que expõe a aplicação do 
estruturalismo como abordagem nos diferentes campos do saber que caracterizam a ciência contemporânea. 
“Entregando-se a esta dissociação, deve se então reconhecer que existe um referencial comum de 
inteligibilidade que alcançam ou investigam todos os ‘estruturalistas’, ao passo que todas as suas intenções 
críticas são infinitamente variáveis: para uns, como nas matemáticas, o estruturalismo se opõe à 
compartimentagem dos capítulos heterogêneos reencontrando a unidade graças a isomorfismos; para outros, 
como nas sucessivas gerações de lingüistas, o estruturalismo se distanciou sobretudo das pesquisas 
diacrônicas, que se estribam em fenômenos isolados, para encontrar sistemas de conjunto em função da 
sincronia; em psicologia, o estruturalismo combateu por mais tempo as tendências ‘atomísticas’, que 
procuravam reduzir as totalidades as associações entre elementos prévios; nas discussões correntes vê-se o 
estruturalismo queixar-se do historicismo, do funcionalismo e, às vezes mesmo, de todas as formas de recurso 
ao sujeito humano em geral.” (p. 8)  
21 Cf: ABBAGNANO, Nícola. Lógica. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998. p. 624-630. O emprego do termo aqui segue a tradição clássica, aristotélico-tomista,  
que visa a determinação dos processos intelectuais que constituem condição para a estrutura do pensamento. 
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isso, desenvolveu estudos que reforçam as teorias que atribuem ao mito aspecto elementar 

aos significados que o grupo destina à realidade mensurada. 

  Levi-Strauss se uniu às idéias de Durkheim, para quem a gênese da linguagem gera 

a origem do pensamento lógico vigente na consciência coletiva das sociedades humanas.22   

 
“Durkheim e Mauss optaram por uma abordagem oposta a de muitos estruturalistas das décadas 
seguintes, defendendo que as taxonomias do mundo natural são demasiado complexas para que a 
mente humana individual as possa construir com base apenas nas suas capacidades inatas. Assim a 
origem destas classificações tem de ser coletiva. Segundo eles, as taxonomias naturais não podem 
ser calculadas com base na simples observação da natureza. A hierarquia das diversas famílias e 
gêneros não é empírica. Desta forma, segundo concluíram, a sociedade também fornece a estrutura 
com base na qual as classificações da natureza são construídas...”23 
 
 

Nas análises sobre o totemismo, Levi-Strauss concluiu que a forma como a natureza 

era catalogada teria como origem a classificação das pessoas na sociedade. A influência de 

Durkheim recaiu também sobre o Funcionalismo Estrutural do seu contemporâneo 

Radcliffe Brown. Para os integrantes da escola britânica representada por Radcliffe Brown, 

a “religião de um determinado povo reflete a estrutura do seu sistema social ao mesmo 

tempo em que opera no sentido de manter este mesmo sistema no seu estado atual.”24 A 

religião, para Radcliffe, é um fator de manutenção às permanências e tradições de um grupo 

ou sociedade.  

 Levi-Strauss, no final da década de 1950, retomou a Teoria da Linguagem25 como 

suporte para a construção do estruturalismo. Numa segunda etapa das suas pesquisas, ele 

                                                                                                                                                     
Neste perspectiva, o estudo dos conceitos, juízos e raciocínios se tornam métodos constitutivos da teoria do 
conhecimento. 
22 Tal questão fora primeiramente levantada por Rousseau, nas análises que estabelece sobre a sociedade.   
23 LAYTON, Robert. O estruturalismo. In: Introdução à teoria em Antropologia. Lisboa, Portugal: Edições 
70, 1997. p. 90. 
24 Idem, p. 95. 
25 Idem, nas palavras do autor: “Foram vários os autores que, posteriormente, defenderam que Saussure 
interpretara o modelo do totemismo dos clãs de Durkheim como um caso específico de um fenômeno mais 
geral, desenvolvendo-o então de forma a criar uma teoria geral da comunicação de signos” (p. 94). Cf: 
SAUSSURE, Ferndinand. Curso de Lingüística Geral. São Paulo: Cultrix, 1971. p.7-12. 
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transfere seu enfoque e suas análises para o mito vigente no grupo, oferecendo nestes 

estudos suas contribuições ao Estruturalismo. Ao analisar o mito recorrente nas cantigas e 

canções entoadas nos rituais de passagem dos aborígines da América Central, Levi-Strauss 

identificou os elementos essenciais para a organização do grupo, como a definição de 

significados comuns, que tornam possíveis as relações entre os sujeitos que formam o 

grupo. O Estruturalismo permitiu uma análise da totalidade das pequenas sociedades 

tribais, levantando aspectos do comportamento da atividade econômica, da atividade 

sexual, das relações de parentesco, das disposições no grupo etc. A decodificação da 

linguagem mitológica garantiu concomitantemente a decodificação das crenças, entendidas 

como um sistema de valores que permeiam a atividade cultural, conduziu às conclusões 

sobre a lógica interna e o sentido das ações implícitas na organização do grupo-social.  

 Ao se mostrar eficaz à compreensão da totalidade das pequenas sociedades tribais, o 

Estruturalismo começa também a ser utilizado por pesquisadores voltados ao 

comportamento das sociedades concentradas nos grandes centros urbanos, as chamadas 

sociedades complexas.26 Ainda nas décadas de 50 e 60 do século XX, os pesquisadores, ao 

verificar as características básicas das sociedades industriais, suas mudanças, implicações 

sociais do rápido progresso da ciência e da tecnologia, do impulso econômico e dos 

movimentos sociais, também almejavam atingir a compreensão da complexidade das 

sociedades contemporâneas nas organizações urbanas. É este contexto que levou à 

utilização de novas categorias de conceitos relacionados às idéias de superestrutura, 

estrutura e conjuntura.27 Essas pesquisas colaboraram para o ressurgimento das teorias 

                                                 
26 Cf: VERON, Eliseo. Ideologia, estrutura e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1977.; Cf: BOTTOMORE, 
T.B. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. p. 28. 
27 As estruturas sociais nas sociedades modernas foram identificadas como elementos da superestrutura, que 
se caracterizam pela somatória de estruturantes e conjunturais. Tais estruturas são compostas pelas 
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marxistas dentro de re-elaborações menos dogmáticas e mais elaboradas, para ajudar a 

entender os problemas relacionados ao desenvolvimento das sociedades industriais.  

 Quanto à metodologia de pesquisa, o Estruturalismo utiliza vários métodos, sem o 

compromisso de limitar-se a um único. Comumente os métodos histórico, comparativo, 

funcionalista e formalista, associados ao marxismo, são aplicados em uma abordagem 

dialética para entender a sociedade. O termo estruturas sociais tornou-se comum nas 

abordagens sociológicas, para entender os papéis sociais dos indivíduos e das instituições.28 

A estrutura social deve ser pensada e distingüida como um sistema de relações “ideais” e 

“reais” entre pessoas, o que envolve a análise do discurso em contraste com as práticas 

efetuadas de fato pela sociedade. A estrutura social também pode ser compreendida como 

as principais instituições e os grupos que ajudam a definir uma sociedade complexa. Parte-

se do pressuposto de que a existência das relações sociais exige disposições e processos, 

tais como: um sistema de comunicação; um sistema econômico; um sistema de autoridade 

e/ou distribuição do poder; organizações e dispositivos que acolhem novas gerações; 

perpetuação das características pré-estabelecidas pelas gerações anteriores, por meio dos 

conhecimentos adquiridos, que envolvem, mormente a escola e a família; e um sistema 

ritualístico, que serve para manter ou aumentar a coesão social, os reconhecimentos tanto 

individuais como coletivos, e os acontecimentos pessoais significativos àquela sociedade, 

como nascimento, puberdade, namoro, casamento e morte.  

                                                                                                                                                     
instituições e pelos grupos de uma localidade, responsáveis pela definição de paradigmas às pequenas 
conjunturas a que se destinam.  
28 Cf: BERGER, Peter. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 1985; ELIAS, Norbert. O 
processo civilizacional. Lisboa, Portugal: Publicações Dom Quixote, 1989. Para Elias, as estruturas podem 
ser atingidas na verificação das bases empíricas ao qual pertencem: “Quando, após alguns trabalhos 
preliminares, que serviram simultaneamente para a investigação das provas documentais e para a exploração 
dos problemas teóricos que pouco a pouco se iam clarificando, se tornou mais nítida a via para a possível 
solução desses problemas, apercebi-me também de que este estudo pode contribuir para resolver o intrincado 
problema da relação entre estruturas psicológicas individuais (das chamadas estruturas da personalidade) e 
fugurações formadas por muitos indivíduos interdependentes (estruturas sociais).” (p. 14) 
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 Dentre as análises sobre os processos que levam à complexidade das sociedades 

industriais, se desenvolve a obra de Pierre Bourdieu, nas décadas de 1960 e 1970. Bourdieu 

procurou entender e demonstrar a participação da educação letrada na transição da 

sociedade feudal para a capitalista.29 Ao estudar os processos de transmissão e a herança do 

capital escolar, um bem cultural produzido pelos setores favorecidos pelo sistema de ensino 

francês, Bourdieu desenvolveu um referencial teórico-metodológico que observa na 

educação sistematizada pelos clérigos um grande legado à cultura francesa. As obras de 

Bourdieu, em princípio, fazem parte daquelas voltadas ao estudo da ideologia e da 

cultura.30  

Nas abordagens preliminares de Bourdieu, destacam-se os estudos de Durkheim, 

tanto sobre a religião como sobre a educação. Durkheim, ao longo de sua atividade 

acadêmica, se destacou, também, no campo do saber que começa a se definir como estudos 

de pedagogia ou “Ciência da Educação”, ao lecionar para professores primários na 

                                                 
29 Cf: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999.;  BOURDIEU, 
Pierre. A economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edusp, 1998. Bourdieu apresenta a cultura educacional 
como um bem de mercado, que passa a fazer parte das relações comerciais de concorrência nos séculos XIX e 
XX. Cf: ELIAS, Norbert. O processo civilizacional. Lisboa, Portugal: Publicações Dom Quixote, 1989. p. 59. 
Pode-se dizer que existe uma integração de Bourdieu com as abordagens sociológicas levantadas por Norbert 
Elias, em seu célebre trabalho sobre as inovações das práticas sociais européias no período moderno e 
contemporâneo. Para Elias, o conceito de civilização também implica as idéias e práticas religiosas, colocadas 
ao lado de evoluções técnicas e dos modos de desenvolvimento científico.    
30 Cf: MICELI, Sérgio. A sociologia faz sentido. In: BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas. 
São Paulo: Edusp, 1998. p. 9-16.; MICELI, Sérgio. A força do sentido. In: BOURDIEU, Pierre. A economia 
das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. I-LXI. Sérgio Miceli, tradutor das obras de Bourdieu 
no Brasil, apresenta, nestas introduções o percurso historiográfico de Bourdieu, o contexto ideológico em que 
produziu as suas obras na França e uma síntese das linhas de pensamento concatenadas em sua obra. Em sua 
visão, os sistemas de práticas (fatos) e representações, implícitos no abrangente conceito de cultura, têm 
acompanhado duas tradições ideológicas: a kantiana, com os herdeiros de Cassirer, Sapir, inclusive Durkheim 
e Levi-Strauss; e, a marxista e weberiana. A primeira considera a cultura uma extensão dos sistemas 
simbólicos, ou seja, do mito, da linguagem etc; sistema simbólico que ocupa a “qualidade de instrumento de 
comunicação e conhecimento responsável pela forma nodal de consenso, qual seja, o acordo quanto ao 
significado do mundo.” A segunda vertente “considera a cultura e os sistemas simbólicos em geral como um 
instrumento de poder, isto é, de legitimação da ordem vigente.” “Na verdade, o que Bourdieu pretende é 
retificar a teoria do consenso por uma concepção teórica capaz de revelar as condições materiais e 
institucionais que presidem a criação e transformação de aparelhos de produção simbólica cujos bens deixam 
de ser vistos como meros instrumentos de comunicação e/ou conhecimento”. (p. XII)  
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Faculdade de Letras de Bordéus e na Sorbone, além de realizar constantes cursos públicos e 

conferências aos alunos da Escola Normal Superior. Durkheim foi um dos primeiros a 

chamar a atenção à relevância das investigações da pedagogia dentro de concepções 

teórico-práticas, para a compreensão cultural de um grupo organizado sob os moldes das 

sociedades complexas, proporcionadas pelo avanço material.31 Em seu estudo da ideologia 

e da cultura, Bourdieu avança a discussão sobre a relevância da educação sistematizada 

para a compreensão de uma estrutura culturalmente desenvolvida no seio da sociedade de 

classes. Para tanto, Bourdieu utiliza como objeto de análise a estrutura simbólica de que é 

capaz o campo religioso, atrelada aos sistemas de ensino modernos, ou seja, ao modelo 

lingüístico e semiológico criado pela educação religiosa em meio aos grupos urbanos. 

Pela utilização do paradigma durkheiniano, Bourdieu chega à integração lógica e 

social das representações coletivas engendradas pelos sistemas simbólicos capazes de 

estabelecer funções políticas, uma vez que atribuem lógica de ordenação ao mundo. Ele se 

posiciona contra os estudos da sociologia que verificam os fenômenos simbólicos como um 

mero sistema de conhecimento sem relação com o sistema de ordenação do poder. 

Bourdieu aborda o conhecimento que abrange o princípio de sustentação da eficácia dos 

símbolos em seus aspectos internos, que lhe conferem poder político. Assim, antes de se 

aprofundar na cultura, ele perpassa o campo simbólico em que operam os bens aí 

produzidos. A cultura, neste caso, é sistêmica e simbólica, é um conjunto de 

significante/significado eficaz, que proporciona uma percepção da realidade indissociável 

da função política.  Ao relevar o aspecto da eficácia política do símbolo, Bourdieu relega a 

classificação proposta por Durkheim, que elimina a problemática da dominação.  

 

                                                 
31 Cf: DURKHEIM. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1965. 
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“Para Bourdieu, a organização do mundo e a fixação de um consenso a seu respeito constitui uma 
função lógica necessária que permite à cultura dominante numa dada formação social cumprir sua 
função política-ideológica de legitimar e sancionar um determinado regime de dominação.”32  
 

Sem o consenso, não haveria regras de dominação capazes de ordenar os materiais 

significantes de um sistema simbólico, ao ponto de fazer com que os diversos sistemas de 

regras que identificam estruturas não fossem capazes de desarticular o todo unificado. O 

consenso unifica as representações individuais que remetem às relações estabelecidas, 

desencadeando um sistema de classificação dado pela observação e noção da realidade 

adquirida. 

Os sistemas simbólicos, tendo sido organizados internamente por uma classificação 

atribuída pela sociedade educativa, possuem autonomia e independência, possuem 

linguagens dotadas de lógica própria. Particularmente sobre a sociedade capitalista, a 

complexidade da divisão do trabalho desencadeia a dialética da sociedade de classes, cuja 

desigualdade é resultado das modalidades de capital econômico e cultural. A educação 

serve como um pressuposto vigente no objeto de análise do pesquisador da cultura. Ela 

torna-se um suporte do agente social, objetando as leis segundo as quais este suporte tende 

a reproduzir sujeitos dotados de disposição, capazes de criar práticas estruturantes. Os 

recintos educacionais criam estruturas que, entendidas num princípio teórico-metodológico 

próprio ao objeto, atingem o sujeito histórico. Como método, o estruturalismo capta as 

variáveis funcionais que permitem definir cada modalidade enquanto configuração 

específica e concreta do mecanismo estudado, separando os fatos sociais, os traços 

contingentes e os traços funcionais estritamente determinados por sua posição no sistema 

ou estrutura de que fazem parte. 

                                                 
32 MICELI, S. A força do sentido. In: BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. p.  XVI. 
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As práticas e representações33 não podem ser tomadas conforme o sistema de 

relações objetivas que o modelo estudado pretende dar conta; cumpre antes integrá-las no 

âmbito da significação do fenômeno a ser explicado. Estas colocações sobre metodologia 

indicam que a abordagem conceitual segue as exigências de uma explicação ao mesmo 

tempo sincrônica e diacrônica, que procura a elasticidade das definições e disponibilidade 

semântica implícitas nos estudos que recaem sobre as práticas e representações de uma 

cultura. 

Tendo como fonte de pesquisa o Seminário Episcopal de São Paulo, que segue o 

modelo educacional francês do século XIX, no momento em que a sociedade assumiu as 

práticas capitalistas de cunho liberal, este trabalho considera a religião, onde quer que 

esteja presente, como um local de produção de linguagem, que, como instrumento de 

comunicação, produz uma estrutura de conhecimento e, conseqüentemente, um sistema 

moral, ético e cultural. A ascensão da sociedade liberal capitalista na Europa e, por 

conseguinte na América, forçou os sistemas religiosos organizados no regime colonial à 

reorganização interna. Assim, a configuração dos sistemas religiosos também passa por um 

processo de complexidade, na busca por ampliar seus esquemas lingüísticos e de 

pensamento intermediados por uma instituição de ensino apropriada. A reorganização dos 

sistemas religiosos atende às exigências da cultura erudita moderna, que, por sua vez, 

                                                 
33 Cf: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1990. Vem de Chartier os conceitos de práticas e representações aqui utilizados. Neste sentido, as 
práticas são os hábitos, as condutas, o comportamento inerente ao cotidiano e aos acontecimentos 
extraordinários dos ritos de passagens comuns em qualquer sociedade, associados, por exemplo, às atividades 
que caracterizam o nascimento, a emancipação social do grupo, a maturidade, a morte, os festejos 
comemorativos, entre outros. As representações podem ser consideradas a partir de duas noções distintas: 
aquela que substitui um objeto por uma imagem que não está presente, mas que é idêntica ou muito próxima 
do real, sendo capaz de ser reconstruída em memória e figurar tal como ela é; e aquela que é utilizada como 
apresentação pública de algo ou de alguém. Neste trabalho, os conceitos de práticas e representações 
ajudaram a entender elementos socioculturais e políticos que se constituíram por intermédio do Seminário. 
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organizou-se sob os sistemas de aprendizagem capazes de dar forma explícita e implícita ao 

pensamento, integrando ou dissociando a sociedade sob uma mesma ação cultural.  

A análise histórico-cultural do pensamento cristão, durante a emergência da 

sociedade moderna brasileira, exige a verificação dos sistemas de ensino que assumiram a 

responsabilidade de garantir a presença do discurso religioso, frente às relações de 

concorrência dos bens culturais que despontaram. 

De acordo com esta argumentação, o Seminário de São Paulo, no século XIX, fonte 

de pesquisa deste trabalho, teria contribuído para a definição do clero da sociedade 

moderna nas estruturas das sociedades urbanas que emergiam em todo país. Os fatos que 

marcam o catolicismo brasileiro, organizado na cidade de São Paulo, durante a segunda 

metade do século XIX, nos conduz às contingências do desenvolvimento moderno, que 

desencadeou a sistematização da erudição do clero brasileiro ou o incremento da 

intelectualidade clerical pelos princípios de uma educação que torna ainda mais complexa 

sua linguagem, uma vez que reinterpreta a teologia nos pressupostos da filosofia iluminista. 

Os sistemas simbólicos religiosos elaborados junto à instituição de ensino, dispostos para 

atender às necessidades da sociedade emergente nos moldes da modernidade, produzem 

uma estrutura de conhecimento e conseqüentemente um sistema cultural. A reorganização 

da religião nas sociedades capitalistas, sob sistemas de ensino apropriados, adentra as 

competições dos bens culturais eruditos, que, por sua vez, não podem ser avaliados fora das 

inter-relações com a cultura popular e, no século XX, com a cultura de massa. 
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2. CATOLICISMO 
 

 
    “Do mesmo modo seria preciso notar a 
diferença entre sociedade fundada nos 
indivíduos (a sociedade civil burguesa, sempre 
prestes a explosão revolucionária) e a sociedade 
fundada no Geral (onde não há diferenças entre 
membros, entendidos como puros elos de uma 
cadeia mais ampla)... O absoluto reuniria luz e 
sombra, tempo e espaço, superando-os e 
constituindo-se como sua fonte última.”1 

  
 
 O Seminário Episcopal de São Paulo foi fundado sob os auspícios do 

conservadorismo e da tradição, evidenciados nas iniciativas do bispo dom Antônio Joaquim 

de Melo, considerado seu idealizador, ele mesmo grande representante do catolicismo 

conservador, durante o século XIX. Os aspectos do conservadorismo vigentes nos ideais de 

seus fundadores são verificados no discurso configurado em torno da aplicação de uma 

Filosofia-Teológica formulada no início e no final da Idade Moderna, ou seja, no século 

XVI e final do século XVIII, que reinterpreta as bases teológicas produzidas no período 

medieval. Junto desta Filosofia-Teológica, permeada pelo ritualismo, que também havia se 

constituído no período medieval, reorganizado e reinterpretado na Idade Moderna e 

Contemporânea pelos clérigos da hierarquia romana – hoje concentrados no Vaticano −, 

encontra-se a preservação de uma dada vertente do cristianismo que se denominou 

catolicismo. Tipo de religião que se tornou um espaço de manutenção das tradições e 

preservação das permanências históricas da religiosidade cristã, o catolicismo, até o século 

XIX, trazia consigo o conceito de monarquia como princípio absoluto da sua existência.    

                                                 
1 ROMANO, Roberto. Conservadorismo Romântico: origem do totalitarismo. São Paulo: Editora UNESP, 
1997. p. 72.  
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O renascimento da cultura greco-romana na Europa, ao longo dos séculos XV e 

XVI, foi acompanhado da expansão do saber erudito fora do monopólio eclesiástico.2 Um 

novo cenário de saberes foi configurado, forçando um processo de reestruturação constante 

dos sistemas de conhecimento. No ambiente moderno: 

 

“Mudam assim os fins da educação, destinando-se esta a um indivíduo ativo na sociedade, liberado 
de vínculos e de ordens, posto como artifix fortunae suae e do mundo em que vive; um indivíduo 
mundanizado, nutrido de fé laica e aberto para o cálculo racional da ação e suas conseqüências. Mas 
mudam também os meios educativos: toda a sociedade se anima de locais formativos, além da 
família e da igreja, como ainda da oficina; também exército, também a escola, bem como novas 
instituições sociais (hospitais, prisões ou manicômios) agem em função do controle e da 
conformação social, operando no sentido educativo.”3 
 

A expansão de novos referencias de conhecimento se formou mediante a 

configuração de relações políticas mais diversificadas quanto aos interesses econômicos e 

comerciais emergentes no seio da aristocracia dos séculos XIV, XV e XVI.4 Durante o 

período feudal, os eclesiásticos formavam a categoria intelectual organicamente ligada à 

aristocracia fundiária, chegando mesmo a ser confundida com ela ao desempenhar as 

mesmas funções político-econômica. Esta categoria socioeconômica e política envolvida 

com a agricultura e demais relações latifundiárias acaba sendo desprivilegiada mediante a 

                                                 
2 Cf: MANACORDA, Mario A. A educação no quinhentos e nos seiscentos. In: História da Educação da 
Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 2004. p. 193-226.; CAMBI, Franco. A época moderna. III 
Parte. In: História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 195-376.; GRAMSCI, Antônio. A 
formação dos intelectuais. In: Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979. p. 3-23.; SKINNER, Quentin. As origens da Renascença. In: Fundações do pensamento 
político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 25-87. Neste capítulo, o autor retoma os 
conflitos políticos e culturais que começam a ser erigidos entre o papado romano e o poder das cidades-
repúblicas – que em sua abordagem identificava o poder local ou regional das cidades, em princípio italianas, 
e posteriormente, de outras localidades − nova organização política, cultural e econômica que desponta a 
partir de século XI, repercutindo de maneira mais significativa no âmbito dos controles dos clérigos romanos,  
no século XVI com a Reforma Protestante.  
3 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 198. 
4 SKINNER, Quentin. As origens da Renascença. In: Fundações do pensamento político moderno. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p. 45-49. 
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ascensão dos interesses voltados para as relações de mercado que se distanciavam das 

atividades agrárias para se envolver com as atividades de comércio.5  

Este contexto sociocultural e econômico garantiu o surgimento do Estado 

Absolutista, que abre a Idade Moderna. Os eclesiásticos que monopolizaram, durante a 

Idade Média, as erudições da sociedade européia, por intermédio da escola, da instrução, da 

moral, da justiça, da beneficência, da assistência, etc, sofreram os embates da organização 

política que proporcionou a formação de uma nova camada de administradores, cientistas, 

teóricos e filósofos não eclesiásticos. Os clérigos continuaram existindo paralelamente aos 

demais grupos que se formaram, como intelectuais que não teriam sofrido rupturas, uma 

autocolocação que os inseriu, desde então, num campo intelectual e político peculiar em 

relação às demais instâncias de poder.6 Por intermédio da intensificação das relações 

comerciais, culturais e políticas, se configuravam novos saberes que colaboraram para a 

quebra do monopólio eclesiástico em torno do saber.  

Este contexto contribuiu também para a formação e propagação de dissidências no 

corpo clerical quanto às interpretações cristãs, desencadeadas pela retomada especulativa 

da ontologia do cristianismo, nos primeiros livros do Novo Testamento. Com isso, 

desenvolvem-se controvérsias que cindiram os clérigos então unificados em um princípio 

de autoridade e hierarquia que vinha sendo garantido pelo papa de Roma, o que no âmbito 

do cristianismo definiria a Reforma Protestante e a Contra Reforma Católica, emergentes, 

                                                 
5 Cf: GRAMSCI, Antônio. Contribuição para a história dos intelectuais. In: Os intelectuais e a organização 
da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. p. 3-23.; ANDERSON, Perry. O Estado Absolutista 
no Ocidente. In: Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 15-41. 
6 GRAMSCI, Antônio. Contribuição para a história dos intelectuais. In: Os intelectuais e a organização da 
cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. p. 3-23.; SKINNER, Quentin. Escolástica e Liberdade. 
In: Fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 70-86. 
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respectivamente, nos séculos XVI e XVII.7 A ausência de um referencial nas Escrituras 

Bíblicas, que oferecesse uma estrutura eclesiástica, possibilitou distintas interpretações, 

dividindo os clérigos em dois grandes grupos: católicos e protestantes.8 Nesta conjuntura, o 

catolicismo moderno se consolida em torno do papa romano e junto à ordem política, 

econômica e cultural da época. Os clérigos católicos começam a se projetar como um grupo 

especial pelo fato de serem os portadores da verdadeira religiosidade cristã, preservada pela 

tradição transmitida de mão em mão, desde os primeiros apóstolos. A primeira 

manifestação contra o protestantismo ocorreu junto às últimas sessões do Concílio 

Lateranense V, que apresenta um capítulo sobre os Erros de Martin Lutero.9 

Posteriormente, as mesmas discussões foram estendidas para o Concílio de Trento, 

realizado entre os anos de 1545 e 1563, quando se deu a orientação do catolicismo em meio 

à modernidade. Os princípios definidos nesta época se estendem até o século XIX, quando 

foi convocado o I Concílio Vaticano.10 As reuniões realizadas em Trento definiram os 

elementos que dariam à hierarquia romana sua condição de sobrevivência junto ao 

ambiente de autonomia das áreas do saber que se erguiam.11 

                                                 
7 BIHLMEYER, Karl.; TUECHLE, Herman.; CAMARGO, Mons. Paulo da F.S. História da Igreja. São 
Paulo: Paulinas, 1965. p. 19.; Cf: FERNANDES-ARMETO, Felipe.; WILSON, Durk. Servos e 
Sacrificadores: o sacerdócio e a reforma. In: Reforma: o cristianismo e o mundo. Rio de Janeiro: Record, 
1997. p. 171-224.   
8 FERNANDES-ARMETO, Felipe.; WILSON, Durk. Servos e Sacrificadores: o sacerdócio e a reforma. In: 
Reforma: o cristianismo e o mundo. Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 172. 
9 DENZINGER, Enrique. El magistério da la Iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 219.   
10 Cf: VENARD, Marc. O Concílio Lateranense V e o Tridentino. In: ALBERIGO, Giuseppe (Org.). História 
dos concílios ecumênicos. São Paulo: Paulus, 1995. p. 315-363. O Concílio de Trento compreende as reuniões 
promovidas pela hierarquia católica romana entre os anos de 1545 e 1564 – sob a direção do papa Paulo III, 
entre 1545-1547, de Júlio III, entre 1551-1552, e de Pio IV, nas decisivas reuniões de encerramento em 1562-
1563.  
11 Cf: ALBERIGO, Giuseppe. O sentido do Concílio de Trento na História dos Concílios. Revista 
Eclesiástica Brasileira (REB). Volume LVIII. Convento dos Franciscanos, Petrópolis, RJ, 1998. p. 443-464. 
Palestra pronunciada em 26.09.1995, em Trento (Itália), na abertura do Congresso “O Concílio de Trento na 
perspectiva do Novo Milênio.” 
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De acordo com Cambi,12 a reforma religiosa também desencadeou alterações no 

sistema pedagógico educativo quanto à aplicação do ensino cristão. A orientação 

protestante privilegiava a instrução dos grupos burgueses e populares, objetivando 

condições mínimas de leitura pessoal que lhes fornecessem envolvimento com a leitura dos 

textos sagrados. Os clérigos católicos continuaram atendendo ao modelo cultural formativo 

tradicional – sistematizado pelos jesuítas − que colaborou para os paradigmas políticos das 

classes dirigentes, ou seja, continuou atendendo aos interesses do Estado Monárquico 

Absolutista. 

Utilizar a cidade de Trento, situada na vertente italiana dos Alpes, como sede do 

Concílio foi um ponto estratégico para preservar as linhas do catolicismo junto às 

monarquias latinas da baixa Europa, e sistematizar ali uma estratégia para combater a 

expansão do luteranismo e, sobretudo do calvinismo, que caracterizava a reforma na 

França, grande aliada da hierarquia romana.13 Os clérigos católicos viam na expansão do 

protestantismo a principal ameaça a sua autoridade dentro da Europa. Os príncipes, 

incomodados com as posturas de autonomia que emergiam em seu território, sentindo-se 

                                                 
12 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 256. 
13 VENARD, Marc. O Concílio Lateranense V e o Tridentino. In: ALBERIGO, Giuseppe (Org.). História dos 
concílios ecumênicos. São Paulo: Paulus, 1995. p. 315-363. “De 1534 em diante, as feridas no seio da 
cristandade continuaram a se agravar. O luteranismo dominava agora toda a Alemanha, com exceção do 
ducado da Baviera, dos três eleitorados eclesiásticos de Mogúncia, Tréveros e Colônia (embora este estivesse 
fortemente ameaçado) e o bispado de Múnster (...) Na Inglaterra, o cisma havia se consolidado. Se Henrique 
VIII tinha imposto os seis artigos que obrigavam os fiéis da Igreja costituída a professar a ortodoxia 
tradicional, isto não cancelava os traços deixados na sociedade inglesa pelos cinco anos anteriores: supressão 
de mosteiros e influência protestante caracterizada pela publicação do catecismo dos bispos (Bishops’Book, 
1537) e pela Bíblia traduzida em inglês por Tyndale e Coverdale (1539). O fato mais importante, porém, foi a 
reforma dirigida por Calvino. Autor, em 1536, de uma primeira versão latina da Instituição da religião cristã, 
após um breve período de apostolado em Genebra, Calvino teve que se refugiar em Estrasburgo, onde 
aperfeçoou junto a Bucer a própria formação dogmática e, sobretudo, a própria experiência pastoral. Chamado 
de volta a Genebra, em 1541, tornou-se mestre espiritual e também, pouco depois, inspirador político, apoiado 
pelo grande afluxo de refugiados por causa da fé. Genebra torna-se, assim, o centro de irradiação de um 
protestantismo rigoroso e militante, essencialmente francófono, que penetra especialmente na França e nos 
Países Baixos, onde recupera a herança do evangelismo e de uma parte do anabatismo, mas também na 
Escócia, na Europa Central e na Itália do Norte.” (p. 329)  
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afrontados politicamente, formaram uma outra ala de integrantes nas decisões de Trento.14 

A adesão dos príncipes como oradores nas reuniões conciliares garantiu à comunidade 

católica a tomada de consciência da abrangência dos problemas contemporâneos daquele 

período, vindo garantir posteriormente a união entre poder político e temporal, que bem ou 

mal assegurou a permanência do catolicismo na sociedade européia, uma vez que os 

clérigos continuaram sobrevivendo como funcionários da Coroa e como membros da corte 

aristocrática. Ficou claro posteriormente que os papas almejavam alterações no plano 

doutrinário e que os príncipes desejavam mudanças no plano disciplinar do clero, e ambos 

se uniam para melhor defender seus interesses políticos. O poder dos príncipes vinha sendo 

garantido desde a Alta Idade Média pela predominância de um discurso hegemônico 

“matizado” pelos clérigos, então orientados pelo papa de Roma. Este tipo de orientação, por 

sua vez, facilitava o trânsito político, econômico e, por conseguinte, cultural entre os povos 

fixados na Europa Ocidental. A expansão comercial e cultural da primeira metade do século 

XVI proporcionou o surgimento de uma sociedade não mais organizada por uma única via 

política. Nesta época, as monarquias começam a se diversificar politicamente quanto aos 

interesses econômicos,15 novos paradigmas culturais são proporcionados para atender às 

necessidades comerciais. No período moderno, a necessidade de novas figuras profissionais 

exigiu a implantação de um variado sistema pedagógico, que atendesse às categorias 

                                                 
14 Antes da denominação Reforma Protestante, os escritos de Lutero foram conhecidos como piedade 
escriturística e cristocêntrica, libertos dos ritos eclesiásticos, interpretados como corrente humanista, o que 
impressionava os Reis. As atas do Concílio de Trento a registram conforme a seguinte indicação: VENARD, 
Marc. O Concílio Lateranense V e o Tridentino. In: ALBERIGO, Giuseppe (Org.). História dos concílios 
ecumênicos. São Paulo: Paulus, 1995. p. 332. “Na sala ou nos bastidores, os embaixadores dos príncipes se 
movimentam bastante, não só para informar a seus senhores sobre o andamento dos trabalhos, mas também 
para orientar o concílio no sentido dos seus interesses. Recepções protocolares, discursos cerimoniais, ordens 
brutais ou negociações secretas ocupam, assim, muito espaço nas atas do concílio. Os leigos – se com esse 
termo entendemos os soberanos – não estão ausentes do concílio. Pelo contrário!” (p. 332-333) 
15 Cf: ANDERSON, Perry. Linguagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 2004. Nesta obra, tem-
se uma abordagem marxista das relações entre as monarquias no século XVI, ou seja, uma abordagem que 
salienta os interesses econômicos então predominantes.  
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profissionais que passam a coexistir, cada qual responsável por um dado saber específico à 

sua área de atuação. Nas palavras de Cambi: 

 

“Enfim, mudam também as teorias pedagógicas, que se emancipam de um modelo unitário, definido 
apriori e considerado invariante, e tomam uma conotação história e empírica, encarregando-se das 
novas exigências sociais de formação e de instrução, modelando fins e meios da educação em 
relação ao tempo histórico e às condições naturais do homem, que, portanto, deve ser estudado 
cientificamente (ou mais cientificamente, pelo menos), de modo analítico e experimental, seja nas 
suas capacidades de aprender seja nos seus itinerários de crescimento físico, moral, social.”16   
 

 Nas reuniões de Trento, foram reforçados os aspectos da religiosidade que 

asseguravam uma dada concepção de mundo quanto à existência individual e coletiva, 

concepção esta que perpassava a legitimidade dos que eram favoráveis à expansão 

econômica, mas contrários às mudanças de valores culturais, junto às instâncias sociais, que 

pudessem alterar as relações políticas. Para atender às necessidades do seu tempo, os 

membros da hierarquia católica romana que participaram das reuniões de Trento voltaram-

se para as matérias doutrinárias e disciplinares, procurando reforçar aquilo que denotava o 

envolvimento com a vertente católica.  

Em matéria doutrinária, prevaleceu a Escolástica de São Tomás de Aquino, 

produzida no século XII, todavia, aplicada com base em uma metodologia doutrinal que 

enfocava os decretos dogmáticos sobre uma ordem que privilegiava primeiro os símbolos 

da fé, depois as escrituras e as tradições. As palavras fé, dogma e heresia tornaram-se, 

desde então, palavras-chave do discurso católico, cujos contornos semânticos apresentarão 

diferenças nos contextos dos séculos posteriores. No âmbito das doutrinas, foi relevante a 

participação de Melchior Cano para a redefinição da metodologia tomista. Logo depois do 

Concílio, Cano publicou um livro de metodologia teológica que se constituiu como 

                                                 
16 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 199. 
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referencial das sistematizações doutrinárias posteriores. Sua abordagem inseriu a teologia 

em uma nova construção discursiva, tornando-se um marco de primeira ordem naquilo que 

ficou definido como teologia fundamental.17 A obra efetivou uma nova leitura,18 que 

privilegiava o aspecto organicista dos decretos tomistas para melhor resolver os problemas 

do seu tempo, organizando as respostas antigas em um sistema mais fechado. O plano 

doutrinário voltou-se para a interpretação da Bíblia, da fé que, para a hierarquia romana, 

não viria da simples leitura bíblica – como defendiam os protestantes – mas também das 

tradições não escritas, cuja hierarquia era depositária. Todavia, o cânon sobre o evangelho 

no Concílio de Trento, que adentrava as definições doutrinárias e dogmáticas, não se 

diferenciava muito do discurso protestante sobre o evangelho, posto que o campo 

doutrinário trata das verdades reveladas com intuito de atribuir plenitude concreta e 

institucional à fé católica.19  

O conceito tradição acompanhou tanto o aspecto doutrinário como o disciplinar do 

catolicismo. Palavra que em princípio não dizia muito, pelo fato de não haver tópicos 

específicos de definição do termo durante as reuniões conciliares, apresentando-se difuso 

em várias partes do discurso legitimado nas sessões, tradição é posteriormente associada à 

noção teológica concebida como uma das fontes da revelação. As tradições, no plural, 

associaram-se às práticas disciplinares que compunham o complexo de ritos e crenças 
                                                 
17 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard.; THEOBALD,  S.J. Christoph 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 117. 
18 É importante salientar que, durante o período moderno, os clérigos católicos utilizavam o termo leitura para 
designar interpretação. Desta forma, sabia interpretar aquele que portava um conhecimento letrado que só a 
leitura proporcionava. Quanto maior o envolvimento com a leitura, maior a capacidade de interpretação do 
sujeito envolvido com esta mesma leitura. Cf: BARCELLOS, José Carlos. Teologia, cultura e literatura no 
espaço hermenêutico do Renscimento. Religião e cultura. Vol III, n. 6, jul/dez 2004. p. 109-123.    
19 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard.; THEOBALD, S.J. Christoph 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 133. 
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acumulados no curso da história da Igreja. Todavia, não se verifica enumeração dos 

elementos da tradição que teriam sido preservados. Apenas na sessão VII do concílio são 

relacionadas as doutrinas concernentes aos sete sacramentos, que reforçavam o rito 

medieval que se contrapunha ao rito protestante que reconhecia apenas dois sacramentos: 

batismo e eucaristia.20  

 A obra disciplinar foi mais difícil de ser aplicada, pois dependia de elementos 

disciplinadores para o controle de conduta. A sessão XXIII apresenta a discussão sobre os 

sacramentos da disciplina, com os pontos condenáveis da modernidade. No Novo 

Testamento, apresentado como Nova Lei, sacerdócio e sacrifício unificaram-se numa 

prática comum, que deve apresentar-se visível e externa. Assim, aos sacerdotes, sucessores 

dos apóstolos, foram dados os poderes de consagrar, oferecer e administrar a religião cristã, 

assim como de perdoar e absolver os pecados, conforme o que está manifestado nas 

Sagradas Escrituras e na tradição mantida pelos clérigos católicos – apresentados no texto 

como Igreja Católica.21 A conduta estava entre os elementos essencias para o 

reconhecimento dos verdadeiros líderes apostólicos, o que, em meio aos novos referencias 

da modernidade, deveria ser garantida pelos Seminários. No capítulo XVIII da sessão 

XXIII, encontra-se parte que trata da “Forma de se erigirem os Seminários de Clérigos 

particularmente pobres, em cuja ereção se hão de observar muitas coisas. Da educação dos 

que se hão de promover nas Catedrais.”22 De acordo com o texto, seria obrigação das 

                                                 
20 DENZINGER, Enrique. El magistério de la iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. A sessão VII, de 3 
de março, foi encerrada com a definição dos cânones sobre os sacramentos em geral, cujo primeiro item assim 
se apresenta: “Si alguno dijere que los sacramentos de la Nuerva Ley no fueron instituídos todos por 
Jesuscristo Nuestro Señor, o que son más o menos de siete, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristia, 
penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, o también que alguno de éstos no es verdadeira y 
propriamente sacramento, sea anatena.” (p. 241-243) 
21 DENZINGER, Enrique. El magistério de la iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 272-275. 
22 O SAGRADO ECUMÊNICO E O GERAL CONCÍLIO DE TRIDENTINO em Latim e Português. Rio de 
Janeiro: Livraria de Antônio Gonçalves Guimarães e Companhia, 1874. p. 199-215.  
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catedrais metropolitanas garantir a existência de um colégio para meninos maiores de 12 

anos, para que parte deles fossem destinados ao ministério eclesiástico, local que deveria 

simbolizar um perpétuo Seminário de ministros de Deus. Neste colégio, deveriam ser 

ensinados Gramática, Canto e Cálculo Eclesiástico, e outra boas artes, além de “Sagrada 

Escritura, livros eslesiásticos, homilias dos Santos e, no concernente à administração dos 

Sacramentos, principalmente a de ouvir confissões e as formas dos ritos e cerimônias da 

Igreja”.23 O capítulo trata ainda das verbas que garantiriam o funcionamento do recinto, a 

retirada de todas as instâncias da diocese, e estabelecia também um Conselho com dois 

Cônegos, os mais velhos e severos.24 Conforme Delumeau,25 a partir de Trento, os 

Seminários foram uma das decisões mais importantes e renovadoras dos Concílios. Criados 

em todos os territórios católicos, os Seminários se destacaram em maior número na Itália, 

embora muito heterogêneos, com pouca organização, e de maneira mais significativa na 

França, porque estavam inseridos numa organização mais rígida, sob a influência 

jansenista, com os candidatos ao sacerdócio permanecendo por mais tempo, em média dois 

anos, para receber a formação sacerdotal mais característica. Ainda de acordo com 

Delumeau, mesmo nas regiões onde os Seminários tiveram começos difíceis, eles 

contribuíram para uma progressiva modificação da vida cotidiana da religião católica. Por 

volta do final do século XVII, o Seminário de São Suplício, por exemplo, garantiu que mais 

de 200 antigos ex-alunos chegassem ao episcopado.26  

Atribuiu-se aos Seminários a característica de principal via para imprimir a conduta 

necessária ao clero, que deveria denotar disciplina moral diferenciada. Contudo, sob o 

                                                 
23 Idem, p. 203. 
24 Idem, p. 203. 
25 DELUMEAU, J. El Catolicismo de Lutero a Voltaire. Barcelona: Nuevo Clio, 1973. p. 38-39. 
26 Idem, p. 40. 
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controle do Padroado Régio do Antigo Regime, nem sempre os Seminários encontravam o 

desenvolvimento almejado pela hierarquia romana. No contexto do Antigo Regime, os 

Seminários também deveriam atender aos interesses político-culturais das cortes. Os bispos, 

na categoria de funcionários do rei, embora fossem os responsáveis pela manutenção 

educacional do recinto, dependiam do capital monárquico, comumente insatisfatório, para 

atender às necessidades de construção e manutenção do espaço adequado à determinação 

moral e disciplinar dos jovens e futuros clérigos. A disciplina educacional dos clérigos, por 

outro lado, seria elementar para a difusão das doutrinas, símbolo de unicidade da doutrina 

fundamentada no Evangelho, considerado fonte de toda a verdade que salva e de toda a 

disciplina moral. O Evangelho era entendido na trilogia: profetas, do Antigo Testamento; 

Cristo; e apóstolos; os membros da hierarquia católica se inseriam no contexto do 

Evangelho por extensão dos apóstolos. Por intermédio da educação, os clérigos vinculados 

à hierarquia romana deveriam apresentar em suas atitudes, em sua conduta  moral, os traços 

da vida apostolar. 

 O campo doutrinário foi redimensionado, a partir do Concílio de Trento, na medida 

em que os discursos da modernidade foram se configurando. Nos séculos XVII e XVIII, se 

de um lado o catolicismo se conformava à doutrina do Evangelho, a evolução intelectual 

desencadeada pelo Renascimento tomava vulto, configurando uma outra consciência, bem 

diferenciada das expectativas apostolar. Além do protestantismo,27 que causou a cisão 

                                                 
27 BIHLMEYER, Karl.; TUECHELE, Hermann.; CAMARGO, Mons. Paulo da F.S. História da Igreja. São 
Paulo: Paulinas, 1965. “Por volta da metade do século XVII em toda a Europa, com exceção da Inglaterra, 
onde a solução do conflito se prolongou até 1688, a luta religiosa com as armas havia terminado. A unidade 
de fé não pôde ser restaurada, mas as diversas zonas confessionais tinham-se substancialmente definido. 
Inteiramente católicos, ou quase, eram a Áustria, Baviera, os Países Baixos ocidentais (Bélgica), a Irlanda e, 
dos países latinos, a França, a Itália, a Espanha e Portugal com as suas gigantescas possessões coloniais. 
Constituíram-se, ao invés, uma zona protestante, quase compacta, de confissão em parte luterana em parte 
calvinista, nas regiões setentrionais  e norte-ocidentais da Europa, a qual compreendia a Dinamarca, a 
Noruega, a Suécia, as províncias bálticas, a Holanda, a Inglaterra, a Escócia e a Suíça francesa. No norte da 
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religiosa no Ocidente, tornando-se um grande impasse à manutenção do catolicismo como 

religião dominante, as novas formas de racionalidade que se formaram atribuíram ao ser 

humano maior noção de liberdade. Neste sentido, o século XVIII se definiu como um dos 

séculos mais difíceis para o catolicismo. Mesmo antes, no fim do século XVII, a 

religiosidade européia passara por um período de decadência e, no século XVIII, 

apresentava-se para muitos mais como submissão às forças do Estado do que uma opção 

por convicções e sentimentos. A submissão dos clérigos às monarquias lhes incutiu a 

orientação política em vigor, que, em termos filosóficos religiosos, adotava um conceito de 

razão humana, no qual as verdades não poderiam ser pensadas além da capacidade da sua 

experiência, princípio que desarticulava toda a orientação teológica fundamentada na 

revelação do Evangelho.  

O século XVIII foi o momento em que as discussões rensacentistas levantadas 

desde o século XVI chegam ao cume com a sistematização da filosofia iluminista, do 

racionalismo e do naturalismo, entre outros saberes que vão orientando o pensamento 

científico e outras tendências religiosas, como, por exemplo, o deísmo e o jansenismo. 

Estas linhas de raciocínio, em seu conjunto, legitimavam as rupturas entre Teologia e 

Filosofia, ou seja, entre fé e razão, pensadas na tradição medieval pelos clérigos como 

campo de saber unificado.  

O deísmo surgiu como um movimento religioso calcado na linha de raciocínio de 

Descartes, que pregava a antítese completa e irreconciliável entre fé e ciência, num 

movimento de negação dos referenciais sobrenaturais da fé e supervalorização do 

conhecimento natural proporcionado pelo avanço da razão quanto à apreensão das leis que 

                                                                                                                                                     
Alemanha consolidara-se também para a máxima parte a pseudo-reforma. Mas quanto ao resto do território 
alemão, coexistiam catolicismo e protestantismo, da mesma sorte na Suíça alemã, Polônia, Hungria e 
Transilvânia.” (p. 297) 
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movem a natureza.28 O deísmo aceita a existência pessoal de Deus, considerado o criador 

das leis naturais; trata-se de uma religião filosófica e natural que acredita na imortalidade 

da alma, mas nega a revelação e a providência divina. O deísmo emergiu na Inglaterra do 

século XVII, repercutindo fortemente na França, durante o século XVIII, representado por 

Voltaire, Diderot e Rousseau.29 

O jansenismo, por sua vez, se expandiu logo depois do surgimento do deísmo, 

incidindo mais na segunda metade do século XVIII. Assimilado pelas cortes portuguesas, 

conseqüentemente se projetou no Brasil em virtude da colonização, estendendo suas 

características até o primeiro cinqüentenário do século XIX.30 O jansenismo surgiu a partir 

da interpretação doutrinária do belga, professor da Universidade de Lovaina Cornélio 

Jansênio (1585-1638), que não representava ameaça ao catolicismo, posto que se 

subordinava à autoridade romana. Sua obra, de repercussão póstuma, se propagou como 

vertente cristã que se volta ao cristianismo primitivo e ao pensamento de Santo Agostinho, 

numa concepção mais documental da tradição das Escrituras, considerada suficiente para a 

reflexão sobre a fé. Outro ponto importante do jansenismo foi ter acatado as idéias de 

Miguel Baio, já condenadas por Roma, que tratavam da corrupção total da natureza humana 

e da irresistibilidade da graça.31 A expansão das orientações contidas na obra do padre 

Jansênio  levou a hierarquia romana a afirmar a infalibidade doutrinária e dogmática do 

                                                 
28 ROGER, L.J.; SAUVIGNY, B. Religião e Iluminismo. In: Nova história da Igreja. Tomo IV, Século das 
Luzes, Revoluções, Restaurações. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 10-11.   
29 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard.; THEOBALD,  S.J. Christoph 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 165. 
30 O fundador do Seminário Episcopal de São Paulo, dom Antônio Joaquim de Melo, objeto da pesquisa que 
aqui se apresenta, responsável pela reforma clerical paulista, desenvolveu parte da sua religiosidade dentro 
das linhas do jansenismo. Este assunto será abordado com mais detalhes no terceiro capítulo desta tese.  
31 BIHLMEYER, Karl.; TUECHELE, Hermann.; CAMARGO, Mons. Paulo da F.S. História da Igreja. São 
Paulo: Paulinas, 1965. p. 324.  
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catolicismo,  reforçando a idéia dos clérigos vistos como detentores da tradição cristã, que 

leva à salvação.32 Sua obra acabou tocando no ponto central das discussões da época, que 

minimizavam a intermediação dos clérigos católicos para difusão e garantias da fé.  

A expansão do jansenismo na Europa, atrelado às demais tendências ideológicas 

que emergiam, repercutiu no processo de suspensão das atividades da Companhia de Jesus, 

no século XVIII. O jansenismo trouxe implicações profundas na aplicação da tradição 

católica, definida no Concílio de Trento, posto que os jesuítas configuravam a ordem 

religiosa que se projetara como principal representante da doutrina e do dogmatismo 

católico dentro e fora da Europa.33 Portugal, antes mesmo da França, fora o primeiro 

território a assumir uma postura de hostilidade aos jesuítas, durante a monarquia de José I, 

conhecido como Manuel (1770-1777). Tendo como ministro de estado o marquês de 

Pombal, a monarquia portuguesa via nos jesuítas uma ameaça aos poderes instalados nas 

colônias, sobretudo no Brasil, que passava pela legitimação das fronteiras que dividiam a 

América Espanhola e a América Portuguesa. Logo depois, a França aderiu ao movimento, 

envolvendo as posturas de outras monarquias.34 Os jesuítas até então ocupavam lugar 

significativo na orientação ideológica portuguesa como administradores do Colégio das 

Artes de Coimbra, desde o ano de 1555, no qual destacavam-se os cursos de Humanidades, 

Filosofia e Teologia. O colégio foi fechado em 1759, após a expulsão dos jesuítas, e logo 
                                                 
32 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard.; THEOBALD,  S.J. Christoph. 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 154. 
33 BIHLMEYER, Karl.; TUECHELE, Hermann.; CAMARGO, Mons. Paulo da F.S. A Igreja Católica nas 
tempestades da Idade Iluminista. In: História da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1965. p. 351-367. Envolvidos 
com as questões da educação católica junto às monarquias, os jesuítas adentram nas discussões políticas do 
seu tempo, se tornando uma ameaça às ideologias que emergiam e que vinham sendo  assumidas pelas cortes. 
Esta influência chega a tal ponto que a autonomia dos jesuítas acabou sendo suprimida em 21 de julho de 
1773, no início do papado de Clemente XIV, sob a justificativa de desacato à autoridade monárquica e à 
hierarquia romana.  
34 Cf: BIHLMEYER, Karl.; TUECHLE, Herman.; CAMARGO, Mons. Paulo da F.S. História da Igreja. São 
Paulo: Paulinas, 1965. p. 352-353. 
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depois entregue para os Padres do Oratório.35 Os Oratorianos teriam sido os responsáveis 

pela difusão do modelo pedagógico orientado pelo cartesianismo e jansenismo, 

representando, nas conjunturas do século XVIII, um modelo educacional mais condizente 

com as necessidades sociais que emergiam. Constavam entre os objetivos dos oratorianos 

opor-se à pedagogia jesuítica e ao modelo formal de educação, e oferecer um programa de 

instrução mais condizente com a experiência histórico-cultural da época e a psicologia da 

criança, que começa a ser avaliada de forma específica.36 

As linhas do jansenismo chegaram até o século XIX em algumas situações da 

prática religiosa, como a vivência de uma religiosidade melancólica, cercada pelo medo do 

demônio que aflige e pelo receio do Deus onisciente, onividente e onipresente, voltado para 

o extremo ascetismo. De acordo com Roger e Sauvigny, a saturação do ascetismo teria 

contribuído para o declínio do jansenismo no contexto ideológico do século XIX, 

colocando novamente em questão a eficácia dos sacramentos defendidos pelo catolicismo. 

O jansenismo, no final do século XVIII, se apresentou como uma orientação religiosa que 

perpassou as várias classes sociais da época, assumindo caráter de nobreza e profundidade 

espiritual.37 A difusão do jansenismo na França foi considerada uma espécie de calvinismo 

renascente,38 o que teria contribuído para o afastamento do clero junto à organização 

política, durante a Revolução Francesa. O período revolucionário que marcou o final do 

século XVIII fez com os franceses, vinculados às antigas estruturas da organização 

monárquica, fugissem para os países absolutistas vizinhos, como, por exemplo, para a 
                                                 
35 ANDRADE, Antônio. A Reforma pombalina dos estudos secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1978. 
p. 3-4. 
36 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 293. 
37 ROGIER, L.J.; SAUVIGNY, J.B. Religião e Iluminismo. In: ROGIER, L.J.; AUBERT, R.; KNOWLES, 
M.D. Nova História da Igreja. Século das Luzes, Revoluções, Restaurações. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 10-
11. 
38 Cf: CASTELLA, Gaston. Historia de los Papas. Tomo II. Desde la Reforma católica hasta Leon XIII. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1970. p. 138-139. 
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Alemanha, acreditando na possibilidade da reconquista dos seus poderes por intermédio da 

luta armada.39 Os líderes políticos que assumiram a nova organização no Estado Francês 

visavam a substituir os valores religiosos da sociedade pelas novas teorias científicas, que 

propiciariam o desenvolvimento material da sociedade.40 Com isto, separaram o poder 

clerical do temporal e viabilizaram a destituição dos mecanismos de controle cultural do 

catolicismo empregados à sociedade, com a expulsão das Ordens Religiosas que 

mantinham casas educacionais e assistenciais. A aristocracia de corte, que incluía os 

clérigos, encontrou apoio das monarquias vizinhas, na medida em que estas temiam a 

difusão das idéias revolucionárias que vinham da França.   

Os clérigos que se mantiveram fiéis à hierarquia romana – posto que muitos se 

tornaram um grande problema, em razão de suas atitudes subversivas a Roma −41  na 

passagem do século XVIII para o XIX, encontraram grande impulso com a configuração de 

novas categorias de intelectuais que também se colocavam contra a modernidade 

contemporânea, dentre os quais se destacaram os intelectuais ultramontanos e os ligados ao 

romantismo. Estes intelectuais estendiam suas características às diversas áreas do saber que 

se tornavam autônomas, tais como a literatura, a filosofia e a ciência política. Na visão 

destes pensadores, a doutrina católica seria a única capaz de fornecer novamente a devida 

moral à sociedade, característica do espírito humano que teria se extinguido com as novas 

formas de pensamento, fundamentadas no cientificismo, naturalismo e liberalismo.42 

Os ultramontanos, grupo que reunia intelectuais dos diversos substratos 

socioculturais, em sua maioria membros da aristocracia que estava sendo afastada do poder, 
                                                 
39 Cf: HOBSBAWM, Eric.  A era das Revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 95-116. 
40 Idem, p. 255-274. 
41 AUBERT, Roger (Org.). A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno. Tomo I. Petrópolis: Vozes, 
1964. p. 128. 
42 LE GOFF, J. Progresso e Reação. In: Enciclopéia Einaudi. n. 1, p. 338-369 (Memória e História), p. 352-
353.  
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defendiam as garantias da organização política monárquica e a participação dos clérigos 

católicos na difusão e manutenção da cultura, ou seja, defendiam a preservação dos 

conhecimentos teológicos e filosóficos e conseqüentemente o princípio da moral cristã 

junto à organização política da sociedade.43 De acordo com Ivan A. Manoel,44 o período 

que vai de 1800 a 1960 caracteriza-se pela reação conservadora do catolicismo, também 

conhecida como o período do catolicismo ultramontano. Neste momento, verifica-se uma 

autocompreensão de reação aos elementos da modernidade: 

 

“Nesse longo período de mais de um século, as características fundamentais da reação antimoderna 
católica permaneceram mais ou menos as mesmas: na esfera intelectual, a rejeição à filosofia 
racionalista e à ciência moderna; na política externa, a condenação a liberal democracia burguesa e 
o concomitante esforço da idéia monárquica; na política interna, o centralismo em Roma e na 
pessoa do Papa e o reforço do episcopado; na esfera socioeconômica, a condenação ao capitalismo e 
ao consumismo e um indisfarçável saudosismo da Idade Média...”45    

 

O ultramontanismo se confundia com o pensamento romântico, que também se 

configurou como reação ao período histórico que se erguia em resultado da mentalidade e 

ações revolucionárias. Por intermédio do romantismo, que se estendeu na produção 

literária, na filosofia e na estética, é possível identificar as características psicológicas 

estruturadas no contexto do final do século XVIII e início do XIX. Na corrente romântica, 

verifica-se a defesa do princípio teológico católico como guia de preservação da 

espiritualidade, por meio do qual o ser humano ouvia a voz do seu coração, podendo 

desenvolver a ascensão dos sentimentos nobres, que vinham sendo aniquilados pelos 

                                                 
43 GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1991. p. 336. 
44 MANOEL, Ivan A. O pêndulo da História: tempo e eternidade no pensamento católico (1800-1960). 
Maringá: Eduem, 2004. 
45 Idem, p. 11. 
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valores modernos. No âmbito político, era a monarquia o modelo ideal à sensibilidade 

nobre, garantia a manutenção da integridade humana.   

Perante as transformações sociais do final do século XVIII e início do XIX, Georg 

Lukács46 identificou a produção de um gênero literário denominado romantismo da 

desilusão, no qual se verifica um tipo psicológico que vive sua interioridade 

independentemente da realidade exterior, como auto-suficiência da subjetividade do eu 

transcendente, que traz à tona novamente o herói que vai garantir em seu isolamento a 

recuperação dos valores perdidos para depois devolvê-los à sociedade. No isolamento, ele 

garantiria a retomada da religiosidade cristã, tornando-se ele mesmo porta-voz destes 

valores novamente angariados durante a busca individual. Este tipo de pensamento vai ao 

encontro do individualismo da época, diferente quanto às motivações da busca cercada pelo 

anseio do absoluto, que reside na comunhão com Deus, diferenciando-se dos valores do 

individualismo liberal, voltado para as competições das garantias materiais.  

No âmbito filosófico, de acordo com Romano,47 verifica-se uma política romântica  

entre os pensadores alemães do final do século XVIII e início do século XIX, como 

Shelling, Schlegel, Novales, Danoso Cortez, e outros, que inspirou o romantismo dos 

outros países. Tais filósofos forneceram sua contribuição ao cristianismo no que se refere à 

crítica da filosofia das luzes, que estaria conduzindo o homem a separar-se do todo, numa 

atitude concêntrica de exacerbado individualismo, que cindia as relações com Deus. Quanto 

maior a idéia de autonomia, mais afastado estaria o homem do todo unificado. O processo 

luminoso foi posto em analogia com a Queda do Paraíso, o pecado e o egoísmo: separação 

entre finito e divino. Neste discurso romântico, as luzes verdadeiras haviam resplandecido 

                                                 
46 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. 34 ed. São Paulo: Duas cidades, 2000. p. 117-138. 
47 ROMANO, Roberto. Conservadorismo Romântico: origem do totalitarismo. São Paulo: Editora UNESP, 
1997.  
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na Idade Média, considerada os tempos brilhantes da terra cristã. O mundo moderno, por 

contraste, representaria a perda daquela totalidade luminosa.48 Na visão destes pensadores 

alemães, 

 

“...na Igreja Católica existiria uma síntese perfeita entre monarquia, aristocracia e democracia. De 
acordo com o panorama geral da Restauração, a Igreja Católica foi escolhida por todos os 
conservadores como modelo comunitário para o controle da sociedade civil.”49 

 

Ao analisar estes mesmos teóricos do romantismo alemão, que na sua visão 

compõem a primeira fase do romantismo, Walter Benjamin50 afirma que a teoria do 

conhecimento da natureza, por exemplo, enrustida na filosofia destes pensadores, 

possibilita o conhecimento absoluto que leva ao discernimento da verdadeira essência das 

coisas que estão integradas somente por intermédio da união com Deus.51 

 De acordo com Michael Lowy e Robert Sayre,52 o romantismo, embora com 

características diversificadas, se estruturou ao longo do século XIX, conjuntamente à 

sistematização do pensamento capitalista e como resposta às limitações e impossibilidades 

levantadas na bandeira da Revolução Francesa. Os românticos formavam o grupo que 

interpretava a Revolução Francesa como um grande fracasso sociopolítico do homem 

moderno e reagiam à sociedade burguesa capitalista, que assumia os valores do liberalismo, 

alienando os valores humanos essenciais, subscritos em qualitativos éticos, sociais, 

culturais em oposição ao cálculo racional marcante do valor de troca. Esta negação do 

                                                 
48 Idem, p. 74. 
49 Idem, p. 77. 
50 BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. São Paulo: Iluminuras, 2002. 
51 Idem, p. 59-66. 
52 Cf: LOWY, Michael.; SAYRE, Robert. Romantismo e  política. São Paulo: Paz e Terra, 1993. Nesta obra, o 
romantismo é entendido como weltanshauung, visão de mundo, estrutura mental específica a certos grupos 
sociais. “Tal estrutura mental pode concretizar-se em domínios culturais diversos: na literatura e nas outras 
artes, na filosofia e a na teologia, no pensamento político, econômico e jurídico, na sociologia na história, 
etc.” (p. 17) 
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presente capitalista levava à retomada do passado medieval como forma de exílio, com o  

qual defendiam a relação inseparável do homem com a natureza. Na visão romântica, 

cidade e campo não se separam, indicando o sinônimo de integração do homem com o 

universo.53 

Ultramontanos, românticos e católicos romanizados foram os grupos que assumiram 

as conotações do conservadorismo no século XIX, identificados na atitude contrária às 

modificações sociais e ideológicas emergentes.54 A hierarquia católica romana acabou se 

fortalecendo sob o apoio destes intelectuais conservadores, em sua maioria vinculados à 

aristocracia que estava sendo afastada do poder pela efervescência filosófica do 

racionalismo científico e pela mudança da organização social, econômica e política. Estes 

grupos formavam a categoria de intelectuais retrógrados à expansão e ao desenvolvimento 

dos novos paradigmas socioculturais, adquirindo, assim, o título de conservadores, pelo 

fato de lançar o olhar para o passado medieval tal como vinha sendo sugerido pelos 

membros da hierarquia romana, desde o Concílio de Trento.  

Para Ivan Manoel, a orientação conservadora e/ou ultramontana teve um primeiro 

momento no século XIX, se estendendo para um segundo momento no século XX.55 

                                                 
53 Cf: LOWY, Michael.; SAYRE, Robert. Romantismo e  política. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 11-27.  
54 Cf: NISBET, Robert. O conservadorismo. Lisboa: Editora Estampa, 1987. O termo conservadorismo 
acompanha os diferentes períodos históricos, configurando linhas de pensamento distintas que devem ser 
avaliadas cada qual em sua circunstância. No século XIX, conservadorismo e conservador eram os termos 
aplicados àqueles que defendiam aspectos da tradicional conjuntura política contrária às modificações 
implícitas nos movimentos revolucionários que emergiam na sociedade Européia. Neste contexto, a França 
era o principal modelo, que veio legitimar a implantação de um novo regime político, ao romper com o 
sistema político então em vigor, as monarquias. 
55 MANOEL, Ivan A. O pêndulo da História: tempo e eternidade no pensamento católico (1800-1960). 
Maringá: Eduem, 2004. p. 12. De acordo com o autor, o catolicismo ultramontano se divide em três 
momentos: “1º momento: de Pio VII (1800-1823) a Pio IX (1846-1878), que corresponde à consolidação da 
doutrina conservadora, com uma estratégia centrada mais no discurso do que na ação; 2º momento: 
pontificado de Leão XIII (1878-1903), que, sem abandonar a doutrinação contra o mundo moderno, deu 
passos decisivos para o estabelecimento de uma política de intervenção católica na realidade concreta, de que 
as Concordatas são exemplo, além de, em certas questões, como a idéia de democracia, demonstrar menos 
restrições; 3º momento: de Pio X (1903-1914) a Pio XII (1939-1958), a conversão da doutrina em política, do 
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Considera-se que a primeira fase ultramontana tenha se iniciado em 1800, com o papado de 

Pio VII (1800-1823), e se encerrado em 1878, com o fim do papado de Pio IX (1846-1878). 

É também neste momento que se estrutura o ultramontanismo sobre a Europa e nos lugares 

onde o catolicismo conseguia difundir-se seguindo a orientação da hierarquia romana.  

A orientação de Pio VII, no início do século XIX, deve ser pensada conjuntamente 

às concordatas estabelecidas com o governo francês que, naquela ocasião, passava a ser 

liderado por Bonaparte. Por sua vez, Bonaparte procurava estratégias nacionais e 

internacionais para garantir seu poderio político, colaborando para que o novo papa se 

voltasse para os problemas internos da política européia: o que se apresentou como 

possibilidade de conseguir novamente garantias para a comunidade clerical. Pio VII 

aproveitou a política de Bonaparte para se reconciliar com os clérigos franceses que haviam 

sido exilados. Ao levar as negociações adiante, o papa aceitou as propostas de Bonaparte, 

visto que dependia dos posicionamentos da França para se reerguer perante as nações que 

se formavam. As negociações políticas travadas entre ambos, papa e imperador, não 

trouxeram, de fato, garantias materiais aos clérigos, que continuaram desapropriados dos 

antigos bens materiais, sobretudo na própria Itália. As concordatas desta ocasião apenas 

inseriram novamente os clérigos nos discursos políticos do período contemporâneo, mesmo 

não lhes garantindo condições satisfatórias de se desenvolver como grupo 

institucionalmente engajado na sociedade. Na França, a permissão para que os bispos 

retornassem às suas dioceses e os padres, às suas paróquias foi dificultada em virtude da 

utilização dos prédios dos clérigos em outras atividades civis, o que fez com que os eles se 

                                                                                                                                                     
discurso em práxis, por meio do desenvolvimento dos programas da Ação Católica, que acabaram por gerar as 
contradições que levaram ao Concílio Vaticano II e, na América Latina, à Teologia da Libertação.” 
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redistribuíssem dentro de uma nova sistemática sócio-cultural.56 O papado de Leão XII 

(1823-1829) e o papado de Pio VIII (1829-1830) seguem na tentativa de garantir os espaços 

de atuação para a comunidade clerical na Europa e, em termos doutrinários, verifica-se o 

reforço da validação dos textos bíblicos, no sentido de orientar os homens em meio às 

mudanças que se configuravam.  

Contudo, Gregório XVI (1831-1846) fora o primeiro papa a situar o catolicismo no 

contexto ideológico da sua época, pois, ao somar forças junto aos conservadores, colocou 

os valores liberais, científicos e racionais como os elementos que ameaçavam o 

catolicismo. O primeiro pronunciamento de Gregório XVI neste sentido ocorreu com a 

promulgação da encíclica Mirari Vos, de 1832.57 Os papas que assumiram entre os séculos 

XVII e XVIII, em geral mantiveram uma postura de indiferença em relação à emergência 

das ideologias contrárias às doutrinas e aos dogmas do catolicismo, como se pudessem, por 

meio do silêncio, combater as cisões que dividiam os clérigos em vários subgrupos e os 

intelectuais em diversas áreas do saber que se distanciavam cada vez mais dos paradigmas 

da Teologia católica apostólica romana; distanciamento que se dava em torno do conceito  

religião.      

Gregório XVI, apoiado pelos clérigos e intelectuais conservadores, desencadeou as 

primeiras estratégias de fortalecimento do poder romano perante a mentalidade moderna, 

incentivando e fortalecendo o sistema de ensino clerical. Para isso, incentivou a integração 

do clero nos sistemas educacionais, pelo fato de terem se desenvolvido desde o início como 

grupo diferenciado pela erudição:  

                                                 
56 ROGIER, L.J.; AUBERT, R.; KNOWLES, M.D. Nova História da Igreja. Século das Luzes, Revoluções e 
Restaurações. Petrópolis: Vozes, 1984. p. 214-234.  
57 GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1991. p. 336. 
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“Os professores da Gregoriana deram novo relevo às teses clássicas sobre primazia e infalibilidade 
papal sobre o “poder indireto” da Igreja com relação a sociedade civil; tais ideais foram eficazmente 
vulgarizados pela civilitá católica e difundidos nos seminários do mundo inteiro por seus alunos, 
cada vez mais numerosos graças ao aumento, em Roma, dos seminários nacionais.”58  

 

Gregório XVI iniciou um processo de persuasão e convencimento dos bispos e 

padres espalhados pela Europa e continentes colonizados a difusão da tradição católica 

romana por intermédio das Escolas Episcopais. Outra estratégia, além da educação, foi a 

distribuição de títulos, estimulando aqueles que já possuíam certa tendência à romanização. 

“Fazia-se oposição a tudo aquilo que pudesse estimular a manutenção das diferenças 

regionais na vida eclesiástica (...) incentivando-os recorrerem à cúria romana nas questões 

emergentes.”59 Nesta época, são retomadas as concepções medievais fortalecidas no 

Concílio de Trento, enfatizadas novamente dentre os referenciais de orientação, no tocante, 

sobretudo, à tradição. Neste sentido, Gregório XVI voltou a trabalhar os discursos sobre a 

fé e a razão, os sacramentos e as interpretações Bíblicas, e ainda condenou os postulados de 

autores que considerava perniciosos para a religiosidade católica, tais como Lamennais, 

Jorge Hermes e Luis E. Bautain, posto que feriam, sobretudo o princípio da fé e a validade 

dos textos bíblicos, quanto ao sentido e à orientação da vida.60  

Com a morte de Gregório XVI em 1846, toma posse do papa Pio IX, que se tornou, 

nos 32 anos de pontificado, o maior símbolo do pensamento ultramontano. Suas posturas 

conservadoras refletem os problemas enfrentados em virtude do processo de unificação dos 

estados italianos, que restringiu a autonomia política do Vaticano, razão do seu radicalismo, 

marcado pelo apego à antiga estrutura política das monarquias absolutas. Outro elemento 
                                                 
58 AUBERT, Roger (Org.). A Igreja na sociedade Liberal e no mundo moderno.Tomo I. Petrópolis: Vozes, 
1964. p. 59.  
59 Idem, p. 9/38-45.  
60 DENZINGER, Enrique. El magistério de la Iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 375-382. 
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que colaborou para as suas posturas foi a retomada do conservadorismo na organização da 

República francesa, com a ascensão de Luis Bonaparte, entre 1848 e 1851. Nesta ocasião, 

os grupos políticos e econômicos engajados nos setores da indústria e do comércio 

perceberam que a presença do discurso católico junto aos meios de difusão cultural seria 

elementar à instauração de uma ordem social harmoniosa, amena de conflitos. Com isto, 

novas concordatas entre os políticos franceses e os clérigos foram efetivadas, incentivando, 

no cenário francês, tanto o ressurgimento como a implantação de novas Ordens e 

Congregações que haviam sido expulsas ou extintas dos seus territórios. A abertura à 

atuação das novas Ordens e Congregações contribuiu para que a França, na segunda metade 

do século XIX, se tornasse um referencial do pensamento reacionário, com a difusão de 

sistemas educacionais que denotavam a ordem conservadora. Assim, a França continuava 

se posicionando como principal centro de propagação dos modelos ideológicos que 

atendiam tanto aos anseios revolucionários como conservadores.61  

Pio IX usou desde o início as encíclicas como forma de difundir seus princípios 

dogmáticos e doutrinários, contando com as vantagens da expansão dos meios de 

comunicação, atrelados às inovações da tecnologia aplicada aos transportes e à imprensa. O 

propósito das suas encíclicas era unir os clérigos das diferentes localidades, que se 

formavam nos paradigmas da organização do Estado-Nação, em torno de um mesmo 

princípio orientador, comandado pela hierarquia que se concentrava no Vaticano, tendo 

como representante, no topo desta hierarquia, o papa. Os aspectos do discurso religioso 

sistematizado por ele foram posteriormente legitimados, com a realização do I Concílio 

Vaticano. 

                                                 
61 HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 72-74. 
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Roger Aubert62 avaliou o papa Pio IX como um papa de pouca bagagem intelectual, 

que amparado por um grupo de conselheiros, que interpretava os acontecimentos do seu 

tempo a partir de uma visão retrógrada, na qual os problemas eram associados à 

demonstração da luta entre Deus e Satã, discurso pouco aberto aos conceitos que estavam 

sendo aplicados pelas demais categorias de intelectuais. A passagem pelo exército antes de 

optar pela carreira eclesiástica atribuiu ao papa Pio IX características militares sobre sua 

personalidade, repercutindo na forma como defendeu o catolicismo junto sociedade.  Esta 

influência militar em sua formação deve ser avaliada conjuntamente à utilização das forças 

militares, no início do século XIX, no contexto das mudanças políticas vigentes na 

formação do Estado-Nação contemporâneo. 

Ao reagir ao cenário político italiano, que infringia os poderes do papa de Roma, 

Pio IX tentou constituir uma federação de estados italianos mantida sob a sua direção, para 

depois estender seus poderes para as demais nações. Diante da ineficácia de suas iniciativas 

na Itália, começou a utilizar as encíclicas para divulgar suas posturas políticas junto à 

comunidade clerical espalhada pelo mundo inteiro e conseqüentemente junto à comunidade 

de fiéis. Com isto, em 9 de novembro de 1846, promulgou a encíclica Qui pluribus, 

iniciando o seu ataque ao discurso moderno. Verificam-se no texto desta encíclica os 

pontos do discurso moderno dispostos nas ideologias filosóficas configuradas fora do 

contexto da religiosidade da comunidade clerical. Esta encíclica pode ser vista como um 

tratado de defesa do catolicismo frente ao discurso filosófico da modernidade, definido 

como uma investigação da verdade, debruçada sobre a análise da natureza, na força e 

excelência da razão. Pio IX criticava a nova filosofia que se separava da teologia; filosofia 
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que identificava no catolicismo e, por conseqüência, no cristianismo uma religião inventada 

pelos clérigos romanos, que nenhum proveito e benefício trazia a sociedade humana. O 

papa se defendeu, nesta encíclica, usando passagens do livro do Apocalipse, situando a fé 

num local superior à razão. Em sua argumentação, fé e razão compõem categorias distintas 

no seio da mente humana, e não podem ser avaliadas como campos opostos que estão em 

conflito, mas situadas entre os elementos que compõem a integridade do homem. A fé 

reforçava o caminho que leva o homem para reta verdade imutável e eterna. A razão, neste 

sentido, deveria ser usada para demonstrar, proteger e defender a verdade da fé. A fé e a 

razão unidas livrariam o homem de todos os erros ilustrando e confirmando na mente 

humana maravilhosamente o perfeito conhecimento das coisas.63 

O pontificado de Pio IX apresentou um discurso constante de intensificação e defesa 

da fé perante a modernidade. Todavia diante dos ataques efetivados pelo discurso moderno 

sobre os princípios religiosos do cristianismo, verifica-se junto ao catolicismo instituído 

pela hierarquia um discurso que defende a fé, hostilizando o discurso filosófico da 

modernidade, sobretudo no que tange a razão suficiente. Em 8 de dezembro de 1854, dando 

continuidade aos elementos que deveriam ao mesmo tempo fortalecer e denotar os aspectos 

da fé dos católicos como um grupo que apresenta características específicas, que ao mesmo 

tempo deveriam diferenciar a comunidade católica dos demais, promulgou a encíclica 

Ineffabilis Deus, declarando dogma católico a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, 

em discussão desde a Idade Média. O culto a Maria passou a ser um dos mais incentivados 

no decorrer de todo o seu papado, inclusive entre as práticas femininas que passavam a ser 

avaliadas de maneira mais especulativa com a formação das sociedades urbanas. Mesmo 
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nos recintos masculinos, o culto à virgem era uma forma de estabelecer com a figura 

feminina um vínculo permeado por relações assexuadas de adoração e veneração à mulher 

que não pode ser tocada. Mesmo entre as comunidades de fiéis, durante o século XIX, 

verifica-se a tentativa de estabelecer controles à sexualidade. O modelo familiar do século 

XIX era permeado pela família que se guarda na castidade, demonstração de um 

comportamento civilizado, permeado pela dedicação ao trabalho tanto do marido como da 

esposa. Para isso, deveriam ter poucos filhos, no máximo três, o marido para melhor 

sustentá-los e a mulher, para educá-los sobre o princípio da moral cristã.64  

De acordo com os autores consultados, a encíclica de Pio IX que mais surtiu efeito 

entre os intelectuais do seu tempo foi a Quanta Cura, de 1864, com um compêndio, o 

Silabo, que apresentava oitenta apontamentos sobre os principais erros do seu tempo.65 A 

Quanta Cura foi o mais radical ataque da hierarquia romana contra a modernidade, 

procurando reforçar o papel do catolicismo na sociedade. Nesta encíclica, o liberalismo, o 

comunismo e o socialismo são apresentados como sistemas anti-cristãos, que negam à 

sociedade civil o direito de viver sob os dogmas do catolicismo, impedindo o culto e a 

educação religiosa, e fazendo da juventude ingênua a maior vítima dos dogmas do 

cientificismo e do naturalismo. Os novos regimes políticos seriam responsáveis pela 

difusão da corrupção humana, fazendo desaparecer toda a virtude social mediante a alma 

corrompida. Também nesta encíclica, Pio IX retomou o Concílio de Trento quanto aos 

pontos que deveriam ser reavaliados dentro das necessidades do seu tempo e postulou 

novamente a doutrina e tradição medieval. Pio IX ainda trabalhou o ponto da salvação das 
                                                 
64 GIORGIO, Michela. O modelo católico. In: DUBY, G.; PERROT. M. História das mulheres no Ocidente: 
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almas como principal justificativa de atuação dos clérigos diante da sociedade que se 

definia, apresentada como sinônimo da ação profana perniciosa que, em última instância, 

estaria levando à perpétua condenação de sua alma.  O catolicismo é apresentado como 

superior às demais teorias, posto que é orientado pela vontade de Jesus Cristo, poder 

divino, distinto, incompatível, independente e superior ao poder civil, dogma 

incompreendido pela sociedade moderna fundamentada no cientificismo. Os clérigos do 

catolicismo são colocados como os únicos capazes de conduzir a humanidade à salvação do 

espírito, garantida pela boa conduta, piedade, realização dos sacramentos e das penitências; 

atitudes apresentadas como dons sublimes, que garantem aos indivíduos a atenção para os 

sentimentos do coração, meio pelo qual Deus falaria a cada um. Este tipo de discurso 

justificava a necessidade da palavra religiosa pregada exclusivamente pela hierarquia 

católica, colocada como empreendedores da confiança, graça e misericórdia de Deus. O 

catolicismo é afirmado, assim, como inimigo do progresso das ciências naturais e filosofia 

científicas, possuidor de uma doutrina evangélica imutável, impossível de ser conciliada 

com o progresso moderno, que propunha reformulações na doutrina cristã sobre Deus, a 

Criação, a Revelação, a Pessoa do Verbo Encarnado e a Redenção.66 Os resultados da 

Silabo sobre a intelectualidade foram decisivos às definições das posturas que 

diferenciavam os conservadores das demais categorias de intelectuais que se formavam.  

A discussão contra a modernidade foi ainda mais longe com a reunião do I Concílio 

Vaticano, convocado em 29 de junho de 1868, com a bula Aeterni Patris unigenitus. O 

concílio foi interpretado por Tuche67 como ato essencial da sistematização do pensamento 

ultramontano, que entre outras questões, definiu a doutrina da infalibilidade papal. O 
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concílio foi aberto em 8 de dezembro de 1869; a infalibilidade papal foi discutida somente 

na sessão de 18 de julho de 1870, e por aclamação foi promulgada constituição dogmática 

na Pastor Aeternus Constitutio dogmática primia de Ecclésia Christi, que propõe o 

fundamento, a duração perpétua, o valor e a essência do primado romano e infalível do 

papa, definido como sumo e imediato poder de jurisdição sobre a Igreja, para o que diz 

respeito à fé, aos costumes, à disciplina e ao governo do episcopado universal. A afirmação 

mais importante define o dogma como revelado por Deus, e as declarações feitas 

excathedra pelo papa, em questões de fé e de costume, como infalíveis, portanto 

irreformáveis por si e não em conseqüência da aprovação da Igreja.    

Dentre os principais pontos discutidos e sistematizados no Vaticano I, Pio IX, mais 

uma vez, adentrou a reorientação sobre as relações entre a fé e a razão, o que representava a 

relação entre teologia e filosofia, reforçando que ambos os campos são complementares. 

Conforme suas prerrogativas, a filosofia tinha como propósito garantir o desenvolvimento 

da razão, e a teologia, o desenvolvimento da fé. Para tanto, fortaleceu novamente o 

princípio pedagógico do Ratio Studiorum dos jesuítas, defendendo o caminho que parte da 

filosofia para a teologia, única forma de transcender aos problemas da contingência 

material para chegar à sublimação divina. Em sua concepção, desprovido do respaldo da 

teologia católica, o homem não obteria a redenção por ter abandonado os valores religiosos. 

Para impulsionar suas idéias e garantir a centralização da autoridade papal, incentivou 

grandemente a expansão missionária que atingiu todos os continentes, num movimento 

semelhante àquele efetivado no início da colonização, no século XVI. Com isto, reativou as 

nunciaturas e a antiga Companhia de Jesus, além de transformar uma série de outros grupos 

religiosos em congregações reconhecidas pelo Vaticano, tendo assim o reconhecimento 

oficial da hierarquia romana e o subseqüente controle da mesma. 
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As últimas sessões do I Concílio Vaticano não foram realizadas em virtude do 

processo de unificação dos estados italianos, uma vez que 40% dos padres participantes do 

Concílio eram italianos. As medidas do I Concílio Vaticano já vinham sendo exercidas nas 

relações efetivadas pelo papa Pio IX desde o início do seu papado, na década de 1840. O 

concílio acontecera somente no ano de 1869, adiado sine die devido a guerra franco-

prussiana. Na ocasião, já haviam transcorrido mais de trezentos anos da realização do 

Concílio de Trento, o maior período de ausência de reuniões conciliares da História. Os 

novos contextos político, econômico e cultural do século XIX indicaram a emergência de 

uma nova realidade, que mais uma vez fragilizava a participação do catolicismo, 

representado pelos clérigos, na organização política que entrava em vigor. Em muitos 

territórios da Europa e dos continentes colonizados, os clérigos estavam sendo 

completamente excluídos da participação política, via que lhes garantia o envolvimento 

com a sociedade e sua postura de grupo privilegiado. A integração de Pio IX junto aos 

grupos conservadores garantiu aos clérigos a inserção social, por intermédio da 

institucionalização – que se configurou como característica daquela contemporaneidade – 

relevante para a existência dos grupos sociais constituídos.68 Em matéria de dogma e 

doutrina, o I Concílio Vaticano continuou a enfatizar as relações entre a fé e a razão.69   

A postura centralizadora de Pio IX garantiu os primeiros traços homogeneizantes 

dos clérigos no século XIX, elementares para o reconhecimento do grupo como classe 

social. Sem os elementos de unificação, os clérigos poderiam se perder nos particularismos 

político-ideológicos das nações que emergiam, impondo-se como um grupo que seguia uma 

orientação autônoma em relação à política que se fazia. A unificação dos clérigos em torno 
                                                 
68 Cf: HUGHES, Philip. História da Igreja Católica. São Paulo: Companhia Nacional, 1954. p. 513-515.  
69 Cf: DENZINGER, Enrique. El magisteria de la iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 413-430. 
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do papa de Roma foi apresentada como única via capaz de salvar as forças vivas do 

catolicismo. A centralização papal foi favorecida pela instalação das ferrovias e 

intensificação dos meios de comunicação, que fortalecem a difusão de uma mesma 

linguagem discursiva, aplicada sobre um rito comum. Pio IX, contudo, continuou 

reproduzindo e representando o pensamento conservador configurado no início do século 

XIX, que via na proteção do Estado Monárquico a garantia da liberdade de atuação clerical, 

sem perceber a impossibilidade histórica de retorno às antigas organizações monárquicas. 

Em suas medidas, verificam-se as dificuldades para perceber as garantias que a política 

social emergente poderiam trazer ao catolicismo. No aspecto ideológico, além de condenar 

violentamente a expansão do liberalismo com a promulgação dos anátemas, interpretava o 

progresso científico como uma nova ordem sobrenatural, inserindo-o nas colocações 

bíblicas.  

Para substituir Pio IX, falecido em 1878, a alta hierarquia romana voltou-se para os 

cardeais estrangeiros, que formavam, naquela ocasião, quase dois quartos do Sacro 

Colégio, graças às facilidades possibilitadas pela instalação das estradas de ferro. Foi 

escolhido para assumir o papado o arcebispo e cardeal Pecci, que adotou o nome de Leão 

XIII. Leão XIII é considerado o papa que interrompeu os traços do autoritarismo político 

instaurado anteriormente, ao abrir-se para o diálogo democrático, defendendo o catolicismo 

dentro os direitos de líberdade de expressão. Por intermédio da utilização do discurso 

democrático, procurou legitimar novamente as garantias da educação cristã para a 

juventude, a organização das associações religiosas, entre outras medidas que perpassavam 

a garantia dos espaços de promoção da fé católica. O posicionamento dentro dos princípios 

democráticos lhe incutiu a conotação de um papa mais diplomático quanto às questões 

políticas do seu tempo. No âmbito devocional, deu continuidade aos cultos do Sagrado 
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Coração de Jesus e da Virgem Maria. No aspecto teológico, continuou promovendo a 

centralização romana e a restauração da escolástica, procurou eliminar as influências 

kantianas e hegelianas entre a intelectualidade católica, e também renovou as condenações 

do racionalismo e da maçonaria. No entanto, intelectualmente mais envolvido com a 

produção filosófica do seu tempo, incentivou os clérigos ao estudo das matérias que 

estavam proporcionando o progresso da ciência, para garantir, entre os católicos, posturas 

que pudessem intervir no diálogo da modernidade.  

Nas discussões levantadas em suas encíclicas, verifica-se predominantemente a 

discussão dos conceitos que passavam a fazer parte do discurso político do seu tempo. O 

posicionamento político é o ponto mais desenvolvido do seu papada, que se tornou 

referencial para os papas que assumiram posteriormente, marcando um tipo de orientação 

político-social que se estende até o II Concílio Vaticano. De acordo com Teresa Malatian, 

no artigo Rerum Novarum uma opção da Igreja, a partir de Leão XIII, o catolicismo se 

posicionou ao lado da burguesia que assumiu o poder na Europa, defendendo junto destes a 

propriedade privada e, por conseguinte, os direitos dispostos na liberal democracia. A 

Rerum Novarum, promulgada em 15 de maio de 1891, elucida as posturas políticas e 

sociais que assumira durante o seu papado. Nesta encíclica, constam o reconhecimento da 

classe operária, e o posicionamento diante dos problemas do capitalismo e da consolidação 

da hegemonia burguesa na Europa. De acordo com Teresa Malatian, 

 
“Com a Rerum Novarum, o papado tomou posição ao lado da burguesia nos conflitos 

sociais e iniciou a reação católica diante da perda de hegemonia ideológica, bem como procurou 
fazer renascer as corporações para exercer controle sobre a classe operária e expressamente 
“preservá-la do contágio do socialismo.”70 

 
 

                                                 
70 MALATIAN, Teresa. Rerum Novarum uma opção da Igreja. REVISTA DA UNESP, Franca, 1991, p. 92. 
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Ainda no artigo Rerum Novarum uma opção da Igreja, a encíclica é apresentada 

como via de conciliação entre o poder político e a classe operária, como um elemento capaz 

de produzir o consenso elementar à dominação burguesa. Quanto à organização político-

social, defendia a propriedade privada garantida pelo direito natural e pelo direito positivo, 

contudo trata-se de um documento que vem abrir a participação do catolicismo nas 

questões sociais daquele tempo.   

A Rerum Novarum pode ser vista como uma síntese das encíclicas que havia 

promulgado anteriormente. Durante todo o seu papado Leão XIII definiu uma orientação 

que fez os clérigos se distanciarem da tradicional política católica, que havia se endurecido 

em torno das estruturas monárquicas.71 Para Philip Hughes,72 Leão XIII é o papa que teria 

cumprido a tarefa de mostrar aos católicos como viver num mundo liberal e, mais ainda, 

sob a égide dos princípios católicos. Leão XIII fortaleceu o aspecto institucional dos 

clérigos e dos fiéis, cada qual em seu ambiente, o que ao mesmo tempo garantia a 

centralização hierárquica clerical e a autonomia política dos grupos instituídos em relação à 

política adotada nos diferentes territórios. As encíclicas por ele promulgadas, desde o início 

do seu papado, se distanciaram das questões filosóficas e teológicas, se comparadas em seu 

conteúdo às encíclicas de seu antecessor, Pio IX. Leão XIII adentrou mais nas discussões e 

conceitos políticos do seu tempo, expressos na maioria das encíclicas promulgadas, por 

exemplo: a encíclica Quod Apostolici muneris, de 28 de dezembro de 1878, que discute o 

socialismo; a Diuturnum illud, de 29 de junho de 1881, que entra na questão do poder civil; 

a Immortale Dei, de 1 de novembro de 1885, que discute o aspecto constitucional dos 

Estados; a Libertas, praestantíssimum, de 20 de junho de 1888, que aborda os limites e as 

                                                 
71 Cf: AUBERT, Roger. A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno. Petrópolis, R.J.: Vozes, 1976. p. 
7-26.; HUGHES, Philip. História da Igreja Católica. São Paulo: Companhia Nacional, 1954. p. 289-317. 
72 HUGHES, Philip. História da Igreja Católica. São Paulo: Companhia Nacional, 1954, p. 291.   
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liberdades vigentes na noção de cidadania; a Sapientiae christianae, de 10 de janeiro de 

1890, que verifica pontos comuns no sentimento para com a  Igreja e a pátria.73 

Leão XIII morreu em julho de 1903, e para substituí-lo, entrou no cenário dos papas 

mais um italiano. Sarto, seu esporádico substituto, foi quem assumiu com o nome de Pio X, 

e contou com o apoio dos cardeais italianos para garantir sua postura. Ele desempenhou 

papel relevante na reconciliação política entre o Vaticano e a Itália unificada. Com o 

processo de burocratização dos clérigos dentro do contexto político estabelecido, já 

garantido pelos papas anteriores, se concentrou mais nos problemas do apostolado e da vida 

cristã da comunidade de fiéis. Contudo, em matéria de dogma e doutrina, continuou 

reprimindo os hábitos e valores do modernismo. Dentro dos propósitos de incentivar a 

religiosidade cristã, fortaleceu os aspectos ritualísticos, decretando normas para a 

comunhão freqüente, inclusive das crianças, e reforçando a música sacra e a liturgia. Para 

fortalecer ainda mais o clero em uma escala hierárquica, reorganizou os seminários para 

melhorar a formação dos sacerdotes, tornando-os mais aptos a combater os problemas da 

modernidade que chegaram até o século XX. O papado de Pio X foi curto, pois ele faleceu 

em 1914, sendo substituído pelo papa Bento XV.74 O início do século XX, marcado pela 

Primeira Guerra Mundial, trouxe novas características aos posicionamentos dos clérigos 

católicos frente aos problemas que se levantavam no novo século, e que indicavam a 

necessidade de novas orientações. 

A exposição dos papas que atuaram no século XIX e início do século XX é 

significativa à pesquisa aqui desenvolvida, na medida em que se verifica no Seminário a 

                                                 
73 HUGHES, Philip. História da Igreja Católica. São Paulo: Companhia Nacional, 1954, p. 302-305. Cf: 
DENZINGER, Enrique. El magisteria de la iglesia. Barcelona: Editorial Herder,1963.  
74 AUBERT, Roger. A Igreja na sociedade liberal e no mundo moderno. Petrópolis, R.J.: Vozes, 1976. p. 14-
23. 
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definição das posturas assumidas pela hierarquia representada pelas posturas dos  

respectivos papas. A avaliação do Seminário permite a definição de duas fases: uma que vai 

da fundação, em 1856, até 1878, e outra que vai de 1879 até 1908, fases que acompanham 

as medidas dos papas que assumiram nestes períodos, segundo as fontes consultadas. A 

primeira fase é marcada pelo papado de Pio IX e a segunda, pelo papado de Leão XIII. A 

atuação dos papas é sentida na análise dos bispos que assumiram em São Paulo, os quais 

atuaram junto com os reitores do Seminário durante a segunda metade do século XIX. A 

análise sobre o Seminário se encerra no momento em que o bispado do estado de São Paulo 

passa à categoria de arcebispado, assumido por Duarte Leopoldo e Silva (1907-1936). Em 

suas atividades, Duarte Leopoldo e Silva desencadeou as primeiras medidas para adaptar o 

catolicismo paulistano ao contexto do século XX, que começava a se definir no Brasil, 

configurando uma nova realidade sociocultural e política-econômica.  
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3. CLERO E LETRADOS NA ORDEM MONÁRQUICA 

   

     “A aparição e desenvolvimento das grandes religiões 
universais estão associados à aparição e ao desenvolvimento 
da cidade, sendo que a oposição entre cidade e campo marca 
uma ruptura fundamental na história da religião e 
concomitantemente, traduz uma das divisões religiosas mais 
importantes em toda a sociedade afetada por esse tipo de 
oposição morfológica.”1  

 

Considera-se que as modificações tecnológicas, econômicas e sociais, associadas ao 

desenvolvimento das cidades, à divisão do trabalho intelectual e material, geraram a 

necessidade de se construir um campo religioso relativamente autônomo, com a 

sistematização e a moralização das crenças e práticas religiosas proporcionadas pela 

organização de um ensino institucionalizado. No caso do Brasil, o primeiro impulso 

modernizante ocorreu mediante a vinda da família real portuguesa, em 1808.2 A presença 

da corte portuguesa desencadeou um novo período histórico, ao proporcionar o contexto 

que fez emergir os novos centros educacionais destinados à educação religiosa, nos moldes 

que vinham sendo propostos pela hierarquia católica romana. Os sistemas educacionais 

religiosos, instaurados durante o século XIX, se tornaram responsáveis pela transição do 

catolicismo colonial, de características predominantemente agrária ou rural, para um 

catolicismo moderno contemporâneo, que se desenvolve nos centros urbanos. A formação 

do Estado-Nação, que se configurou no século XIX, exigiu a presença de um sistema de 

ensino competente à formação dos clérigos, transmitindo-lhes os referenciais necessários 
                                                 
1 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 34.  
2 Cf: NOVAIS, Fernando (Coord.).; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no 
Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia das Letras, 1997. Cf: CARVALHO, José 
Murilo. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980. Cf: MARTINS, Wilson. História da 
inteligência brasileira. Volume II (1794-1855). São Paulo: T.A.Queiroz, 1992. p. 28-30.; HOLANDA, 
Sérgio. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II, O Brasil Monárquico, Livro Primeiro, Vida 
Política. São Paulo: Difel, 1985. 
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para dialogar com o discurso moderno. São esses referenciais que revigoraram o 

catolicismo na nova organização sociocultural que emergia junto à sociedade urbana, 

calcada nos princípios do cientificismo racionalista e naturalista, apresentados pela filosofia 

iluminista à sociedade que começava a se organizar nas cidades.  

 

3.1 A instrução das letras 

 

Seguindo o modelo do Padroado Régio estabelecido em Portugal,3 o conhecimento 

letrado no Brasil se deu conjuntamente à implantação do catolicismo, uma vez que a 

colonização portuguesa apresentava dentre os seus princípios a transmissão da fé católica, 

efetivada sob a forma da transmissão do saber letrado. O início efetivo da educação 

brasileira, mormente com a ação jesuítica, é um assunto que vem sendo tratado pela história 

da educação e pensado no interior das grandes fases políticas dos períodos Colonial, 

                                                 
3Cf: SOUZA, Ney de (Org.). A instalação do bispado em São Paulo em 1845. In: Catolicismo em São Paulo: 
450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo. 1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 19-29. O 
exercício dos poderes religiosos da Coroa Portuguesa sobre o Brasil se deu com a abertura do bispado de São 
Salvador da Bahia, legitimada pela bula papal Super specula militantis Ecclesiaie, do papa Júlio III, 
promulgada em 25 de fevereiro de 1551. A partir desta data, ficou outorgada à Coroa Portuguesa a categoria 
de patrona das instituições católicas na África, na Ásia e no Brasil, ou seja, a Coroa Portuguesa tornou-se 
responsável pelo aumento da cristandade pela exaltação da fé. Aos portugueses é assegurado também o direito 
de construir igrejas e estabelecer o clero católico – nomeá-lo e dar condições materiais de existência –, 
contexto que fez do clero um funcionário da Coroa Portuguesa, dependente de remunerações para sobreviver 
em território brasileiro. A inconstância da corte portuguesa quanto à participação dos clérigos na estrutura 
burocrática da colonização negligenciava os subsídios necessários ao grupo que, não raro, se via em situações 
em que eram obrigados a se dedicar a atividades econômicas da sua época, para garantir uma sobrevivência 
mais digna no sólo hostil da colonização efetivada. Padres, bispos e integrantes das ordens religiosas, no 
decorrer da colonização, ficam subordinados ao controle da Mesa de Consciência e Ordens, instrumento do 
poder real sobre os assuntos relativos ao padroado. A bula mais significativa às relações do padroado foi a 
Aequm reputamus, que vem reforçar as anteriores e servir como referencial àquelas promulgadas 
posteriormente. Datada de 3 de novembro de 1534, publicada pelo papa Paulo III, a bula fora criada para a 
diocese de Goa, na Índia, cujo território se estenderia desde o cabo da Boa Esperança até a China, abrangendo 
todos os lugares descobertos pelos portugueses ou que viessem a ser descobertos. 
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Monárquico e Republicano, e ainda nas subfases que cada período apresenta.4 O padroado 

régio português principiou junto às colônias, dentre as quais o Brasil, que compunha a 

maior parte do império de Portugal além mar, a educação, em cujos propósitos prevalecia a 

difusão da religiosidade católico-cristã, como prerrogativa para a legitimação dos valores 

do regime monárquico absolutista. Com isso, o padroado régio, assumido pelos monarcas 

portugueses, 5 fez com que os clérigos se subordinassem às estruturas da política 

absolutista, minimizando os interesses religiosos que estavam sendo propostos pela 

hierarquia católica romana desde a Contra-Reforma, no século XVI. Com a manutenção das 

características do Antigo Regime, os privilégios e encargos clericais foram posteriormente 

estendidos ao imperador do Brasil, com a instalação da monarquia. O padroado régio no 

Brasil perpassou o século XIX, com a projeção da monarquia portuguesa sobre os 

Imperadores dom Pedro I e dom Pedro II, com a preservação desta forma de governo 

cindido somente com a proclamação da república, em 1889.  

  Nas disposições da organização colonial, os clérigos, padres, bispos e, sobretudo, 

os jesuítas foram incumbidos de transmitir o conhecimento sobre as letras acompanhado da 

evangelização. Todavia, desde o início da colonização, os interesses econômicos dos 

portugueses minimizaram a participação educativa dos jesuítas, impedindo que 

desenvolvessem satisfatoriamente a incumbência educacional. Os portugueses temiam que 

a educação trouxesse idéias que prejudicassem o sistema de dominação colonial.  

                                                 
4 Cf: TOBIAS, José Antônio. História da educação brasileira. São Paulo: Ibrasa, 1986.; NISKIER, Arnaldo. 
Educação brasileira: 500 anos de História, 1500-2000. Rio de Janeiro: Consultor, 1995.; RIBEIRO, Maria 
Luiza dos Santos. História da educação brasileira. Campinas, SP: Autores Associados, 1998. 
5 Cf: AZZI, Riolando. A cristandade colonial: um projeto autoritário. São Paulo: Paulinas, 1987. “Cabia desta 
forma ao monarca a apresentação dos candidatos ao episcopado e às paróquias, bem como a obrigação de 
zelar pela construção e conservação dos edifícios do culto, remuneração do clero e pregação da fé cristã, 
através do envio de missionários.” (p. 21-22). 
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A adesão ao pensamento iluminista pela corte portuguesa, na segunda metade do 

século XIX, representada pelo período pombalino, colocou a colônia brasileira numa 

situação de carência educacional6 ainda maior, sobretudo após a expulsão dos jesuítas, em 

1759. Os jesuítas foram elementares à consolidação do cristianismo junto à cultura 

brasileira; foram eles os responsáveis pela difusão de uma educação formalizada,7 cujo 

objetivo era legitimar os valores do Estado Absolutista português, confirmados sobre os 

princípios dogmáticos doutrinários e disciplinares defendidos pelo catolicismo. Os padres 

da Cia. de Jesus representavam a conjuntura cultural portuguesa em meio ao sistema 

colonial, contribuindo para a penetração dos colonizadores no território.8 A expansão dos 

jesuítas no interior do território colonizado se fortaleceu no movimento de Contra-Reforma 

Católica. Os jesuítas foram, no Brasil, os primeiros porta-vozes das determinações 

enunciadas pelo Concílio de Trento, calcado no espírito renascentista do século XVI. Em 

Portugal e nas colônias, os jesuítas se dedicavam às aulas de ler e escrever: espécie de curso 

propedêutico para as demais graduações de ensino que estavam sendo oferecidas.9 Além da 

                                                 
6 Cf: HOLANDA, Sérgio Buarque (Org.). As novas idéias. In: História Geral da Civilização Brasileira. 
Tomo II.  O Brasil Monárquico. 1. O processo de emancipação. São Paulo/Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1993. p. 179-190. 
7 BRANDÃO, Carlos. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995. Em toda a obra, o autor expõe os 
contrastes entre as características da educação formal e informal. PILETTI, Nelson. História da Educação no 
Brasil. São Paulo: Ática, 1997. As referências feitas à educação aqui fazem parte das definições sobre 
educação formal que se opõem a educação informal efetivada no âmbito social e familiar no qual se insere o 
indivíduo. “A educação Formal ocorre, portanto, sempre que se desenvolve sistematicamente, segundo planos 
que incluem objetivos, conteúdos e meios previamente traçados. Diz-se, a partir da definição anterior, que a 
escola é a agência por excelência da educação formal.” (p. 9).          
8 PILETTI, Nelson. História da Educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. “...mantinham 36 missões, 
escolas de ler escrever em quase todas as povoações e aldeias por onde se espalhavam suas 25 residências, 
além de dezoito estabelecimentos de ensino secundário, entre colégios e seminários, localizados nos pontos 
mais importantes do Brasil: Bahia, São Vicente (depois São Paulo), Rio de Janeiro, Olinda, Espírito Santo, 
São Luís, Ilhéus, Recife, Paraíba, Santos, Pará, Colônia do Sacramento, Florianópolis (Desterro), Paranaguá, 
Porto Seguro, Fortaleza, Alcântara e Vigia.” (p. 33). 
9 Cf: ANDRADDE, Antônio. Prolegômenos dos Estudos Secundários: o Ensino Elementar. In: A reforma 
pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 2. 
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população indígena – principal grupo para o qual se voltaram os jesuítas –10 eles tinham 

também como estratégia nas colônias os filhos dos senhores de engenho, dos colonos e dos 

índios. As escolas de ler, escrever e contar dos jesuítas foram os principais veículos de 

difusão do catolicismo e conseqüentemente dos costumes europeus intimamente 

relacionados ao domínio da escrita.  

A expulsão dos jesuítas, em 1759, simboliza a ascensão do iluminismo11 junto à 

corte portuguesa, uma das pioneiras na sistematização do pensamento iluminista na 

organização política e cultural. A orientação do iluminismo em Portugal se fizera sentir 

pela reforma educacional do Marquês de Pombal, então ministro do Estado de dom José I 

(1750-1777). A educação, a partir desta reforma, tem como objetivo dar vazão ao 

pensamento iluminista, aparelhando o Estado para o desenvolvimento material da nação.12         

No caso específico da colônia brasileira, que atendia apenas aos intuitos econômicos 

de Portugal, não houve, com a expulsão dos jesuítas, um novo depositário educacional. 

Mesmo os recintos ocupados pelos padres da Cia. de Jesus ficaram abandonados.13 Dentro 

do novo projeto educacional, a Coroa se responsabilizaria pelas aulas de Latim, Grego e 

                                                 
10 BOSI, Alfredo. Anchieta ou as flechas opostas do sagrado. In: Dialética da colonização. São Paulo: Cia das 
Letras, 1992. p. 64-93. No período colonial, os jesuítas são os que mais se aproximaram da cultura indígena, 
na tentativa de traduzir-lhes os símbolos do catolicismo, durante o processo de alfabetização do grupo. Esta 
atividade dos jesuítas implicava também a apropriação dos elementos indígenas como premissa doutrinária e 
dogmática teológico-cristã. 
11 Cf: HAMPSON, Norman. O Iluminismo. Lisboa: Ulisséia, 1973. O autor apresenta a evolução do 
pensamento e das práticas que denotam o homem europeu do século XVIII, quanto à sua organização social, 
econômica, política, filosófica e teológica – tipo de orientação denominada Iluminismo. CASSIRER, Ernest. 
IV A idéia de religião. In: A filosofia do iluminismo. São Paulo: Editora da Unicamp, 1980. p. 189-266. Neste 
capítulo, o autor demonstra as modificações filosóficas sobre o conceito de religião vinculadas à ascensão do 
pensamento iluminista e à difusão do deísmo, tipo de raciocínio religioso que descaracterizava os princípios 
instaurados pela tradição cristã, ao tornar dispensável a presença dos clérigos católicos à difusão do raciocínio 
religioso. 
12 BIHLMEYER, Karl; TUECHLE, Herman; CAMARGO, Mons. Paulo F.S. A Igreja Católica nas 
tempestades da Idade Iluminista. In: História da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1965. p. 351-352.; Cf: Idem, p. 
408-409.; LUTTEROTH, Maria Alicia Puente. La Iglesia en la História de México. México: CEHILA, 1993. 
A América espanhola também sofreu os impactos do pensamento iluminista por intermédio das reformas 
Borbônicas, implantadas na Espanha, a partir de 1765, por José de Galvez, Marquês de Sonora.   
13 Cf: CARVALHO, Vilmar. Educação brasileira: o ensino de 1º. e 2º. Graus. São Paulo: Saraiva, 1980.  
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Retórica. As aulas régias não garantiam a educação nas colônias pela ausência de 

professores qualificados, uma vez que os cargos eram atribuídos por indicação e 

simbolizavam títulos de nobreza no sistema colonial implantado no Brasil.14 As ordens que 

permaneceram no Brasil, destacadamente beneditinas e franciscanas, foram impedidas de 

aceitar noviços brasileiros ou europeus, fator que dificultou a atividade educacional destes 

clérigos que, em poucos anos, quase desapareceram enquanto grupo. Imediatamente à 

expulsão dos jesuítas, os bispos assumiram maior participação na organização da 

religiosidade da colônia, voltando-se mormente para a formação dos sacerdotes, o que iria 

garantir a participação sociocultural do grupo frente às mudanças políticas.15  

Os Seminários, organizados e mantidos cada qual pelo bispo de sua localidade, 

careciam de professores e conteúdos a serem ministrados. Não raro o bispo ministrava 

todas as matérias, usando como recinto uma das salas de sua casa, e ordenava o interessado 

em pouco mais de um ano. Este período, que vai da expulsão dos jesuítas até a entrada da 

família real no Brasil, é o período que marca o desenvolvimento da pluralidade ideológica 

do enciclopedismo francês, como conseqüência daquilo que havia sido assumido pela 

Universidade de Coimbra – principal ponto de desenvolvimento das idéias portuguesas na 

Europa.16 É importante salientar que as aulas régias que vieram substituir o ensino dos 

jesuítas, tanto em Portugal como nas colônias, não simbolizavam a secularização do ensino, 

                                                 
14 CHAGAS,  Laerte Ramos. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: Saraiva/Edusp, 1978. 
p. 9.; ALMEIDA, José Ricardo Pires. Instrução pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação. São 
Paulo: EDUC, 2000. p. 29.   
15 ANDRADE, Antônio. A reforma pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1978. 
“O Bispo alinhará com o governador que, não obstante a qualidade de representante do poder central, 
promoverá Juntas de decisão no Paço episcopal, tanto na emergência de preencher os vazios deixados no 
ensino pelos Inacianos, como depois, quando se começa a implantação da Reforma do Ensino, a partir do 
Diretor Geral dos Estudos do Reino e seus Domínios.” (p. 4-5) 
16 VILLAÇA, Antônio Carlos. O pensamento católico no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 9. 
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que continuou perpassado pelas autoridades eclesiásticas que, independentemente das 

posturas professadas, estimulavam a religião17 em seus esquemas de conhecimento.  

 

3.2 Ensino profissionalizante 

 

A vinda da família real para o Brasil trouxe para o país um sistema de ensino eficaz, 

desenvolvido conforme o projeto educacional elaborado por dom João VI. O projeto tinha o 

propósito de amenizar os conflitos ideológicos que se intensificam no final do século 

XVIII. Sua proposta era homogeneizar o pensamento político no extenso território 

brasileiro, acometido pelas influências revolucionárias da França e pela emancipação 

política dos Estados Unidos, fatores que desencadearam em todo o continente americano a 

formação de grupos emancipacionistas. Tais grupos se posicionavam entre os que 

almejavam a autonomia política do seu território perante a metrópole européia e os que 

lutavam pelo predomínio de um governo constitucional representativo, idealizado na 

organização política das Repúblicas democráticas. Este contexto ideológico-político 

proporcionado concomitantemente ao avanço material da economia industrial configurou, 

no início do século XIX, no continente europeu e conseqüentemente no continente 

americano, um momento complexo formado por rupturas e continuidades.  

O projeto educacional assumido pelo monarca português visava a proteger o Brasil 

do conturbado contexto ideológico político vigente na Europa daquele momento, em que a 

queda das monarquias absolutas frente aos governos constitucionais tornava-se inevitável. 

A política brasileira foi pensada, desta forma, dentro de uma estrutura que valorizasse os 

                                                 
17 ANDRADE, Antônio. A reforma pombalina dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1978. 
p. 13. 
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elementos do Antigo Regime, com as corporações militares, para defender o território e 

garantir a política instituída, e o Padroado Régio, para assegurar a moral católica, que 

defendia os princípios do Estado Absolutista. Seguindo o modelo do Antigo Regime 

europeu, configurado no século XVIII, a monarquia no Brasil deveria ser garantida por uma 

elite dominante, que se dividia em três grupos: magistrados, militares e clero.18 Seguindo a 

prática que vinha sendo estabelecida na Escola de Coimbra, os cursos de Direito adquiriram 

atenção especial dentro da proposta de se instaurar uma monarquia constitucional, com o 

objetivo de se formar uma elite dominante, que congregasse o pensamento das antigas 

monarquias aliados a elementos dos governos constitucionais que emergiam com uma nova 

proposta de organização social. Dentro destes princípios, a corte também se preocupava em 

formar um Estado-Nação que garantisse a integridade territorial do império colonial 

português na América Latina. Para atender aos propósitos educacionais de dom João VI, 

foram criados as escolas de ensino superior e os centros educativos profissionalizantes do 

Brasil. No período joaniano, foram fundados no Brasil a Academia da Marinha (1808) e a 

Academia Real Militar (1810); o curso de cirurgia no hospital da Bahia e do Rio de Janeiro 

(1810), de onde sairiam os médicos para a corte, exército e marinha; a cadeira de economia 

na Bahia (1808); o curso de agricultura (1814); e a escola de Ciências, Artes e Ofício, 

criada em 1816, transformada, em 1920, na Real Academia de Pintura, Escultura e 

Arquitetura Civis e, em 1826, em Academia de Artes.  

 

                                                 
18 CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem: a elite eclesiástica imperial. Rio de Janeiro: Campus, 
1980. O capítulo 3 da obra especificamente apresenta o processo de passagem do pensamento religioso para o 
pensamento iluminista, impulsionado pela criação e reformulação dos principais centros educacionais 
europeus, medidas que repercutiam no Brasil. O mesmo capítulo salienta também a criação das primeiras 
escolas brasileiras fora do domínio jesuíta, durante final do século XVIII e início do XIX. O capítulo 4 
apresenta o processo de expansão das escolas de magistratura associadas à dominação política e ideológica.    
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“Ao longo de toda a década, ou seja, até a eclosão da revolução liberal portuguesa de 1820, 
implementa-se uma linha política em que se casam os interesses do senhoriato brasileiro com a 
perspectiva do Estado metropolitano, agora assimilado e instalado na colônia.”19  

 

Não fazia parte dos propósitos dos cursos profissionalizantes o desenvolvimento 

cultural de toda a nação, o que parecia muito perigoso à mentalidade política portuguesa. 

Os cursos deveriam estabelecer as formas de dominação que entrariam em vigor, 

restringindo o poder político nas mãos de uma elite letrada, que se posicionava como porta-

voz do saber decorrente do processo educacional especializado. O monarca português e sua 

corte temiam a formação de um Estado Nacional brasileiro avesso às influências lusitanas, 

posto que a sociedade se dividia entre conservadores, que defendiam as antigas formas de 

dominação, e liberais, que buscavam novas formas de administração do país, com a 

proposta de torná-lo independente das influências portuguesas. Os conservadores eram 

representados por aqueles que defendiam a necessidade da continuidade política e 

econômica na colônia, de acordo com os interesses portugueses de organização da 

sociedade que se configurava no Brasil. Os liberais eram representados pelas alas que 

defendiam a necessidade de mudanças políticas e econômicas, em andamento em outros 

territórios. Na conjuntura do Brasil, entretanto, os liberais formavam uma ala bastante 

contraditória. O grupo configurava-se como partidário de um liberalismo conservador, que 

não se mostrava completamente subversivo à política nacional instaurada nos primeiros 

anos da monarquia; em geral, predominava o anseio por mudanças gradativas e não 

mudanças bruscas, que viessem a prejudicar as suas posições de status.20   

                                                 
19 MOTA, Carlos Guilherme; NOVAIS, Fernando. A independência política do Brasil. São Paulo: Moderna, 
1986. p. 19. 
20 Cf: MONTEIRO, Hamilton. Brasil Império. São Paulo: Ática, 1990.; MOTA, Carlos Guilherme; NOVAIS, 
Fernando. A Independência política do Brasil. São Paulo: Moderna, 1986. Para Monteiro, torna-se quase 
impossível definir o liberalismo no Brasil. Em meados do século XIX, tratava-se de um discurso que os 
grupos dominantes se apropriavam conforme interesses momentâneos; um mesmo sujeito era ora conservador 
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No projeto educacional de dom João VI, a educação popular continuaria ao encargo 

das escolas episcopais, o que fortalecia a figura dos bispos, cada qual em sua região. No 

período joanino, reavivaram-se os traços do catolicismo difundido pelos jesuítas em todo o 

Brasil, uma vez que os cinqüenta anos transcorridos não haviam sido suficientes para 

apagar os traços de uma mesma fé sobre uma mesma coroa, vigente na estrutura doutrinária 

dos jesuítas. A moral católica implantada por intermédio do clero apenas sofreu um novo 

impulso diante do contexto sociopolítico. Os portugueses que aportaram o Brasil, no início 

do século XIX, habituados com as práticas do catolicismo europeu, intensificaram as 

práticas oficiais do culto católico apostólico romano. Naquele momento, a missa passou a 

definir a forma das músicas e a literatura ganhou os traços do sermão.21 As missas no 

Brasil, com a presença de dom João VI, se aproximaram do espetáculo barroco, enfatizando 

deveras a presença de músicos renomados da Europa e incentivando a difusão da música 

erudita no Brasil. Ao tornarem-se mais envolventes, as missas passaram a reunir um 

número maior de espectadores.22 

De forma geral, dom João VI deu início à educação utilitária, orientada pelo sentido 

e propósito da administração pública, sob a necessidade de criar uma corte apta ao governo 

monárquico constitucional. O objetivo era garantir a ordem autoritária do Antigo Regime e 

os interesses daqueles que almejavam um governo que garantisse a representação por 
                                                                                                                                                     
ora liberal, não havendo um princípio coeso que os definisse. Mota e Fernando Novais apresentam, em sua 
obra, entre outros pontos, uma discussão sobre os grupos sociais que se organizaram durante a primeira 
metade do século XIX. Segundo os autores, havia o grupo dos conservadores radicais, que pertenciam à corte 
portuguesa, o dos conservadores moderados, representados pelos descendentes dos portugueses erradicados 
no Brasil desde os séculos XVII e XVIII, e o dos liberais, também representado por descendentes de 
portugueses, mas que assumiam posturas divergentes da corte lusitana no que tange ao desenvolvimento 
material e cultural do território brasileiro; assim como Monteiro, Mota e Novaes apontam tratar-se este de um 
grupo menos coeso quanto às posturas ideológicos. 
21 MARTINS, Wilson. História da Inteligência brasileira. Volume II, (1794-1855). São Paulo: T.A. Queiroz, 
1992. “Se Vieira transformava a religião em literatura – e grande literatura -, no reinado de D. João VI o 
púlpito erige oratória em religião” (p. 77)  
22 ALMEIDA, José Ricardo Pires. Instrução pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação. São Paulo: 
EDUC, 2000. p. 53. 
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intermédio de assembléias provinciais e municipais, atuando junto a senadores, deputados e 

ministros. As Academias Jurídicas, inauguradas em 1827, uma em São Paulo e outra em 

Olinda, posteriormente transferida para o Recife, em 1845, tornaram-se responsáveis pela 

difusão de um liberalismo homogêneo: elementar ao diálogo político implantado. Os 

magistrados, durante todo o período monárquico, formaram a maioria dos senadores, 

ministros e deputados. Clérigos e militares contribuiriam para a unidade política do Brasil 

Imperial, participando no particularismo regionalista e na competição entre os setores da 

burocracia. Oficialmente, o clero teve a seguinte participação no Senado:  

 

“oito senadores-eclesiásticos em 1826 (Primeira Legislatura), mais dois em 1832 (Segunda 
Legislatura), e mais três em 1834 (Terceira Legislatura), o número dos padres chegou a quinze de 
um total de cinqüenta senadores. Depois de 1843 foram nomeados apenas dois eclesiásticos para o 
senado.”23 

  

Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, a hierarquia romana usou como 

estratégia para fazer prevalecer seus interesses os núncios apostólicos, um representante 

direto do Vaticano. Contudo, no contexto da monarquia absoluta brasileira, os núncios 

foram vetados, não conseguindo estabelecer a intermediação entre hierarquia romana e 

política brasileira. No aspecto político interno à monarquia brasileira, o conceito de 

padroado, vigente na mentalidade do imperador, entrava em choque com o conceito de 

padroado apresentado pelo papa de Roma, que via na instauração do padroado o privilégio 

do poder concedido pelo imperador. Esta contradição proporcionou um quadro de conflitos 

durante todo o Império, denotando as tensões políticas, que vinham do século XVIII, entre 

                                                 
23 WERNET, Augustin. Crise e definhamento das tradicionais ordens monásticas brasileiras durante o século 
XIX. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo, n. 42, p. 1-232, 1997.  p. 118 
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ambos os poderes.24 A política monárquica brasileira adotada25 defendia os princípios 

religiosos do catolicismo dentro do Império, mas não a submissão à hierarquia romana. Os 

esforços foram concentrados nos elementos que promoveriam o surgimento da nação tanto 

no contexto interno como no contexto externo do país. A vida cultural no Rio de Janeiro, 

sede do governo, com a instalação da Biblioteca Nacional e da Imprensa Régia, e a criação 

do Jardim Botânico, por exemplo, entre outros aparatos, se tornou, em curto prazo, um 

símbolo do desenvolvimento cultural do Brasil, e ainda um refúgio da legalidade 

monárquica no Novo Mundo.26  

Embora os cursos superiores implantados estivessem empenhados na produção dos 

bens materiais, que denotavam os recursos da nação, pouco foi feito para suprir a carência 

educacional da grande população. A constituição do império deliberava os seguintes artigos 

para a educação básica: no artigo 1, determinava a criação de escolas de primeiras letras em 

todas as cidades, vilas e lugarejos; no seu artigo 11, a criação de escolas para meninas, nas 

cidades e vilas mais populosas; no seu artigo 179, a garantia de instrução primária gratuita a 

                                                 
24 HAUCK, J. F. 4º. Período. A Igreja Instituição. In: BEOZZO, José Oscar (Coord.) História Geral da Igreja 
na América Latina. Tomo II. História da Igreja no Brasil segunda época: A Igreja no Brasil do século XIX. 3 
ed. Petrópolis: Vozes/Paulinas, 1992. “Pedro I achava mais fácil o Brasil separar-se de Roma do que o 
imperador deixar de exercer sua autoridade soberana em assuntos religiosos. A idéia era compartilhada 
também pela maioria do clero...” (p. 78) 
25 Cf: OLIVEIRA, Rodrigo M. Carneiro de. As constituições brasileiras: uma análise histórica para a revisão 
constitucional de 1993. Pinheiro Neto – Advogados. s/ed. 1993. p. 2. De acordo com o autor: “Com o apoio 
da maçonaria e da imprensa nacional, foi tecendo o movimento disposto a romper definitivamente os grilhões 
que nos prendiam a Portugal. Era preciso, porém, conquistar o apoio do Príncipe Regente, que aqui 
permaneceu, em torno do qual se centralizavam os interesses da aristocracia brasileira. A notícia de decreto da 
Corte, exigindo o regresso imediato do Príncipe Regente a Portugal, bem como as supressões das repartições 
e tribunais brasileiros, deu azo a um abaixo-assinado, contando com 8.000 subscritos, que solicitava a 
permanência do Príncipe Regente no Brasil. A vista do abaixo assinado que lhe fora entregue pelas mãos de 
José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara, em 9.1.1822 o Príncipe Regente cede às pressões 
brasileiras e decide aqui permanecer. Sua resolução ficou conhecida como ‘Dia do Fico’”. (p. 2) 
26 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida privada e ordem privada no Império. In: NOVAIS, Fernando 
(Coord.).; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a 
modernidade nacional. São Paulo: Cia das Letras, 1997.  
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todos os cidadãos. Em geral, nenhum destes dispositivos fez-se cumprir, demonstrando o 

distanciamento entre as leis e as realizações práticas.27 

O período regencial (1831-1841) é o momento que marca o primeiro impulso da 

educação elementar, com o desenvolvimento e a intensificação da educação primária e 

secundária, por meio da aplicação do Ato Adicional de 1834. O ato estabelecia, pela 

primeira vez, a criação das câmaras municipais e suas conseqüentes autonomias, nas quais 

se inseria o fomento àquilo que vinha sendo considerado educação elementar.28 Pelo Ato 

Adicional, o governo imperial tornou-se responsável pelo ensino superior do país e pelo 

ensino do município e da corte; às províncias caberia a regulamentação da instrução 

primária e secundária.29  

 
“O artigo 10, § II desta Lei, atribui às Assembléias Legislativas provinciais o direito de cada 
província legislar sobre a instrução primária e secundária, nos limites de sua competência. As 
Faculdades de Medicina e Direito, as Academias e outros estabelecimentos de instrução pública 
superior ficaram excluídas desta atribuição. Permaneceu igualmente, com o poder executivo, o 
direito de regular sobre a matéria no Município da Capital do Império.”30  

  

A educação primária e secundária foi descentralizada da responsabilidade do 

Estado, passando à responsabilidade do governo provincial, e deste para particulares, 

dispositivo legal que imprimiu característica singular à história da educação brasileira, se 

comparada aos períodos anteriores. O Brasil teve, pela primeira vez na sua história, 

capacidade de desenvolver um ensino conformado aos interesses regionais que se 

                                                 
27 HOLANDA, Sérgio Buarque (Org.). Brasil Monárquico: declínio e queda do Império. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1995. p. 368-369.; Cf: ALMEIDA, José Ricardo Pires. Instrução Pública no Brasil (1500-
1889): História e Legislação. São Paulo: EDUC, 2000. p. 53-85. 
28 NOVAIS, Fernando (Org.). História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional. 
São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 17. 
29 NUNES, Clarice. Guia preliminar de fonte para a história da educação brasileira. Brasília: Inep, 1992. p. 
50.; Cf: HAIDAR, Maria de Lourdes. Cap. 1 A pseudo descentralização dos estudos secundários. In: O ensino 
secundário no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1972.  
30 ALMEIDA, José Ricardo Pires. 2º. Época: o ato adicional até os dias de hoje. In: Instrução Pública no 
Brasil (1500-1889): História e Legislação. São Paulo: EDUC, 2000. p. 67. 
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configuravam expressos pela formação das câmaras provinciais.31 O período regencial fora 

significativo para o desenvolvimento regional do país, possibilitando maior representação 

às localidades.  

Depois do Ato Adicional, o governo imperial ainda criou escolas profissionalizantes 

como: a Escola de Farmácia de Ouro Preto, em 1839; e a de engenharia civil, em 1858 – 

retirada da escola militar e transferida para a escola Central – que se transformou em Escola 

Politécnica, em 1874. No Rio de Janeiro, destacavam-se a Escola de Música e o Instituto 

Comercial. Todavia, majoritariamente o ensino fora reservado somente a uma pequena 

parcela da população, àqueles que podiam pagar. Todas estas categorias do ensino eram 

particulares, o que permitia acesso somente aos grupos abastados. A educação torna-se 

distinção da elite perante a grande população de analfabetos – que reunia ainda a parcela da 

população de africanos, mantidos sob escravidão. O grupo dominante, que somava menos 

de 1% da população,32 se diferenciava pelo fator educacional.  

 
“Durante o período imperial quase nada se fez em ralação ao ensino técnico-profissional. Este 
duplamente marginalizado: pelo próprio poder público, já que os concluintes do ensino profissional 
não se facultava o ingresso ao ensino superior; pela clientela escolar, na medida em que aqueles que 
conseguiam estudar eram oriundos da elite e procuravam a escola apenas como via de acesso ao 
ensino superior e às profissões liberais.”33  

 

                                                 
31 MOURA, Pe. Laércio Dias de. Do ato adicional ao fim do Império (1834-1889). In: A Educação Católica 
no Brasil. São Paulo: Loyola, 2000. O período Regencial (1831-1841) configurou a vitória dos liberais sobre 
os conservadores. O Brasil, governado pelos interesses dos governos provinciais, assiste, naquela ocasião, à 
primeira experiência democrática do país.  
32 Cf: CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980. p. 64-65.; 
PILETTI, Nelson. História da Educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. p. 42.   
33 PILETTI, Nelson. História da Educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. p. 43. 



 

 

88

 A elite34 que assumira o poder, após a independência política de Portugal, era 

concordante quanto à necessidade de reformar o país culturalmente, por intermédio da 

educação. A cultura letrada era o campo em que circulavam as ideologias, que tomariam 

parte da cultura brasileira no século XIX. Predominavam tanto as idéias revolucionárias 

produzidas pelos franceses, como o liberalismo inglês e o conservadorismo – este último 

incluía os grupos que não aderiam às novas linhas de pensamento. Se o período colonial 

havia sido marcado pelas idéias da Escola de Coimbra – influenciada pelos italianos – o 

século XIX fora marcado pela influência francesa. 

 
“As academias, as sociedades literárias, as sociedades secretas, formadas no Brasil, e as próprias 
rebeliões que precederam a Independência mostram quase que invariavelmente a presença de 
elementos formados na França ou influenciados por idéias de origem francesa, os primeiros em 
geral médicos, e os segundos padres.”35 

 

A França apresentava em seu contexto a sistematização ideológica dos iluministas 

revolucionários, assim como a sistematização dos grupos reacionários, que defendiam a 

necessidade da doutrina católica junto à sociedade, simbolizando também um referencial 

para as permanências.36  

A expansão da imprensa no Brasil atribuiu fomento aos debates ideológicos dos 

grupos letrados, que procuravam acompanhar o modelo de pensamento da sociedade 

européia. Os periódicos, que pode ser pensado como extensão do sistema educacional, 

                                                 
34 Cf: CARVALHO, José Murilo. Cap. 2 A elite política nacional: definições. In: A construção da ordem. Rio 
de Janeiro: Campus, 1980. p.41-49. De acordo com o autor, os grupos de elite podem ser divididos em duas 
categorias: grupos de posição, constituído por aqueles que ocupam posições formais na esfera administrativa; 
e grupos de decisão, formados por aqueles que exercem seu poder de decisão sem ocupar posição formal de 
comando.  
35 CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980. p. 69. 
36 Cf: HAMPSON, Norman. 8. A crise revolucionária. In: O iluminismo. Lisboa: Ulisséia: 1973. p. 248-279.; 
Cf: MANOEL, Ivan A. Igreja e educação feminina (1859-1919): Uma face do conservadorismo. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.; Cf: WERNET, Augustin. Crise e definhamento das 
tradicionais ordens monásticas brasileiras durante o século XIX. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. 
São Paulo, n. 42, p. 1-232, 1997.  p. 116. 
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colaboraram para a definição das posturas da época e se caracterizavam como um bem 

simbólico na estrutura de conhecimento da sociedade, que se transformava junto à 

organização do espaço semi-industrial do século XIX.37 Genericamente, os periódicos se 

dividiam entre iluministas liberais, de um lado, e conservadores monarquistas, de outro. Os 

conservadores reuniam os clérigos ultramontanos, que professavam as posturas assumidas 

em Roma. 

 

3.3 Bispos e padres 

 

 Em princípio, o clero fora o grupo que menos sofrera manipulação do governo 

monárquico brasileiro. Até 1850, ou seja, durante a monarquia de Pedro I e o Período 

Regencial, nenhum projeto fora de fato implantado em relação à educação do clero. Os 

bispos trazidos de Portugal tinham autonomia para manter suas escolas episcopais, embora 

as condições materiais em que eram colocados dificultassem muito o desenvolvimento 

educacional almejado por eles. 

 
“Muitos se envolviam em negócios comprando fazendas e escravos, vivendo em concubinato e 
participando ativamente da política. Quer isto dizer que boa parte do clero era formada por 
elementos locais, com educação precária, embora sem dúvida acima da média, dispondo de recurso 
de poder desta educação, além do prestígio da religião e da Igreja e as vezes do próprio poder 
econômico. Um quadro completamente distinto do que era apresentado pela magistratura.” 38  
 

                                                 
37 BOURDIEU, Pierre. O mercado de bens simbólicos. In: A economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. p. 99-181. “O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos (em particular 
o do jornalismo, área de atração para os intelectuais marginais que não encontram lugar na política ou nas 
profissões liberais), é paralelo a um processo de diferenciação cujo princípio reside na diversidade dos 
públicos aos quais as diferentes categorias de produtores destinam seus produtos, e cujas condições de 
possibilidades reside na própria natureza dos bens simbólicos. Estes constituem realidade com dupla face – 
mercadorias e significações –, cujo valor propriamente cultural e cujo valor mercantil subsistem relativamente 
independentes, mesmo nos casos em que a svc anção econômica reafirma a consagração cultural.” (p. 102-
103)    
38 Cf: CARVALHO, José Murilo. Juízes, padres e soldados. In: A construção da ordem. Rio de Janeiro: 
Campus, 1980. p. 142-147.  
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  Pela atuação dos bispos, os padres, dentre os letrados que compunham a 

administração pública do país, eram o grupo mais envolvido com a cultura popular,39 pois 

vinculados ao catolicismo sincrético, formado por irmandades e confrarias, contribuíam 

para os cultos e ritos coletivos e a educação das primeiras letras. Neste sentido, a postura 

ideológica que o padre assumia, cada qual em sua região, tinha rápida repercussão junto aos 

grupos populares, o que lhe atribuía a característica de conselheiro e orientador dos hábitos 

e consciências. 

 
“Apesar do Padroado, a burocracia eclesiástica era fonte constante de conflitos potenciais com o 
Estado; a formação da maioria do clero era menos nacional e menos estadista em seu conteúdo, a 
origem social do grupo era provavelmente mais democrática, as menores possibilidades de ascensão 
tornavam o grupo eclesiástico menos coeso do que os magistrados, finalmente, a atuação da maioria 
dos padres era muito próxima da população, tornando-os líderes populares em potencial, em 
contraste com juízes de guardar a lei e que permaneciam por pouco tempo em seus postos.”40  
          

  Por intermédio dos bispos, formaram-se padres conservadores e liberais. Trazidos 

de Portugal, os bispos refletiam no Brasil as controvérsias européias quanto às orientações 

do catolicismo praticado e idealizado.41 Distantes de Portugal e Roma, e sem auxílio dos 

governos locais no período colonial, eles se dividiam e não organizavam um sistema de 

ensino homogêneo. Em geral, no Brasil, os prelados liam os livros aos quais tinham acesso 

e se deixavam influenciar pelas várias correntes de pensamento que se configuravam na 

Europa, tornando-se vulneráveis às correntes revolucionárias do final do século XVIII e 

início do XIX.  Com isso, desde a ascensão política do Brasil, em 1822, até o final do 

período regencial de Araújo Lima, o pensamento iluminista se desenvolveu no Brasil sob a 

                                                 
39 Cf: ARANTES, Antônio Augusto. O que é Cultura Popular. São Paulo: Brasiliense, 1988.  
40 CARVALHO, José Murilo. A construção da ordem. Rio de Janeiro: Campus, 1980. p. 143. 
41 Cf: SOUZA, Ney de (Org). A sociedade paulista no século XVIII e o catolicismo. In: Catolicismo em São 
Paulo: 450 anos de Igreja Católica em São Paulo. 1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 100-127. A obra 
narra a transferência do catolicismo monitorado pelos jesuítas para o catolicismo monitorado pelos bispos.   
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ativa participação do clero, que colaborou para a consolidação de um iluminismo 

denominado conservador.42 

Na história do pensamento brasileiro, padres e bispos produziram e propagaram o 

chamado saber eclético, do qual sairiam as idéias revolucionárias do iluminismo francês e 

também as mais radicais idéias que justificavam a manutenção da ordem monárquica, que 

representava a tradição conservadora.43 

 
“Muitos dos “padres ilustrados” acompanharam os sinais dos tempos, formando-se na Academia 
Jurídica para, em seguida, se engajarem na política, no ensino superior ou no funcionalismo 
público. Outros padres, vivendo em regiões de florescimento econômico e, muitas vezes, não tendo 
recebido uma formação adequada, se engajaram em atividades econômicas lucrativas.”44   

 

Localizados em regiões do Brasil de difícil acesso, onde não chegava a burocracia 

de poder do império brasileiro, os padres formavam uma categoria de intelectuais 

autônomos, defensores de uma ordem política nem sempre concordante com as demais 

categorias que compunham o poder das monarquias absolutas modernas, quais sejam, 

magistrados e militares. Intencionalmente ou não, o clero estava inserido numa dupla 

relação de lealdade política que o colocou como provocador de antagonismos: ora 

subordinado ao poder monárquico, ora à hierarquia católica, ora aos seus próprios 

interesses.  

                                                 
42 Cf: MARTINS, Wilson. Liberalismo religioso, conservantismo literário. In: História da Inteligência 
brasileira. Volume II. (1794-1855). São Paulo: T.A. Queiroz, 1992. p. 129-136.; HAMPSON, Norman. O 
Iluminismo. Lisboa: Ulisséia, 1973. De acordo com o autor: “... À medida que os agentes do Estado se foram 
estabelecendo por todo o território asseguraram novas fontes de informação, bem como o meio de influenciar 
o que anteriormente fora deixado à tradição, à natureza e à providência (...) A revolução administrativa se deu 
numa sociedade conservadora, em que uma classe camponesa continuava a pagar tributos a senhores cujas 
funções protetoras tinham sido assumidas pelo Estado.” (p. 50) De certa forma, o mesmo ocorreu no Brasil 
com a instauração da monarquia. 
43 Cf: PAIM, Antônio. História das idéias filosóficas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Grijalbo; Edusp, 1974. 
44 WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 55. 
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Sob o monopólio religioso do governo imperial, as práticas religiosas de caráter 

público foram colocadas sob vigilância policial. A construção de um cruzeiro ou uma 

capela em lugar público envolvia um longo caminho burocrático e a participação de 

benfeitores que acabavam financiando as obras. O padre aparecia como peça burocrática 

das relações entre benfeitores, corte e população rural que compunha o montante de 

devotos,45 uma vez que os párocos faziam repercutir suas posturas junto aos indivíduos da 

área rural e dos povoados, caracterizados como freguesia, paróquia ou vila.  

 
“A paróquia era a célula mais importante no sistema eleitoral brasileiro. As eleições realizavam-se 
na Igreja Matriz, precedida pela missa solene do Espírito Santo, na qual se invocava a graça divina 
para que iluminasse a todos.”46   

 

O padre fundamentava valores, significados e coesão ao grupo na execução dos 

rituais de passagem que caracterizavam a vida civil, legitimando os nascimentos; os 

registros de batismo; as uniões conjugais; a morte, e outros elementos da vida civil 

vinculados à vida cotidiana. Na categoria de elemento moralizador, ele também 

desempenhava papel político, “... o campo que os eclesiásticos podiam distinguir-se, e 

realmente se distinguiram, era o político, mercê de uma situação privilegiada, por 

constituírem a parte mais numerosa da elite intelectual.”47   

 Antônio Carlos Villaça, em O pensamento católico no Brasil,48 divide o pensamento 

católico brasileiro em duas fases: a escolástica portuguesa, com a presença dos jesuítas, 

                                                 
45 HAUCK, J. F. 4º. Período. A Igreja na emancipação. In: BEOZZO, José Oscar (Coord.). História Geral da 
Igreja na América Latina. Tomo II. História da Igreja no Brasil segunda época: A Igreja no Brasil do século 
XIX. 3 ed. Petrópolis: Vozes/Paulinas, 1992. p. 18. 
46 WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861).  São Paulo: Ática, 1987. p. 69. 
47 HAUCK, J. F. 4º. Período. A Igreja na emancipação. In: BEOZZO, José Oscar (Coord.). História Geral da 
Igreja na América Latina. Tomo II. História da Igreja no Brasil segunda época: A Igreja no Brasil do século 
XIX. 3 ed. Petrópolis: Vozes/Paulinas, 1992. p. 17. 
48 VILLAÇA, Antônio Carlos. O pensamento católico no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1975. p. 9-10. 



 

 

93

entre os séculos XVI e XVIII; e a francesa, com a presença das congregações francesas, no 

século XIX e primeiras décadas do século XX. A fase francesa é subdividida em três: 

indefinição da espiritualidade, que corresponde ao romantismo; dissolução da 

espiritualidade, influência do ceticismo renaniano e do evolucionismo alemão e inglês; 

restauração da espiritualidade, como um novo fenômeno cultural que pode ser chamado de 

reação católica. O período marcado pela reação católica é apresentado na atividade 

intelectual do clero, nas publicações e na docência de personalidades que viveram em 

Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

3.4 Os bispos e os Seminários 

 

As primeiras manifestações do conservadorismo49 atreladas aos pronunciamentos 

romanos surgiram no Pará, com o bispo dom Romualdo de Souza Coelho (1816 -1841). 

Seu circuito de influências repercutiu sobre dom Romualdo Antônio Seixas, arcebispo da 

Bahia (1827-1860), e dom Marcos Antônio de Souza, bispo do Maranhão (1827-1842). O 

bispo dom Romualdo Antônio de Seixas defendia o celibato, maior submissão do clero à 

hierarquia romana e autonomia política perante a monarquia brasileira, pensamento este 

que progressivamente se estendeu aos bispos de Minas Gerais e São Paulo.50  

 

                                                 
49 Cf: NISBET, Robert. O conservadorismo. Lisboa: Editora Estampa, 1987. O termo conservadorismo 
acompanha os diferentes períodos históricos, configurando linhas de pensamento distintas, que devem ser 
avaliadas cada qual em sua circunstância. No século XIX, conservadorismo e conservador eram termos 
aplicados àqueles que defendiam aspectos da tradicional conjuntura política contrária às modificações 
implícitas nos movimentos revolucionários que emergiam na sociedade Européia. No Brasil, denominaram-se 
conservadores os bispos que se posicionaram ao lado dos pronunciamentos da hierarquia romana que, por sua 
vez, entrou em contradição com o discurso político revolucionário que emergia.   
50 HAUCK, João Fagundes. A Igreja na emancipação. In: BEOZZO, J.O. (Coord.) História Geral da Igreja 
na América Latina. Tomo II. História da Igreja no Brasil segunda época: A Igreja no Brasil do século XIX. 3 
ed. Petrópolis: Vozes, Paulinas, 1992. p. 83. 
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“A reforma iniciada pelos bispos do norte será assumida pelos bispos de Mariana, Diamantina e São 
Paulo, mas com uma diferença: os seminários do norte de acordo com o plano dos bispos, seriam 
dirigidos por padres seculares, enquanto no sul tiveram grande influência os padres lazaristas, de 
acentuada ideologia francesa.”51 

 

Em geral, os bispos que atuaram até a década de 1830 contribuíram para esta 

situação dicotômica entre os clérigos. A homogeneidade do clero brasileiro veio, em 

princípio, do programa de reforma adotado entre aqueles que buscavam orientação no 

Concílio de Trento, daí serem considerados conservadores. Estes bispos propunham a 

sistematização do ensino clerical dentro de um sistema de conhecimento ilustrado, que os 

inseria nos princípios filosóficos e teológicos de santidade. A aproximação entre bispos 

brasileiros e Roma teria sido intensificada com a instalação das ferrovias, na segunda 

metade do século XIX, que aceleravam a comunicação entre o Brasil e o Vaticano, 

aproximando os interesses do segundo sobre o primeiro. Os padres romanizados tornaram-

se, na segunda metade do século XIX, portadores de um discurso crítico contra a ordem 

estruturante do iluminismo e liberalismo – orientações filosóficas que minimizavam a 

participação do clero e, por conseguinte da religião na organização socioeconômica e 

política que entrava em vigor. 

O processo de erudição do clero brasileiro fez com que se redefinisse sua 

participação como elite política junto aos meios culturais delineados até o final do século 

XIX. Os padres, sob a formação dos Seminários Episcopais, reformados nas diretrizes do 

Concílio de Trento e do I Concílio Vaticano, são colocados diante de novos conteúdos, ao 

mesmo tempo em que desenvolvem subsídios para um maior acesso aos mandamentos da 

hierarquia romana. Eles adquirem traços peculiares de um saber erudito, que reúne, num 

mesmo discurso, conteúdos filosófico e teológico de procedência francesa. A cultura 

                                                 
51 Idem p. 84. 
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francesa no século XIX – hábitos, gestos, gostos literários, vida pública e vida privada – era 

almejada pelos diferentes grupos sociais que compunham as nações emergentes.52 O Brasil 

não foi exceção à regra. O modelo dos colégios franceses foi introduzido nos regulamentos 

dos colégios brasileiros, os quais foram submetidos aos estudos simultâneos, organizados 

em um curso regular com duração de seis a oito anos, com cursos de língua latina, grega, 

francesa e inglesa, gramática nacional, matemática, música vocal e desenho.53 Os padres 

europeus das congregações religiosas estavam familiarizados com os conteúdos dispostos 

neste modelo, por isso eram facilmente absorvidos pela elite política que se configurava.  

Neste sentido, a participação do clero francês se tornou mais expressiva em todo o 

período monárquico brasileiro, definindo, no catolicismo, as posturas do conservadorismo 

romano. Dentre as congregações francesas, se destacaram: os Lazaristas, responsáveis pelo 

Colégio Caraça e outros das províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro – onde 

colaboraram para a organização inicial do Colégio Pedro II, que se tornou modelo do 

ensino secundário no país;54 as irmãs de São Vicente de Paulo, também no Rio de Janeiro, 

as irmãs de São José de Chambery, Salesianos, Maristas e outros dedicados tanto à 

educação masculina como à educação feminina.55 Estas congregações se propagaram 

                                                 
52 ELIAS, Norbert. A Sociedade de Corte. Lisboa: Editora Estampa, 1987. Para o autor: “A partir do 
Renascimento, a importância da corte foi sempre aumentando em todos os países da Europa e, se é verdade 
que a organização das cortes européias dos séculos XVII e XVIII se inspirou basicamente na da corte 
francesa, designadamente na de Luís XI...” (p. 13-14). 
53 HAIDAR, Maria de Lourdes. O ensino secundário no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1972. p. 20. Nesta obra, 
o Colégio Pedro II é avaliado como o mais conceituado ensino secundário do Brasil, modelo para os demais 
estabelecimentos de ensino secundário instalado em outras localidades. O Colégio reunia os melhores 
professores e garantia o maior número de aprovados nos cursos mais importantes da época: Direito e 
Medicina. Contudo, colaborava para a manutenção do modelo de ensino privado, que garantia a inclusão de 
poucos, fazendo do ensino secundário uma falácia no Brasil. 
54 Idem.  
55 MOURA, Laércio Dias de. A educação católica no Brasil. São Paulo: Loyola, 2000. p. 88-89. Não é 
mencionada pelo autor, dentre as congregações que assumiram a educação no Brasil, durante o período 
monárquico, a presença dos capuchinhos, responsáveis pela administração do Seminário Episcopal de São 
Paulo. O Seminário, nesta obra, é lembrado apenas na figura do bispo fundador dom Antônio Joaquim de 
Melo. 
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mediante o oferecimento do ensino particular, favorecendo a elite agrária emergente na 

região sudeste, que via no ensino francês um elemento a mais para a projeção social. Em 

âmbito nacional, os Seminários, ao longo do século XIX, e as demais escolas propagadas 

atendiam aos interesses da população de cada localidade para a qual se destinavam; os 

Colégios eram estruturados de forma a atender às exigências de instrução da população 

civil, embora devam ser pensados conforme os interesses do imperador que ditava suas 

tendências.  

Conforme levantamento feito por Sérgio Miceli, até o final do período monárquico, 

os Seminários no Brasil apresentavam-se distribuídos da seguinte forma: 

 

“Em 1890 havia 9 seminários maiores (8 seculares e 1 regular), 5 deles fundados no século XVIII, o 
dos jesuítas em Belém (1751) e o de São José na cidade do Rio de Janeiro (1739), entregue aos 
lazaristas em 1866, o Seminário de Mariana aberto pelo primeiro bispo diocesano em 1750, o 
seminário da Bahia fundado em 1743 e o Seminário de São Paulo fundado em 1757, todos eles 
confiados a direção dos jesuítas. Os demais foram abertos quase todos durante a primeira metade do 
século passado nas cidades-sedes das dioceses, a maioria deles aos cuidados dos lazaristas que, 
chegando ao Brasil em 1816, foram aos poucos assumindo os encargos dos jesuítas no trabalho de 
formação sacerdotal, em meio à crise profunda causada pela expulsão da Companhia de Jesus em 
meados do século XVIII.”56  

 

Neste levantamento, verificamos que os Seminários, até 1850, embora precários em 

sua estrutura educacional, tiveram significado na formação dos grupos que atuariam no 

segundo cinqüentenário do século XIX, momento em que dom Pedro II confere elevação 

episcopal aos brasileiros pela primeira vez na História do Brasil. Os bispos que assumiram,  

a partir de 1840, foram acometidos pelos pronunciamentos do Concílio Vaticano I, mas 

seria reducionismo integrá-los exclusivamente aos projetos do Concílio, uma vez que 

estavam sob a formação da consciência nacional brasileira, que deveria agir como nação 

independente, ou seja, que olha para suas características internas mesmo sob interpretações 
                                                 
56 MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. p. 24-26. 
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eurocêntricas. A população brasileira já havia depositado nos párocos e bispos expectativas 

peculiares quanto à eficácia do processo moralizador da religião, que se criara em torno dos 

mesmos.  

O despontar da educação no século XIX seria mais um caminho pelo qual o 

catolicismo transmitiria os princípios de sua religião, não apenas porque este era um projeto 

da hierarquia romana, mas porque havia no Brasil uma população que acreditava na 

capacidade dos clérigos. O Seminário de Mariana, fechado em 1811 por falta de alunos, foi 

reaberto conforme iniciativa da Câmara Municipal de Mariana, que propunha sua 

reabertura para oferecer o ensino elementar àqueles que almejassem curso superior; assim, 

deixou de ter fins exclusivamente eclesiásticos para atender às necessidades educacionais 

da população, sobretudo àqueles que se reuniam em torno das Vilas.  

O Seminário de Olinda, por exemplo, o mais citado na historiografia colonial e de 

meados da monarquia, é considerado o maior centro educacional do território brasileiro na 

passagem da colônia para a monarquia. Sob a organização do bispo Azeredo Coutinho, o 

Seminário chegou a ser reconhecido como maior centro de difusão do pensamento 

iluminista do Brasil. Fundado em 1778, voltava-se para as realidades locais, preocupando-

se com o desenvolvimento do país, conhecido como viveiro dos padres liberais. O decreto 

de 1832 o transformou em colégio preparatório das artes e do curso jurídico que, não por 

acaso, fora implantado em Olinda em 1827; após amenizar os ânimos de um liberalismo 

que chocava com o projeto da corte portuguesa, fora transferido para Recife em 1845.57  

                                                 
57 Cf: ALVES, Gilberto Luiz. O pensamento burguês no Seminário de Olinda (1800-1836). Ibitinga, SP: 
Humanidades, 1993. Nesta obra, o autor verifica o Seminário de Olinda como um lócus do pesamento 
burguês, a partir da difusão do iluminismo e do liberalismo junto ao sistema de ensino ali organizado e 
oferecido pelo bispo Azeredo Coutinho. O bispo Azeredo Coutinho está entre aqueles que defendiam o 
fortalecimento do poder temporal sobre o espiritual. Cf: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História 
Geral da Civilização Brasileira. Tomo II.  O Brasil Monárquico. 1. O processo de emancipação. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. p. 179-190.; Cf: HOLANDA, Sérgio Buarque (Org.). Brasil 
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O Seminário do Maranhão, fundado em 1805, o Seminário da Bahia, fundado em 

1816, e os Seminários São José e São Joaquim, do Rio de Janeiro, também tiveram de 

ampliar os seus sistemas educacionais para a população civil, não se restringindo à 

formação dos sacerdotes. Uma ala destes recintos foi reservada para os que pudessem pagar 

para instruir seus filhos e, numa mesma sala de aula, se reuniam alunos com interesses 

distintos quanto ao curso profissionalizante em que iriam ingressar. 

 A utilização dos Seminários no ensino elementar se tornou uma exigência da coroa 

luso-brasileira para resolver os problema dos bens de mão-morta do clero e colaborar para o 

projeto educacional em implantação no Brasil, com o propósito de efetivar a elite 

intelectual no país que se formava. Este projeto também atendia aos interesses dos clérigos 

romanos, que viam no exercício educacional a garantia de manter a doutrina católica sob os 

novos grupos que despontavam junto ao profissionalismo e à institucionalização.    

Antes da década de 1850, a escola episcopal que levava o nome de seminário 

também oferecia os conteúdos do ensino primário e secundário. Qualquer família que 

almejasse para o seu filho uma carreira que exigisse o conhecimento letrado poderia 

colocá-lo na escola episcopal, uma das poucas opções de estudo. A formação dos clérigos 

assumiu maior relevância na medida em que a sociedade necessitava de instrutores. 

Seguindo a tradição da colônia, ser sacerdote significava ser também um instrutor, que, 

para tal, deveria saber mais do que os outros, mesmo tendo sido ordenado em pouco mais 

de um ano; daí também a necessidade de tornar mais abrangente a formação dos padres. 

                                                                                                                                                     
Monárquico: declínio e queda do império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 367. Ao romper com a 
tradição jesuítica por intermédio de um princípio autônomo de desenvolvimento educacional, foi vetado pela 
corte portuguesa que não tolerava o florescimento de uma instituição que se propunha a preparar os jovens 
para tarefas que não se enquadravam nos interesses da metrópole em relação ao Brasil. VILLAÇA, Antônio 
Carlos. O liberalismo. In: O pensamento católico no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. p. 29-31. A obra 
apresenta dados da biografia do bispo Azeredo Coutinho, como um elemento da proposta educacional 
aplicada no Seminário de Olinda, uma das maiores expressões do pensamento liberal brasileiro, no fim do 
período colonial.  



 

 

99

Hugo Fragoso, em História geral da Igreja na América Latina,58 aponta que a formação 

espiritual e moral dos prelados no segundo Império continuou sendo insuficiente, com 

exceção das dioceses de Salvador e Mariana, onde houve um esforço de reforma na 

formação sacerdotal: 

 
“É bem verdade que ainda em 1872 o ministro do Império alega em seu relatório que a instrução 
que se oferece aos aspirantes ao sacerdócio nos diversos seminários, além de deficiente, é 
imperfeita e mal ordenada, já por não possuírem alguns professores as habilidades desejáveis, já por 
defeitos de sistema.”59 

 

O problema da educação sacerdotal perpassou todo o século XIX. Conservadores e 

liberais concordavam que os avanços da modernidade não tornavam atrativa a carreira 

clerical, uma vez que estava submetida a constantes modificações. Para Hugo Fragoso, os 

lazaristas formam o grupo que mais apoiou a manutenção dos Seminários, e é atribuída a 

eles a responsabilidade pela difusão do modelo francês de educação. Na abordagem de 

Fragoso, o ultramontanismo é o responsável pela atribuição de um novo conceito aos 

Seminários. A partir das aculturações proporcionadas pelo clero francês, tem-se a entrada 

do ultramontanismo no Brasil, fazendo com que os Seminários tornem-se os espaços aptos 

à formação do clero secular, que assume maior relevância no contexto da hierarquia 

católica romana do século XIX.    

Os Seminários, a partir de 1850, foram os precursores de uma imagem mais 

sacralizada do grupo, colaborando para a uniformidade do discurso pronunciado pelo grupo 

social que começam a denotar. Pode-se dizer que o catolicismo, a partir das primeiras 

décadas do século XX, por conta do ensino francês, contou com características mais   

                                                 
58 FRAGOSO, Hugo. A Igreja na formação do Estado Liberal (1840-1875) In: BEOZZO, José (Coord.). 
História Geral da Igreja na América Latina. Tomo II, História da Igreja no Brasil segunda época: a Igreja no 
Brasil do século XIX. Petrópolis: Vozes/Paulinas, 1992. 
59 Idem, p. 196. 
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homogêneas, o que pode ser entendido como resultado da ação ultramontana associada à 

expansão dos meios de comunicação e maior participação do clero europeu sobre o Brasil, 

assim como à presença do clero brasileiro na Europa para completar seus estudos.  

Os bispos do norte, por exemplo, envolvidos com o contexto da realidade brasileira, 

almejaram uma reforma que não rompesse demasiadamente com a tradição popular, 

considerada condição de propagação do cristianismo romanizado. O pensamento católico 

romanizado, diante do discurso liberal, encontraria adeptos dentro de possibilidades de 

permanências. Padre Antônio Maria e Padre João Gualberto do Amaral são exemplos desta 

linha de pensamento entre os paulistanos. Padre Antônio Maria, depois de terminar os 

estudos fundamentais, entrou no curso de Direito na Faculdade de São Paulo e, 

posteriormente, para a ordem dos redentoristas, pregando e defendendo a fé por intermédio 

da oratória. Padre João Gualberto do Amaral, ao terminar seus estudos doutrinários no 

Seminário de Mariana, doutorou-se em Direito canônico pela Universidade Gregoriana, 

atuando posteriormente como professor e diretor espiritual no Seminário de São Paulo, até 

1915.  

 Os bispos e padres que acompanharam os pronunciamentos do Vaticano deram  

continuidade ao método pedagógico dos jesuítas. O Ratio Studiorum,60 desta forma, 

continuou atuando na formação da cultura brasileira, conjuntamente aos demais sistemas de 

ensino em implantação, durante a segunda metade do século XIX. Essas medidas 

representam uma continuidade no seio da cultura nacional em formação, um outro aspecto 

que caracteriza os conservadores, uma vez que se reorientam conforme princípios 

                                                 
60 FRANÇA, Pe. Leonel. O método pedagógico dos jesuítas. Petrópolis: Vozes, 1964; FOULQUIÉ, Paul. A 
Igreja e a Educação: com encíclica sobre educação. Rio de Janeiro: Agir, 1957. Nesta obra, encontramos as 
medidas de Pio XI sobre a educação no início do século XX, nas quais se inserem mais uma vez os princípios 
do Rátio Studiorum.  
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sistematizados no século XVI, pelo Concílio de Trento, e retomados na sistematização do 

pensamento católico no século XIX, no I Concílio Vaticano. 
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4. CATOLICISMO NA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO 

 
     “Em 1842 a maior receita orçada foi a da cidade de 
São Paulo calcada em 10:354$995 rs seguindo depois a 
ordem: Pindamonhangaba, Santos, Ubatuba, Bananal, 
São Sebastião, Areias, Guaratinguetá, Porto Feliz, São 
Luiz de Paraitinga, Itu, Vila Bela, Taubaté, Paraibuna, 
Itapetininga, Sorocaba, Iguape, Moji das Cruzes, 
Franca, Campinas, Lorena, Curitiba, Santo Amaro e São 
Vicente. A primeira com um faturamento de 6:879$820 e 
a última com 90:561.”1 

 

 Entender a participação do clero na organização da sociedade brasileira do século 

XIX implica uma dupla abordagem: uma que perpassa os aspectos políticos, econômicos e 

culturais da Monarquia portuguesa, como conjuntura em que se configurava a emergente 

nação brasileira; e outra que adentra as relações socioculturais estabelecidas sob as 

influências do Concílio de Trento, no final do século XVIII e início do século XIX, e 

posteriormente dos pronunciamentos do I Concílio Vaticano. O desenvolvimento 

econômico do sudeste possibilitou à Província de São Paulo a emergência de uma 

sociedade que passa a ter relevância na ordem social brasilera.  

 

4.1 A província de São Paulo  

 

A elite agrária, que se estabeleceu em torno da cafeicultura, tornou-se decisiva junto 

à economia nacional e conseqüentemente ao governo monárquico, um modelo para os 

hábitos e valores modernizantes que predominariam com o avanço material das cidades. O 

Seminário Episcopal de São Paulo, cuja fundação é atribuída ao bispo dom Antônio 

Joaquim de Melo, é parte do contexto socioeconômico e da política-cultural estabelecidos 
                                                 
1 TAUNAY, Affonso de. História da cidade de São Paulo sob o Império (1842-1854). Volume VI . Coleção 
da Secretaria Municipal do Patrimônio Histórico Divisão do Arquivo Histórico. São Paulo, 1977. p. 41. 
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na província ao longo do século XIX. Na abordagem que aqui se apresenta, sua fundação e 

desenvolvimento integram as iniciativas do Segundo Reinado, período que vem sendo 

definido como o apogeu do Império brasileiro, pelas definições e predominância de uma 

política conservadora.  

 A província de São Paulo compreendia o que hoje corresponde aos Estados de São 

Paulo, Paraná e parte dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, uma divisão que 

manteve a delimitação político-administrativa das capitanias hereditárias do período 

colonial. O bispado de São Paulo compreendia igualmente a mesma extensão da província, 

concentrando o maior número de paróquias nas regiões próximas ao litoral.2 A cidade de 

São Paulo, sede do governo provincial, assumiu sua relevância na medida em que os 

latifundiários tornaram-se expressivos na manutenção econômica do país; a lavoura 

canavieira, no início do século XIX, mesmo que de forma inexpressiva, os inseriu na 

principal prática econômica da colônia, a produção de cana-de-açúcar, liderada pelo 

nordeste, resultando nos primeiros indícios do desenvolvimento material dos agricultores 

paulistas.  

 
“A Província de São Paulo deixara de ser predominantemente caracterizada por uma 

economia de subsistência com policultura, pequena propriedade, pouco poder aquisitivo e região 
autárquica e isolada, para adquirir outros traços: o de uma lavoura de cunho comercial sustentada no 
trabalho escravo. Por intermédio do desenvolvimento de uma lavoura de cana-de-açucar, São Paulo 
começara assim a participar do comércio mundial.”3 
 

Nada se compara, entretanto, ao desenvolvimento material na Província, e 

sobretudo, na sede do governo, na cidade de São Paulo, durante a segunda metade do 

                                                 
2 Cf: WERNET, Augustin. Os primórdios do ultramontanismo em São Paulo (1851-1906). Perspectivas de 
pesquisa. Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica (SBPH), Anais da IV Reunião, São Paulo, 1985. p. 340-
354. 
3 MOTA, Carlos Guilherme. O processo de independência em São Paulo. In: 1822 Dimensões. São Paulo: 
Perspectiva. 1986. p. 341. 
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século XIX, em virtude da lavoura do café. Esta agricultura, liderada pelos latifundiários 

paulistanos do oeste,4 fez com que, em pouco mais de cinqüenta anos, a cidade de São 

Paulo se tornasse um pólo de referência do desenvolvimento material brasileiro, colocada 

ao lado da sede do governo imperial, o Rio de Janeiro.5 A aristocracia rural paulistana, 

ascendente com a lavoura cafeeira,6 vivendo parte do seu tempo na cidade em expansão e 

parte do seu tempo no solo de suas fazendas, passou a tomar consciência de suas 

propriedades particulares e almejar o padrão civilizatório da vida “polida” dos franceses, 

em voga junto à corte portuguesa; parte de um processo de busca pela construção de uma 

nova identidade.7 Para atender aos anseios de instrução que nasciam junto ao homem 

urbano, a cidade de São Paulo e os povoados do interior da província de São Paulo 

                                                 
4 Cf: LIMA, Sandra Lúcia Lopes. O oeste paulista e a República. São Paulo: Vértice, 1986. A lavoura do café 
se desenvolveu em princípio no Vale do Paraíba, entretanto, a partir de padrões tradicionais, que a agricultura 
brasileira trazia do período colonial. A lavoura cafeeira veio apresentar sinais de modernização somente 
quando, na segunda metade do século XIX, se deslocou para o oeste paulista. Ao atingir as regiões de 
Piracicaba, Campinas, Tietê, Limeira e Rio Claro, pólos mais envolvidos com as atividades comerciais e com 
o trabalho semi-servil, a produção de café ganhou investimentos em tecnologias, cujos resultados podem ser 
observados na expansão material destas cidades. Conseqüentemente, esses municípios vão se tornando cada 
vez mais dependentes da capital São Paulo, ao fazer dela o centro das negociações.  
5 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida privada e ordem privada no Império. In: NOVAIS, Fernando 
(Coord.).; ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a 
modernidade nacional. São Paulo: Cia das Letras, 1997. Neste capítulo, o autor salienta a cidade do Rio de 
Janeiro como principal modelo de vida moderna civilizada do Império nacional.   
6 Cf: MELO, Zélia Maria Cardoso. Metamorfoses da Riqueza: São Paulo 1845-1895. São Paulo: Hucitec, 
1985.; Cf: CARONE, Edgar. República Velha. Instituições e classes sociais. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel , 
1978. Para Carone, o caso de São Paulo é ímpar, pela velocidade do avanço com que suplantou as antigas 
zonas latifundiárias. Por intermédio de uma renovação constante, São Paulo transformou radicalmente o 
processo de produção com fazendas que apresentavam, pela primeira vez, características capitalistas, como a 
utilização da mão-de-obra assalariada frente à crise do setor escravocrata.    
7 SOUZA, Lynn Mário Menezez. Identidade e subversão: o discurso crítico-literário pós-colonial de Homi 
Bhabha. Anais do IV Congresso da Abralic – Literatura e Diferença. Segundo Souza, verifica-se na obra do 
crítico indo-britânico Homi Bhabha uma análise do ‘discurso colonial’ efetivado pelos ficcionistas britânicos, 
que abordaram em suas obras pós-coloniais, a passagem da construção psíquica da identidade do colonizado, 
mediante a supremacia do regime colonial. Este tipo de identidade perpassa a apropriação dos espaços e a 
superação da distância entre o Eu colonizador e o Outro colonizado; neste contexto, a inevitável imbricação 
entre Eu/Outro não implica num pluralismo e nem em sincretismo, mas acaba na existência simultânea de 
vários grupos culturais, de linguagem diversificada, transformando paradoxalmente a heterogeneidade em 
homogeneidade. Verifica-se, neste caso, um processo cultural que permeia a construção da identidade nas 
sociedades que transitam das estruturas sociais simples para as estruturas sociais complexas, o que é marcado 
pelo avanço material estabelecido sobre um mesmo território – fenômeno que acompanhou o 
desenvolvimento da cidade de São Paulo, durante a segunda metade do século XIX. 
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receberam grande número de congregações e ordens religiosas européias, na segunda 

metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

 O desenvolvimento da cidade de São Paulo se tornou referência política, 

administrativa, econômica e cultural para as demais localidades, ao alcançar a categoria de 

pólo econômico mais significativo do Brasil. Ao integrar esses aspectos culturais da 

província, o clero se apresentou também como matriz para as demais localidades do país 

em desenvolvimento, tornando o catolicismo modelo de religião erudita. 

 A participação do clero católico junto ao desenvolvimento da província paulista 

remonta às origens da colonização, tal como ocorrera nas demais localidades do Brasil, 

como nas províncias da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outras. 

Desde o período colonial, a presença dos jesuítas concomitantemente à presença dos bispos 

e dos padres fez com que a religião católica se tornasse matriz das relações sociais.8  

Os jesuítas e os bispos tiveram participação fremente na organização e no 

desenvolvimento da sociedade paulistana, como os primeiros difusores de um raciocínio 

intelectual – resultante do conhecimento letrado. Uma conseqüência disso é que São Paulo 

garantira sua emancipação política do Rio de Janeiro em 1711, e logo depois, no ano de 

1745, foi criado o bispado. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, os jesuítas foram os 

                                                 
8 Cf: SOUZA, Ney de (Org.). A instalação do bispado em São Paulo em 1845. In: Catolicismo em São Paulo: 
450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo. 1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 128-165. 
Neste capítulo – o quinto da obra – Ney de Souza aborda o processo que deu origem à instalação do bispado 
de São Paulo, em 22 de abril de 1745. Dom João V, por intermédio da bula Condor luci aeternae, do papa 
Bento XIV, autoriza a criação dos bispados de São Paulo e de Mariana, conjuntamente às prelazias de Cuiabá 
e Goiás, regiões que foram desmembradas da diocese do Rio de Janeiro. A atuação do clero católico em São 
Paulo se inicia junto ao funcionalismo público da monarquia portuguesa. Com a fundação do povoado, em 25 
de janeiro de 1554, se dá a fundação do colégio jesuíta dedicado à catequese dos indígenas e manutenção da 
fé dos colonizadores. No primeiro ano de sua fundação, o povoado contava com uma população aproximada 
de 150 habitantes. Os primeiros cinqüenta anos do povoado são predominantemente marcados por guerras 
contra os índios carijós, tupis e tupiniquins, que reagiam violentamente à presença dos portugueses em seu 
território. 
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principais responsáveis pela formação do clero colonial.9 Mesmo tendo sido expulsos do 

Brasil, os jesuítas, dotados de uma imagem sacralizada como representantes da erudição 

católica e da moral social, não deixaram de ter esta mesma imagem cultivada pela 

população devota paulistana, prática que se estedeu até o século XIX.10 

 A instalação do bispado em 1745 marca o início do desenvolvimento de uma nova 

etapa do catolicismo em São Paulo, que representa a transição do catolicismo monitorado 

pelos jesuítas para o catolicismo monitorado pelos bispos; uma etapa de transição que 

evidencia mudanças burocráticas das hierarquias romana e portuguesa sobre a colônia. Os 

cem primeiros anos do episcopado de São Paulo se constituíram no interior do catolicismo 

iluminista, marcado pelas influências que vinham de Portugal e da França, um catolicismo 

subordinado ao poder temporal e à estrutura administrativa da colônia. A criação de novos 

bispados no Brasil, no século XVIII, tinha como objetivo coibir as práticas abusivas do 

clero, desencadeadas pela ausência de um sistema de controle capaz de dar conta da 

atividade dos padres que se distribuíam em todo o território. O regalismo11 clerical não era 

um traço exclusivo dos padres da capitania de São Paulo, mas sim de toda a colônia 

brasileira.12 A criação do bispado deveria incentivar a atividade do clero secular, garantindo 

                                                 
9 Cf: LEITE, Serafim. São Paulo. In: História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo VI. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1945. p. 227-240.  
10 Cf: FRANCISCO, Luís Roberto da Rocha. Liberais e jesuítas na Roma brasileira: uma disputa por almas 
em Itu. (1865-1908). São Paulo, 2002. 265 f. Dissertação (Mestrado em História), Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, PUC-SP. O autor trabalhou a relevância do imaginário deixado pelos jesuítas no 
período colonial para instalação do Colégio São Luís, administrado pelos jesuítas na cidade de Itu, e 
posteriormente transferido para São Paulo.  
11 Termo utilizado para designar as práticas do clero incoerentes com o que era designado pela hierarquia 
romana. 
12 LONDOÑO, Fernando Torres. Corrigindo abusos. In: A outra família: concubinato, igreja e escândalo na 
colônia. São Paulo: Edições Loyola, 1999. A obra toda é um tratado sobre os abusos do clero brasileiro, 
durante o período colonial, sobretudo quanto às relações conjugais que se estabeleceram naquela ocasião e 
que se tornaram integrantes da vida do sacerdote. O concubinato fora um dos assuntos tratados no Concílio de 
Trento, como um dos pontos centrais que deveria ser combatido pela Igreja Católica. No capítulo citado, o 
autor aborda mais especificamente o papel dos bispos, que atuaram na busca por eliminar estas práticas, 
durante o século XVIII. O principal problema levantado pelos bispos era a sua insuficiência nos vastos 
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as ordenações e a disciplina moral dos prelados, de acordo com os preceitos romanos, que 

atendiam aos interesses culturais dos portugueses.13 Todavia, envolvidos com o sistema 

político proporcionado em Portugal pela escola de Coimbra, os bispos que assumiram o 

bispado de São Paulo representavam mais os interesses da corte do que os provenientes do 

papado romano. Mesmo porque as tentativas de execução dos princípios religiosos da 

hierarquia católica eram vetadas pela burocracia do Estado Absolutista. Os bispos paulistas, 

que passaram pelo final do século XVIII e pelas primeiras décadas do século XIX14 

posicionados ao lado da corte portuguesa, única forma de garantir seus status episcopais, 

fizeram do clero paulista um dos grupos mais representativos do catolicismo iluminista no 

Brasil.  

 O catolicismo iluminista dos paulistas foi suplantado somente no segundo 

cinqüentenário do século XIX, a partir do episcopado de dom Antônio Joaquim de Melo 

(1851-1861).15 Bispo que se identificava com as medidas que vinham sendo assumidas pelo 

                                                                                                                                                     
territórios que compunham suas dioceses, ou seja, atestavam a necessidade de se criar novas dioceses para 
tornar mais eficaz o direcionamento da conduta do clero secular; outra questão apontada pelos bispos é a 
ausência de um corpo de leis próprio, que correspondesse às necessidades identificadas no território colonial 
português.  
13 Cf: SOUZA, Ney de (Org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São 
Paulo. 1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. Nos capítulos 5, 6, 7 e 8, o autor aborda a participação dos 
bispos do período colonial na administração da política social do território, que estava sob a jurisdição da 
diocese de São Paulo. O primeiro bispo, dom Bernardo Rodrigues Nogueira (1746-1748), atuou no sentido de 
delimitar as ‘fronteiras’ do bispado de São Paulo frente aos bispados de Mariana e Rio de Janeiro. O segundo, 
Frei Antônio de Madre Deus Galrão Nogueira (1749-1764), trabalhou as delimitações das paróquias no 
interior do bispado de São Paulo, gerando controvérsia junto ao clero já estabelecido.  
14 Idem. O terceiro e quarto bispos marcam as tendências liberais na Província; Frei Manuel da Ressurreição 
(1771-1789) era frade franciscano, voltou-se para a formação sacerdotal, e dom Mateus de Abreu Pereira 
(1796-1824), clérigo secular do hábito de São Pedro, assumiu as tendências liberais. Tendo estudado em Paris 
e em Coimbra, dom Mateus de Abreu Pereira teve espírito administrativo e relação amistosa com o 
governador da capitania Bernardo José Lorena (1788-1797), com Franca e Horta (1802-1811), exceto com 
Castro e Mendonça – que assumiu durante a transferência do General Bernardo José de Lorena para a 
capitania de Minas Gerais, tendo um curto mandato. Para os grupos emancipacionistas, contrários às 
dominações da corte portuguesa sobre o território brasileiro, tais bispos foram considerados conservadores, 
porque se mantiveram obedientes à corte portuguesa; para os clérigos da segunda metade do século XIX e 
para os estudiosos do iluminismo brasileiro, tais bispos são considerados iluministas.  
15 AZZI, Riolando. Dom Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo (1851-1861), e o movimento de 
reforma católica do século XIX. REB, v. 35, fasc. 140. De acordo com Riolando Azzi, a reforma 
desencadeada por dom Antônio Joaquim de Melo poderia ter se iniciado em São Paulo na década de 1920 se a 
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Vaticano, dom Antônio Joaquim de Melo também manteve a submissão à monarquia de 

Pedro II.  A conjuntura de seu episcopado possibilitou a implantação das medidas que 

permitiram a romanização entre os clérigos da Província de São Paulo.    

 

4.2 Antônio Joaquim de Melo e o paradigma conservador 

  

São vários os fatores que fizeram do bispo dom Antônio Joaquim de Melo o 

precursor da reforma clerical paulista do século XIX: a descendência familiar portuguesa, 

sua formação educacional no quartel de Mariana, o envolvimento com os Padres do 

Patrocínio de Itu, a amizade com o padre Diogo Feijó e com o padre ex-jesuíta Campos 

Lara, sua atividade como educador, a projeção econômica da elite agrária ituana e, 

mormente o seu envolvimento junto à política conservadora do Império nas reações aos 

liberais. Estes fatores contribuíram para as suas posturas quanto à capacidade de efetivar o 

início da reforma do clero paulista, na década de 1850. Neste sentido, verificamos nele os 

traços de uma afetividade com o discurso proferido que colabora para a determinação e 

expressão de uma nova coerência interna à religiosidade católica, que vem denotar a 

reforma clerical paulista. Os traços da sua identidade são projetados sobre a classe clerical, 

ao assumir o comando do episcopado paulista. 

Antônio Joaquim de Melo é o primeiro bispo da província nascido no Brasil, sendo 

assim considerado o primeiro bispo brasileiro. Visto sob a ótica de sua genealogia, e no 

                                                                                                                                                     
indicação de dom Marcos Antônio de Souza tivesse sido confirmada em lugar da de dom Manuel Joaquim 
Gonçalves. Ao que indica, o Marquês de Caravelas, então ministro dos Negócios e da Justiça, três nomes 
teriam sido designados para o episcopado: o de dom Romualdo Antônio Seixas, para o arcebispado da Bahia, 
o de dom Antônio de Souza, para a diocese de São Paulo, e o de um religioso beneditino, para o Maranhão.; 
WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo, Ática, 1987. p. 97. Em vista da influência da Marquesa de Santos junto a dom Pedro I, foi 
dada preferência, para o governo da diocese de São Paulo, ao vigário capitular da diocese de São Paulo, o 
cônego Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade (1827-1847). 
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contexto da política de Pedro II, Antônio Joaquim de Melo fazia parte do clientelismo 

português da corte sobre a sociedade brasileira. Mediante a presença da família real no 

Brasil, ele integrou os grupos que apoiavam a corte por laços de parentescos.16 No período 

colonial, sua família esteve entre os portugueses que compunham as juntas militares para 

garantir a posse da capitania em detrimento dos indígenas.17 É importante salientar que o 

Brasil manteve um sistema militar fechado em castas de nobreza até 1889, data que marca o 

fim do período monárquico. O sistema militar adotado pelos portugueses determinava a 

prática de nomeações de confiança, em cujos critérios encontrava-se a exigência da nobreza 

de quatro costadas ao indicado, garantindo um grupo formado por prestígios e riquezas, 

importante para assegurar a estrutura hierárquica do poder monárquico.18 

                                                 
16 MOTA, Guilherme; NOVAIS, Fernando. A Independência política do Brasil. São Paulo: Moderna, 1986. 
De acordo com os autorres, se formaram três correntes sociais distintas no Brasil: “‘partido português’ 
composto por comerciantes portugueses que queriam manter garantido seus privilégios e monopólio; ‘partido 
brasileiro’ composto pelos grandes proprietários rurais, financistas dos estamentos burocráticos e militares, 
privilegiados com o estabelecimento da corte no Brasil, ambos os partidos viviam a sombra da Coroa. O 
terceiro agrupamento, mais progressista politicamente, reunia os ‘liberais radicais’ ex-participantes ou 
simpatizantes de movimentos como o de 1817, componentes dos setores médios da população, sobretudo do 
nordeste. Padres, comerciantes, professores e jornalistas engrossavam esta corrente constitucionalista, 
variando sua composição conforme a região da extensa colônia” (p. 20). Antônio Joaquim de Melo se 
enquadrava junto ao “partido brasileiro”, envolvido com a estrutura militar e com os latifundiários da região 
de Itu, ao mesmo tempo que compactuava com os interesses da corte portuguesa no Brasil.    
17 GENEALÓGICOS de dom Antônio Joaquim de Melo, 6º. Bispo de São Paulo, Genealogia paulistana de 
dom Luiz da Silva Leme. Cúria Metropolitana de São Paulo, Arquivo-Quadros, Quadro n.1 Ramo Materno, 
Quadro n. 2 Ramo Paterno.; Cf: CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. 
(1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte religiosa, 1953. 7 v., p. 3-6.; FONTOURA, 
Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Revmo. D. Antônio Joaquim de Melo, Bispo de São Paulo e do 
Conselho da sua Majestade o Imperador Conde Romano Prelado doméstico de sua santidade assistente ao 
Trono Pontifício, Etc. Etc. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 18-28. Antônio Joaquim de Melo era 
filho do Capitão Teobaldo de Melo e César, por sua vez filho de Calixto do Rego Souza, descendente do 
Capitão Pedro de Melo e Souza (filho de Manuel de Melo e Almada Cabral, da ilha de São Miguel) e Maria 
Arruda de Siqueira (filha do capitão Máximo de Góis e Maria de Arruda). João de Melo Rego (seu tio 
bisavô), irmão do Capitão Pedro de Melo e Souza (seu bisavô), fora Coronel Regente dos Auxiliares de Itu, 
Sorocaba e Araçariguama (Porto Feliz), e membro do Regimento de Cavalaria ligeira, criada pelo rei para 
auxiliar os governadores. Calixto do Rego (seu avô) nasceu em Itu, no ano de 1723, e foi o primeiro guarda-
mor das minas de Araçariguama, onde nasceu Teobaldo de Melo e César e suas irmãs Alda Bernardina de 
Cerqueira Melo e Gertrude Celidônia de Cerqueira, do casamento com Josefa da Purificação (filha do capitão 
Antônio Rodrigues Leite Penteado e de D. Teresa do Amaral).  
18 CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e política no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 16. 
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Antônio Joaquim de Melo passou a infância e adolescência no quartel de Minas 

Gerais; a transferência de seu pai, Capitão Teobaldo de Melo e César, tenente da Cavalaria 

de Auxiliares de Dragões, o levou para Minas Gerais, protegido pelo governador General 

Bernardo José Lorena. Quando o general Bernardo é substituído no governo da capitania de 

Minas, a administração pública ordena que todos os soldados menores ou fossem para os 

quartéis ou dessem baixa, o que fez com que Antônio, aos 12 anos, entrasse para o quartel 

do respectivo regimento. Em seus primeiros estudos em Vila Rica, travou contato com os 

conteúdos humanísticos, que incluíam as leituras de Antonio Ribeiro, Virgílio e Cícero, 

posto que a poesia era a base dos estudos lingüísticos daquela época.19 A influência do 

catolicismo romanizado sobre Antônio pode ter nascido em sua infância, durante o tempo 

em que permanecera no quartel de Vila Rica, onde teria recebido as influências do bispado 

de Mariana. Mantido no quartel pelas tradições familiares, com o falecimento do seu pai, 

Antônio pediu dispensa para, em seguida, ingressar na vida sacerdotal.20 

A passagem da vida militar para a vida religiosa identifica na pessoa de Antônio 

Joaquim de Melo uma escolha autêntica, mas que também deve ser pensada dentro de um 

contexto que não implicava mudanças ideológicas muito profundas, posto que o 

catolicismo, naquela época, ainda se configurava como uma espécie de milícia da moral 

cristã. O contexto militar do início do século XIX também repercutia sobre a disposição dos 

clérigos católicos, que defendiam sua causa como soldados de Cristo, lema que 

                                                 
19 CAMBI, Franco. Características da educação moderna. In: História da pedagogia. São Paulo: UNESP, 
1999. p. 208. Os estudos humanísticos, promovidos na Europa nos anos seiscentos, tinham como base o 
desenvolvimento da retórica-formal e gramatical, inspirada na Paidéia clássica da tradição antiga de Isócrates 
a Quintiliano, de Platão aos estóicos e aos neoplatônicos.   
20 FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de São 
Paulo. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. “...O novo Inácio de Loyola achou nas auguras do próprio 
quartel um meio para suavizar suas penas – a leitura. Preenchia seu tempo com as obras que podia conseguir 
(...) em 1810, tendo dezenove anos de idade, Antônio emprega todos os esforços para conseguir sua baixa, e é 
atendido” (p. 20). 
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acompanhou toda a atividade da Companhia de Jesus na colonização latino-americana.  De 

qualquer maneira, a escolha profissional de Antônio Joaquim de Melo provinha das 

determinações paternas, uma vez que ser padre ou militar não fazia parte de decisões 

individuais e sim familiares.21 Neste sentido, foi somente após a morte do seu pai que 

Antônio pediu baixa do exército, retornou a sua cidade natal, Itu, para logo em seguida 

iniciar seus estudos junto ao bispado de São Paulo. As perspectivas de trabalho na categoria 

de padre eram inferiores às possibilidades proporcionadas pela vida militar. O jovem 

Antônio sabia que teria de se dedicar às atividades econômicas do seu tempo, mesmo na 

categoria de sacerdote, e que teria menos prestígio econômico e mesmo social como padre. 

Mesmo assim, iniciou os estudos exigidos para a carreira sacerdotal, talvez por encontrar 

nesta profissão possibilidade de se dedicar à leitura e conseqüentemente à instrução 

educativa das letras, principal atividade do seu sacerdócio, associada à agricultura da cana-

de-açúcar.22 Nesta época, o magistério e o envolvimento com as atividades agrícolas eram 

comumente a segunda profissão dos párocos.23 

Antônio fora ordenado no bispado de dom Mateus de Abreu Pereira, bispo de São 

Paulo entre 1796-1824, e que lhe imprimiu as influências literárias do seu tempo. O 

incentivo à leitura, por meio de investimentos literários, foi possibilidade durante o trono de 

Pedro I, com a instalação das tipografias. O objetivo era contribuir para a impressão das 

                                                 
21 BASTIAN, Jean-Pierre. Protestantes, liberais y francmasones: sociedades de ideas y modernidad em 
América Latina, siglo XIX. México: Fondo de Cultura Econômica, 1990. De acordo com o autor: “Vale 
recordar que las vocaciones sacerdotales en Brasil durante el siglo XIX, como en otros países, no siempre 
eran auténticas. Los niños tenían sus carreras sacerdotales predeterminadas por sus padres” (p. 49). 
22 FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de São 
Paulo. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 19. 
23 SOUZA, Ney de (Org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo. 
1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. “Os párocos colados recebiam um valor pago estipulado pela Coroa 
portuguesa. Como o valor era pequeno, tentavam sobreviver de alguma outra profissão, principalmente do 
magistério. O Estado em que viviam os párocos encomendados era penoso; viviam muitas vezes da caridade 
das pessoas, também carentes, das regiões isoladas para as quais eram designados” (p. 221). 
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bibliografias que deveriam circular entre os leitores, o que resultou na criação de 

bibliotecas constantemente abastecidas pelas novas publicações. As tipografias 

favoreceram também o desenvolvimento da imprensa jornalística.24 A cidade de São Paulo 

sofreu igualmente os impactos do incentivo à leitura por intermédio da criação da 

imprensa.25 Nesta ocasião, a formação sacerdotal era motivada pelos incentivos culturais 

efetivados pelo corte portuguesa.. Padre Antônio fora ordenado no momento em que estava 

em fase de regulamentação o quesito mínimo para a formação sacerdotal, ordens menores, 

subdiaconato e diaconato, com conteúdos de base humanística francesa, composta pelos 

cursos de língua francesa, retórica, filosofia, teologia dogmática e moral. O incentivo à 

leitura também possibilitou a dom Mateus a criação de sua biblioteca particular, em que 

predominavam obras de cunho jansenista,26 destacando-se Santo Agostinho, São 

Boaventura e o idealismo platônico – biblioteca posteriormente anexada à Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco, em 1826. O ensino oferecido por dom Mateus fora 

considerado um ensino liberal pelos bispos conservadores, que o julgavam subordinado aos 

interesses do poder temporal e não aos interesses do poder espiritual que 

                                                 
24 Cf: MARTINS, Wilson. História da Inteligência brasileira. Volume II (1794-1855). São Paulo: T.A. 
Queiroz, 1992. “...comprou-se para o engrandecimento da biblioteca pública uma grande coleção de livros 
(...); aumentou-se o número de escolas (...); o ordenado dos seus mestres, permitindo-se além disto um sem-
número delas particulares, conhecendo a vantagem do ensino mútuo (...). Mais cópias de livros aparece nesta 
corte pela abundância do mercado...” (p. 139). 
25 Cf: IV CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO. Prefeitura Municipal de São 
Paulo, 1954. Cidade de estudantes, São Paulo se tornou centro importante de atividades educativas e 
intelectuais. Em 1835, criou-se o gabinete tipográfico, para o ensino de medições de terrenos e construção de 
estradas e de pontes; em 1846, fundou-se a primeira Escola Normal [fundada pelo bispo dom Manuel] e 
alguns anos mais tarde, o Seminário Episcopal da Luz. Em 1838 e 1839, já se imprimiam livros no velho 
burgo piratiningano: o Ensaio dum Quadro Estatístico da Província, do Marechal Pedro Muller, e o Resumo 
de História Universal para uso da aula de História e Geografia da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais 
desta cidade de São Paulo, organizado por Júlio Frank. E em 1853 e 1854 circularam os primeiros jornais 
diários, O constitucional e o Correio paulistano” (p. 96).   
26 BIHLMEYER, Karl.; TUECHLE, Herman.; CAMARGO, Mons. Paulo F.S. História da Igreja. São Paulo: 
Paulinas, 1965. p. 324-325. Teoria desenvolvida por Cornélio Jansênio, professor de teologia na faculdade de 
Lovaina e depois bispo de Ypres.   
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vinha de Roma.27  

Não tendo o bispado uma casa apropriada à residência dos seminaristas e às aulas, o 

curso para ordenação era mantido em regime aberto e levava quatro anos para ser 

concluído. Durante o tempo de seminarista, Antônio Joaquim de Melo residiu na casa do 

seu primo irmão Francisco de Paula Souza e Melo – formado em Direito, posteriormente 

tornou-se deputado na Assembléia Constituinte e Senador do Império, o que salienta o 

envolvimento de seus familiares com a ordem política.28  

Antônio Joaquim de Melo fora ordenado em 1814, sob a proteção do ex-jesuíta 

Campos Lara. Naquela ocasião, o bispo dom Mateus exigiu que houvesse um pequeno 

patrimônio particular em nome do ordenando, uma vez que a côngrua concedida pela corte 

era insuficiente para manutenção da sobrevivência dos párocos. Veio do ex-jesuíta padre 

José de Campos Lara a doação da chácara a Antônio Joaquim de Melo, como patrimônio 

pessoal para a ordenação. A doação da chácara por parte do ex-jesuíta ilustra um vínculo de 

amizade considerado aqui decisivo às posturas conservadoras que o futuro padre e bispo de 

São Paulo viria a assumir.  

 
“P. José de Campos Lara, que pertenceu a extinta Companhia de Jesus, voltando do exílio, foi 
residir em Itu, na parte oriental da cidade, em chácara de sua propriedade particular. 
Prontificou-se ele em ceder parte de sua terra para o “patrimonium ad removendum” pelo tempo de 
dez anos a favor do ordenando Antônio Joaquim de Melo. Quer dizer, durante este tempo deveria 
organizar patrimônio próprio, passando para este o título da ordenação. 
A 25 de agosto de 1814 foi lavrada a escritura. Compareceram  o P. José de Campos Lara, com 81 
anos e que vivia de sua côngrua e o procurador Manuel de S.Paio Castanho e Melo. O valor 
arbitrado da chácara foi 400$000, com renda anual de 25$000. Prazo estipulado de 10 anos. 

                                                 
27 SOUZA, Ney de (Org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica no Brasil. 
1554-2004. São Paulo: Paulinas, 2004. p. 219. Dom Mateus incentivou o clero já estabelecido, fornecendo 
títulos de nobreza, almejados com a presença da Família Real. Por um lado, dom Mateus manteve boas 
relações com os governantes políticos e os membros da corte portuguesa, por outro, entrou em choque com o 
bispado de Mariana e o arcebispado da Bahia, que defendiam os princípios da hierarquia romana. 
28 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. São Paulo: Instituto Paulista 
de História e Arte religiosa, 1953. 7 v., p. 3-6.;  FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Revmo. 
D. Antônio Joaquim de Melo, Bispo de São Paulo... São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 18-28.   
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Serviram de testemunha o capitão Vicente do Amaral Campos e João Ferraz de Castanho. Este 
patrimônio passou depois para a chácara edificada em Itu pelo próprio P. Antônio.”29 

 

Embora dom Antônio jamais tenha saído do Brasil como os demais bispos que 

trabalharam a romanização do clero,30 considera-se que ele tenha vivenciado os 

pronunciamentos sistematizados pela hierarquia romana por meio do convívio com o padre 

Campos Lara.31 Ao que indica, a amizade do padre Antônio com o ex-jesuíta fez dele um 

grande adepto do jesuitismo, o que se confirma pelo fato de dom Antônio ter se projetado 

em Itu como o novo Inácio de Loyola. 32  

                                                 
29 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. São Paulo: Instituto Paulista 
de História e Arte religiosa, 1953. 7 v., p. 17. Não foi localizado no arquivo da Cúria o documento pertinente 
à ordenação de dom Antônio, no qual consta a doação feita pelo ex-jesuíta Campos Lara.; Cf: FRANCISCO, 
Luís Roberto da Rocha. Liberais e jesuítas na Roma brasileira: uma disputa por almas em Itu (1865-1908). 
São Paulo, 2002. 265 f. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP. p. 
26-32. O padre José de Campos Lara teria colaborado com o mito sobre o retorno dos jesuítas à cidade de Itu, 
mito que atravessaria um século.   
30 AZEVEDO, Thales. A opressão do regalismo no Império. In: Igreja e Estado em tensão e crise. São Paulo: 
Ática, 1978. p. 122-144. Azevedo salienta a participação de bispos como dom Vital Maria de Oliveira, bispo 
de Pernambuco, e dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará, na romanização do clero brasileiro; ambos 
passaram pela Europa e teriam trazido para o Brasil o pensamento de Pio IX, papa que se tornou no Brasil um 
símbolo do anti-liberalismo. 
31 Cf: CASTRO, Padre Fernando Pedreira de. O padre José de Campos Lara no ambiente em que viveu 
(1733-1820). São Paulo: [s.n.], 1963. No momento em que os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês 
de Pombal, em 1759, Campos Lara, com apenas 26 anos, foi enviado ao exílio com os demais jesuítas. Viveu 
em Roma entre os antigos jesuítas no Palazzo San Calixto, na região de Trastevere, nos Estados Pontifícios, 
entre 1766 e 1785, e pode presenciar de perto a extinção da Companhia de Jesus. Na ocasião do seu exílio, 
estava à frente do papado Pio VI. Ao que consta em sua bibliografia, Campos Lara era respeitado pelo alto 
clero romano, chegando a ter contato com o beneditino Barnaba Chiaramonti, bispo que lecionava na Abadia 
de San Calixto, vizinha à casa dos jesuítas, e que em 1799 assumiu o pontificado romano como Pio VII. Em 
1785, Chiaramonti é eleito cardeal, ocasião em que Campo Lara conseguiu retornar ao Brasil, trazendo 
consigo toda a experiência de ter vivido numa Europa cerceada pelo conflito ideológico entre religiosos e 
políticos revolucionários, que disputavam a hegemonia política sobre um mesmo território. De volta ao Brasil, 
Campos Lara recebeu de sua família de grandes proprietários uma fazenda em Itu para o seu sustento, local 
onde ergueu um educandário para meninos, e manteve a atividade de educador. 
32 A devoção de dom Antônio à Inácio de Loyola revela parte das influências que o catolicismo popular 
exerceu sobre sua vida, resquícios da cultura jesuítica do período colonial. Cf: FERREIRA, Tito Lívio. 
História da educação luso-brasileira. São Paulo: Saraiva, 1966. A obra exalta o caráter dos estudantes 
paulistas, com festas e folguedos atrelados aos estudos de piedade. “Os estudantes comemoravam a festa da 
padroeira de fundação de São Paulo, a festa das Onze mil Virgens; a “Procissão da Rosas” até as grandes 
festas das beatificações e canonizações como as de Santo Inácio e São Francisco Xavier” (p. 170). Esta 
passagem indica o aspecto popular das devoções em torno de Inácio de Loyola, mormente entre os estudantes.  
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Depois de ordenado padre, Antônio Joaquim de Melo envolveu-se com o 

catolicismo proferido pelo Colegiado dos Padres do Patrocínio,33 tipo de organização que 

envolvera pessoas de renome, como o padre Diogo Antônio Feijó. Feijó, além de regente, 

atuou no âmbito da difusão de um pensamento filosófico nacional, e foi um dos maiores 

representantes do kantismo e do catolicismo iluminista no Brasil.34 Apesar disso, Antônio 

Joaquim de Melo viria, posteriormente, na categoria de bispo da Província, fortalecer o 

movimento oposto ao de Feijó, engajado na reforma da moral pública do clero pela 

definição de um novo estatuto, conformado às orientações do Papa Pio IX e do Concílio de 

Trento.  

Os Padres do Patrocínio são reconhecidos como um grupo cujas idéias repercutiram 

junto à formação da intelectualidade paulistana. Para Luís Roberto da Rocha de Francisco, 

o catolicismo praticado em Itu se configurou nas linhas do jansenismo.35 Monsenhor Paulo 

Florêncio da Silveira Camargo, por sua vez, vê o grupo como precursor e difusor do 

rigorismo e ascetismo que moveu a religiosidade do local nas três primeiras décadas do 

século XIX, inspirado nas posturas religiosas do padre Jesuíno do Monte Carmelo, um dos 

                                                 
33 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. São Paulo: Instituto Paulista 
de História e Arte religiosa, 1953. 7 v. “Vários autores tem escrito sobre os Padres do Patrocínio (...) todos 
repetem a mesma coisa, desde Gumbleton, A.A. Fonseca, Cônego Fernandes Pinheiro, Mons. Ezequias 
Galvão da Fontoura, Nardy Filho, Vitor Azevedo e P.Heliodoro Pires. Para eles e declaradamente para o 
Cônego Fernandes, em seu trabalho lido em 9 de outubro de 1868, no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, tais sacerdotes fizeram seu Porto Real em Itu. (Port-Royal era o celebre centro jansenista francês).” 
(p. 31); Cf: WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo 
(1851-1861). São Paulo: Ática 1987. p. 44-48.  
34 WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861).São Paulo: Ática 1987. p. 43.; PAIM, Antônio. História das idéias filosóficas no Brasil. 2 ed. São 
Paulo: Grijalbo; Edusp, 1974. Padre Feijó afastou-se de Itu para integrar os representantes brasileiros junto à 
corte portuguesa. Feijó fora deputado entre 1826 e 1833, ministro da justiça no início do período regencial, de 
1831 a 1832, assumindo a chefia do governo na qualidade de Regente do Império, entre 1835 e 1837. Foi 
como integrante do senado que Feijó propôs a instauração de uma nova legislação e concílio ao clero 
brasileiro, que incluía a extinção do celibato, fase marcada pela predominância do liberalismo cerceado pelo 
ideal iluminista. 
35 FRANCISCO, Luís Roberto da Rocha. Liberais e jesuítas na Roma Brasileira: uma disputa por almas em 
Itu (1865-1908). São Paulo, 2002. 265 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade 
Católica, PUC-SP. 
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precursores do grupo. O grupo se reunia na Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, ou na 

própria residência do padre Jesuíno, para práticas religiosas e estudo.36 Para Augustin 

Wernet, os padres ituanos contribuíram para o ecletismo ou espiritualismo ecletista no 

Brasil,37 em princípio sob a influência da intelectualidade católica dos conventos dos 

franciscanos e dos carmelitas.38 Em âmbito nacional, de acordo com Antônio Paim39 e 

Miguel Reale,40 o Brasil teria desenvolvido, nas diferentes partes do seu território, 

movimentos filosóficos que se aproximavam da escolástica, do ecletismo, do kantismo e da 

neoescolástica e, no caso específico da província de São Paulo, também do crausismo.41  

 A diversidade ideológica do grupo de fato afirmava o ecletismo em relação às 

posturas filosóficas, e no que tange a religiosidade, foi o ascetismo um ponto que os 

unificava. Prática de penitência, jejuns, votos de silêncio, recolhimento e flagelamento na 

semana santa marcavam os traços de uma religiosidade severa do grupo, permeada por uma 

rígida disciplina de caráter moralizante. A partir de 1830 – quando as divergências latentes 

                                                 
36 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. São Paulo: Instituto Paulista 
de História e Arte religiosa, 1953. 7 v. p. 26. 
37 WERNET, Augustin. A igreja paulistana no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 37-41.    
38 Cf: ANDRADE, Mário de. Padre Jesuíno do Monte Carmelo. São Paulo: Martins, 1963. Francisco de 
Paula Gusmão, expoente da arte colonial paulista, destacou-se como músico, pintor e arquiteto, e teve 
participação no ascetismo católico propiciado em Itu. Trazido de Santos para pintar a Igreja Nossa Senhora do 
Carmo, Gusmão casou-se em Itu e teve quatro filhos. Viúvo, ao terminar as pinturas da Igreja, convicto de sua 
vocação para padre, dirigiu-se para São Paulo para completar os estudos necessários à formação. Sua erudição 
lhe garantiu rápida ordenação, uma vez que dom Mateus de Abreu Pereira não lhe exigiu a formação 
filosófica e teológica atribuída aos padres em quatro anos. Francisco de Paula Gusmão foi ordenado no 
mesmo ano em que iniciou seus estudos, em 1797. Convertido, passou a se chamar Jesuíno do Monte 
Carmelo; retornou a Itu logo depois de dois dos seus filhos também se ordenarem, os padres Elias de Monte 
Carmelo, padre e pintor, e Simão Stock de Monte Carmelo, que terminou a construção da Igreja de Nossa 
Senhora do Patrocínio. Seu terceiro filho, Eliseu, trabalhava como escultor. Moravam todos juntos e com eles 
viviam ainda os padres João Paulo Xavier e Manuel Joaquim da Silveria. 
39 PAIM, Antônio  História das idéias filosófica no Brasil. 2 ed. São Paulo: Grijalbo; Edusp, 1974. 
40 REALE, Miguel. Filosofia em São Paulo. São Paulo: Grijalbo; Edusp, 1976. 
41 Cf: PAIM, Antônio.  História das idéias filosófica no Brasil. 2 ed. São Paulo: Grijalbo; Edusp, 1974.; 
REALE, Miguel. Filosofia em São Paulo. São Paulo: Grijalbo; Edusp, 1976.; MARTINS, Wilson. História 
da inteligência brasileira. Volume II (1794-1855). São Paulo: T.A. Queiroz, 1992. p. 164-174.; CAMARGO, 
Paulo Florêncio da Silva. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de 
História e Arte Religiosa. 1953. 7 v. “ O Padre Cros, em seu livro “O Confessor da Infância e da mocidade”, 
traz toda a história das maquinações contraditórias dos hereges jansenistas”. (p. 31)  
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começam a vir à tona – o grupo se desfez, seguindo cada qual a orientação que melhor lhe 

convinha.42 O princípio filosófico configurado dentro do ecletismo brasileiro marcava a 

fusão de várias correntes de pensamento, sem lógica metodológica ou princípio crítico. Este 

ecletismo brasileiro se configurou num momento em que as velhas correntes filosóficas e 

políticas eram direcionadas a um movimento de conciliação de opiniões, propondo em 

última instância um tratado de paz.43 A organização desse grupo de intelectuais em Itu, em 

meados do século XIX, se relacionava ao início da projeção econômica daquela localidade. 

São exemplos desta projeção econômica o alvará de 2 de dezembro de 1811, que atribui à 

vila de Itu a categoria de cabeça de comarca, sendo a terceira formada na província, de 

extensão territorial, pois fazia parte da jurisdição de Itu um território que ia de Franca a 

Curitiba. Tais localidades se desenvolveram economicamente em virtude da agricultura da 

cana-de-açúcar, que migrava para o sudeste, e das primeiras lavouras de café, que 

começavam a dar os seus primeiros passos. Por trás da economia agrícola, voltada para o 

exterior, despontavam as relações comerciais dos gêneros de primeira necessidade.44 

 Durante o Período Regencial, padre Antônio permaneceu na fazenda Roque 

Teixeira, localizada entre Piracicaba, Capivari e Tietê,  onde, além de envolver-se com a 

                                                 
42 O contexto do período Regencial trouxe mudanças socioculturais que podem ter colaborado para a 
dissolução do grupo.  
43 HOLANDA,  Sérgio Buarque (Org.). O pensamento brasileiro sobre o império. In: História geral da 
civilização brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico: dispersão e unidade. São Paulo: Difel, 1985. “O 
eclestismo, na sua ambigüidade, apresentava uma solução para a classe que detinha o poder”. (p. 327) 
44 MOTA, Carlos Guilherme. O processo de independência em São Paulo. In: 1822 Dimensões. São Paulo: 
Perspectiva, 1986. p. 340-354. “encontramos homens que nunca haviam saído do país ou da Província e 
alguns nem cursado estudos superiores, aparecer subitamente, por efeito da Revolução, nas Cortes de Lisboa, 
tomando parte nos debates e mostrando-se conhecedores dos princípios básicos do pensamento liberal. 
Exemplos mais significativos são os de Diogo Antônio Feijó, Antônio Mariano da Silva Bueno, Antônio Paes 
de Barros e Francisco de Paula Souza e Mello (este nunca tinha saído de Itu).” (p. 354). Cf: CAMARGO, 
Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo. São Paulo: Instituto Paulista de História e 
Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. XXIII-XXXIII. Nestas páginas, encontram-se considerações históricas que 
tornaram Itu relevante no cenário socioeconômico, político e cultural da Província de São Paulo. 
Historicamente, Itu está entre os primeiros povoados da Capitania de São Vicente. Cf: FRANCISCO, Luís 
Roberto da Rocha. Liberais e jesuítas na Roma Brasileira: uma disputa por almas em Itu (1865-1908). São 
Paulo, 2002, 265 f. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP. p. 60-61. 
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economia da cana-de-açúcar, fundou um internato de ensino propedêutico – destinado a 

ensinar as primeiras letras, o elementar da época. No estabelecimento de ensino, padre 

Antônio assumiu como diretor e professor. Com a instalação da monarquia, entrou em vigor 

o ensino mútuo para a difusão das primeiras letras, que dava a oportunidade a qualquer 

estabelecimento de ensino de exercer todas as atividades escolares.45 Padre Antônio ocupou 

como prédio para o seu estabelecimento uma antiga escola jesuítica, que havia tido a 

colaboração do padre Campos Lara e sido preservada pelo irmão Joaquim do Livramento, 

pelo padre Ferraz de Sampaio Botelho e pelo Frei Inácio de Santa Justina, religioso 

franciscano, renomado na região como sábio.46 De acordo com as hipóteses aqui 

formuladas, tem início a repercussão das influências jesuíticas sobre o padre Antônio, com 

a tentativa de dar continuidade às escolas de primeiras letras, difundindo e preservando a fé 

católica entre a aristocracia rural.47  

Somente com a ascensão de Pedro II, em 1841, padre Antônio retornou para a vila 

de Itu. Nesta ocasião, o religioso deixou mais explícita sua proximidade com as alas 

conservadoras, ao envolver-se com alas de militares, representadas pelo Coronel Cândido 

José da Mota, para a criação do regimento interno do Hospital da Santa Casa de Itu. O 

hospital, no qual padre Antônio assumiu como capelão, era mantido pela Irmandade de S. 

Benedito, da Vila de Itu. A década de 1840 fora decisiva para as posturas conservadoras 

assumidas pelo futuro bispo de São Paulo. 

                                                 
45  PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. “Em 1823, através de decreto 
de 1º. de março, foi criada no Rio de Janeiro uma escola que deveria trabalhar segundo o método Lancaster, 
ou de ensino mútuo. Segundo esse método, baseado na obras de Jeseph Lancaster (Sistema monitorial, 1798) 
haveria apenas um professor por escola e, para cada grupo de dez alunos (decurião) que ensinava aos demais”. 
(p. 42-43) 
46 Cf: POLIANTÉIA comemorativo do 1° Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de São 
Paulo, p. 3.; FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de 
São Paulo...  São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 32. 
47 Cf: PILETTI, Nelson. História da educação no Brasil. São Paulo: Ática, 1997. p. 36. 
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Nesta época, a Província de São Paulo liderou o movimento liberal contra o retorno 

da família real ao poder na figura de dom Pedro II, cuja maioridade havia sido acelerada 

pelos conservadores que assumiram a Câmara dos Deputados. Os conservadores viam no 

desenvolvimento provincial a ameaça à integridade nacional do país e aos interesses 

lusitanos sobre o território. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou novamente a 

nomeação dos vice-presidentes das províncias e o restabelecimento do Conselho de Estado 

– órgão que desde o início da monarquia incomodava os liberais, que viam na atuação do 

Conselho o partidarismo lusitano no Brasil.48 Estas medidas desarticulariam o poder 

regional, ao mesmo tempo em que fortaleceriam novamente o poder executivo na figura do 

rei, desencadeando um clima de tensão entre os paulistas. Neste contexto, a província do 

Rio de Janeiro definiu-se como representante do conservadorismo, em contrapartida às 

províncias de São Paulo e Minas Gerais, que passaram a representar os interesses regionais 

dos governantes de província. 

A Câmara Municipal de São Paulo tornou-se a maior representante contra a Câmara 

dos Deputados e a maioridade antecipada de Pedro II. A representatividade da câmara 

paulista perpassava o desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo, que então 

começava a se impor. Os liberais defendiam um parlamentarismo baseado no modelo 

inglês, que reduzia a autoridade do imperador, concedendo maiores poderes aos 

parlamentares. Os conservadores consideravam-se portadores de uma dada consciência 

histórica, que julgavam elementar à unidade nacional e territorial do país, e atribuíam ao 

                                                 
48 TORRES, João Camillo de Oliveira. Os construtores do Império: idéias e lutas do partido conservador 
brasileiro. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968. “Sempre divergiram os liberais dos conservadores 
acerca do Senado e do Conselho de Estado – sempre os liberais procuraram combater as duas grandes 
instituições. A história partidária do Império em grande parte se resume nisto: os liberais não quiseram ter um 
senado vitalício, quiseram um conselho de Estado sem funções políticas, ou, mesmo, abolido, como aconteceu 
durante a Regência. Os conservadores o defenderam.” (p. 171)  
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Monarca o Poder Moderador.49 Em São Paulo, a maior parte dos padres, a esta altura, 

defendia o catolicismo iluminista, em cuja concepção “implicava uma nova apreciação da 

realidade terrestre mais forte pelas capacidades naturais do homem”,50 daí o fortalecimento 

do poder temporal sobre o espiritual. 

Estrategicamente, dom Pedro II, a partir de 1844, iniciou uma série de viagens pelo 

interior do país, mobilizando os ânimos da população das diferentes localidades para os 

preparativos de cortejo ao imperador. Tal viagem disseminara uma nova imagem do 

monarca, pelo movimento de aproximação junto à grande população civil, pois 

conservadores ou liberais se sentiam prestigiados com a presença do ilustre imperador em 

sua cidade. 

Em 1846, dom Pedro II passou pela cidade de São Paulo e pelas demais localidades 

que apresentavam a maior concentração das forças liberais, dentre as quais, a cidade de Itu, 

onde teria sido acolhido com solenes festejos.51 Esta visita teria sido fundamental para que 

dom Pedro II reconhecesse pessoalmente os grupos que o apoiavam, momento em que 

provavelmente as posturas do padre Antônio foram evidenciadas. Padre Antônio definiu-se 

como um defensor da autoridade absoluta do rei, do papa e dos jesuítas. Além de usar o 

púlpito para pregar contra a revolução, o religioso passou a redigir cartas impressas que 

corriam pela redondeza e dedicou-se à leitura sobre direito público, o que o fez entender 

                                                 
49 TORRES, João Camillo de Oliveira. Os construtores do Império: idéias e lutas do partido conservador 
brasileiro. São Paulo: Cia Nacional, 1968. p. 1-12. 
50 WERNET, Augustin. São Paulo: centro da cultura iluminista. In: A Igreja Paulista no século XIX: a 
reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 27.  
51 Cf: CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: 
Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 47-52.; FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida 
do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de São Paulo... São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. 
p.42-46. 
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melhor a idéia de governo constitucional ambicionada pelos revolucionários,52 sem contudo 

deixar de defender o absolutismo. 

Insatisfeito com o clima de tensão política da época, padre Antônio tenta transferir-

se para a Ordem dos Cartuxos, na Europa, ou para a Ordem dos Lazaristas, que mantinham, 

no Brasil, sede em Mariana. O medo do transporte fluvial fez com que se decidisse pela 

Ordem dos Lazaristas, no percurso da viagem para Minas Gerais, se convenceu de que 

encontraria em Mariana os mesmos problemas ou entraves presentes na província de São 

Paulo, pois o contato com as pessoas durante o percurso provavelmente fez com que 

tomasse consciência do movimento revolucionário que atravessava o território brasileiro. 

De volta à sua cidade natal, separou-se daqueles que defendiam as tendências 

revolucionárias e começou a utilizar o púlpito e a imprensa, declarando-se infenso a este 

movimento político de fatais conseqüências para as províncias de Minas e de São Paulo.53 

Além de Capelão da Santa Casa da Misericórdia, continuou a atividade educativa, 

mantendo uma escola para moços na cidade. Nesta ocasião, residia numa chácara rodeada 

por outras chácaras de religiosos, que fazia divisa com a Santa Casa de Misericórdia, local 

onde passou onze anos dedicados à atividade paroquial e à educação.  

Estes aspectos ajudam a entender o porquê de Antônio Joaquim de Melo inserir-se 

no conservadorismo permeado pelo discurso eclético, ou seja, conformando a ordem 

                                                 
52 TORRES, João Camillo de Oliveira. Os Construtores do Império: idéias e lutas do partido conservador 
brasileiro. São Paulo: Editora Nacional, 1968. “Os liberais queriam um parlamentarismo à inglesa, reduzindo 
o Imperador à posição de maior juiz do jogo, governando de acordo com as maiorias parlamentares. Mas 
acontece que, por força das condições puramente sociais do país (densidade demográfica, população 
praticamente rural, etc.) a vida eleitoral era impraticável. Faltava o que havia na Inglaterra: uma população 
urbana densa, uma classe média sólida. Ora, o Imperador (além de ser um tipo de autoridade sensível à 
imaginação popular, e respeitada) podia substituir-se, como primeiro representante da nação, ao corpo 
eleitoral...”. (p. XV) 
53 FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de São 
Paulo... São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 35-36.; CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja 
na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 
46. 
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política monárquica instaurada no Brasil e à ordem da hierarquia romana, num movimento 

de conciliação dos interesses políticos internos da sociedade brasileira em formação. Padre 

Antônio defendeu interesses que simbolizavam a extensão da representatividade da corte 

portuguesa sobre o Brasil monárquico; na categoria de padre ou bispo, é avaliado como 

sujeito do seu tempo, que optou por defender a ordem vigente da monarquia porque 

acreditava nos benefícios deste sistema em detrimento dos demais que estavam sendo 

propostos. Para os conservadores, a monarquia era o único sistema capaz de manter unida a 

nação brasileira sobre o território conquistado pelos portugueses no período colonial. A 

unificação do território traria vantagens à nação que se desenvolvia. 

Em 185054 verifica-se o envolvimento de padre Antônio com a política da Câmara 

Municipal de Itu e da região, que caracterizavam as relações de poder na época. Outro 

documento apresenta a defesa do padre Antônio contra a Câmara Municipal de Sorocaba, 

que desapropriava os bens da paróquia sob a proteção das leis dos bens de mão morta, em 

discussão em todas as localidades do Brasil. A defesa de padre Antônio em prol da 

preservação dos bens da paróquia ia contra o patrimônio das irmandades e confrarias que 

mantinham elementos de uma religiosidade sincrética que unia traços da cultura lusitana e 

africana. O apoio à paróquia e o silêncio em relação às irmandades são sinônimos das suas 

posturas voltadas aos ritos oficializados pela hierarquia romana mesmo antes de se tornar 

bispo. 

Seguindo a tradição do padroado régio português, era o monarca o responsável pela 

indicação daqueles que viriam a assumir os bispados no Brasil. Em 1850, estava sob a 

                                                 
54 MELO, Antônio Joaquim de. Informações aos bens de mão morta, prestado ao Vigário Capitular de São 
Paulo – Cônego Justiniano Ferreira – pelo então vigário-da-vara de Itu padre Antônio Joaquim de Melo. Itu, 
7 de setembro de 1950. Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, Documentos interessantes, estante 165, 
gaveta 79, nº 52, p. 2-6.  
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incumbência do Ministro da Justiça, Conselheiro Euzébio de Queiroz Coutinho Mattoso, as 

questões eclesiásticas, 55 o que indica a união entre militares e clero na manutenção da 

monarquia. Um fator que provavelmente contribuiu para a indicação de padre Antônio para 

o bispado de São Paulo foi o envolvimento de seu primo irmão com a política monárquica. 

Paula Souza fora presidente do gabinete monárquico em 1848, época em que o gabinete era 

composto em sua maioria por liberais. O ambiente de controversas e tensões fez com que 

Paula Souza pedisse sua demissão do cargo e, posteriormente, o afastamento da política. 

Mesmo assim, a pedido de Pedro II, permaneceu como presidente do Conselho 

Monárquico.56 

Antônio Joaquim de Melo fora indicado para assumir o bispado de São Paulo, já 

vacante havia três anos, no momento em que a vida política monárquica passava pelo 

chamado período de conciliação, marcado pelo gabinete de Pedro de Araújo Lima, então 

visconde de Olinda, que permaneceu no poder de 1848 a 1852. Abre-se, assim, na década 

de 1850, uma ordem feita com o predomínio conservador sobre o liberal. Nesta conjuntura, 

o bispo Antônio Joaquim de Melo deve ser compreendido como parte do auge do 

conservadorismo da monarquia brasileira, no Segundo Reinado de Pedro II. É importante 

ainda ressaltar que, além de bispo, o mesmo veio compor o Conselho Monárquico, 57 que 

representava o clientelismo português junto à política instaurada, ao mesmo tempo, 

legitimava os interesses lusitanos sobre o país. Antônio Joaquim de Melo movia-se em 

                                                 
55 FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D. Antônio Joaquim de Melo Bispo de São 
Paulo. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 47. A nomeação de dom Antônio Joaquim de Melo 
aconteceu conforme decreto lei de 5 de maio de 1851. 
56 HOLANDA, Sérgio. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II, O Brasil Monárquico, Livro 
Primeiro, Vida Política. São Paulo: Difel, 1985. p. 11.; TAUNAY, Affonso de. História da cidade de São 
Paulo sob o  Império (1842-1854). Volume VI. Coleção da Secretaria Municipal do Patrimônio Histórico 
Divisão do Arquivo Histórico. São Paulo, 1977. p. 125-132. 
57 As indicações dos distintivos políticos e religiosos de Antônio Joaquim de Melo é localizada em todos os 
documentos efetivados em seu nome, como identificação pública: dom Antônio Joaquim de Melo, por mercê 
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de São Paulo, e do Conselho de S. M. O Imperador, entre outras.      
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favor das questões monárquicas e conservadoras por afetos, o que identifica a força dos 

líderes dos grupos já constituídos numa sociedade. Seu bispado vai colaborar para a 

definição dos conceitos e das práticas e representações elementares para estruturação do 

pensamento conservador na Província de São Paulo, mormente nas regiões que seriam os 

grandes destaques econômicos do segundo cinqüentenário do século XIX.58 A reforma 

clerical efetivada pelo bispo, no decorrer da década de 1850, ocorreu na aurora da produção 

cafeeira do oeste paulista, desembocando junto ao seu florescimento.59    

Cidades como Itu, Capivari, Parnaíba, Porto Feliz, Itapetininga, Jundiaí, Taubaté, 

Lorena, Campinas, Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, Sorocaba e outras se tornaram reduto 

dos liberais, sedes dos revolucionários que participaram das revoltas armadas em 1842. O 

conflito ideológico era marcado pela formação de juntas militares, organizadas pelos 

liberais de um lado e pelos conservadores do outro. As posturas político-religiosas de padre 

Antônio, como integrante da aristocracia agrária da região de Itu, onde se formava o 

principal foco de desenvolvimento das idéias liberais, levada ao episcopado, poderia 

contribuir para reverter o cenário de oposição daquela localidade em relação ao governo 

monárquico, e ainda reverter à expressão econômica da lavoura cafeeira, que começava a 

tomar força, e favorecer assim, os interesses de dom Pedro II. 

 

 

 

 

                                                 
58 Cf: GOLDMAN, Lucien. O conceito de estrutura significativa na História da Cultura. In: Dialética da 
Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 94-95. 
59 Cf: LIMA, Sandra Lúcia Lopes. O oeste paulista e a República. São Paulo: Vértice, 1986.; PRADO JR., 
Caio. O Império escravocrata e a aurora burguesa (1850-1889). In: História Econômica do Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 2004. p. 155-204.  
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4.3 A reforma do bispo dom Antônio  

 

Por intermédio do bispo dom Antônio Joaquim de Melo, inicia-se, na província de 

São Paulo, uma nova organização institucional do catolicismo moderno contemporâneo, 

proporcionado pelas visitas pastorais, criação e aplicação de um estatuto disciplinar e moral 

para os párocos, e pela construção e organização educativo-administrativa do primeiro 

Seminário Episcopal destinado à formação dos padres em São Paulo. As visitas pastorais é 

ponto mais verificado pelos pesquisadores no que tange a reforma proporcionada pelo bispo 

dom Antônio.60   

As relações entre dom Antônio e a hierarquia romana se efetivaram exclusivamente 

por intermédio de correspondência escrita, veículo que unificou o discurso do bispo 

paulista e os pronunciamentos do papa. A primeira carta de Pio IX em resposta à 

notificação da posse de dom Antônio ao bispado de São Paulo elucida a imediata união de 

interesses entre a hierarquia romana e a monarquia brasileira, na figura do novo bispo. De 

acordo com os cânones romanos, dom Antônio não poderia assumir o bispado, posto que 

não possuía graduação de doutor, como era exigido aos bispos:  

 

“Muito embora não sejas favorecido com o grao de Doutor, tens suficiência doutrinária e foste 
julgado hábil e idôneo para dirigir e governa a referida Igreja de São Paulo como bispo, e portanto 
                                                 
60 Cf: WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo 
(1851-1861). São Paulo: Ática, 1987. Esta obra identifica os pontos da reforma de dom Antônio numa 
pesquisa centrada na primeira metade do século XIX, que expõe as características do catolicismo iluminista; e 
na década de 1850, que relaciona os atos da reforma de dom Antônio, passando, sobretudo pelas visitas 
pastorais, pelos estatutos e pela criação do Seminário. Cf: FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. 
e Remo. D. Antônio Joaquim de Melo Bispo de São Paulo. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898.; 
CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: 
Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. Já nesta obra, bastante envolvida com o aspecto 
biográfico do bispo reformador, encontra-se uma atenção maior aos estatutos e menor ênfase às visitas 
pastorais.  Contudo, nelas os mesmos pontos são levantados acerca do Seminário de São Paulo, restringindo-
se ao processo de fundação ao envolvimento dos capuchinhos como primeiro corpo de administradores e 
docentes.  
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possas presidir, reger e administrá-la livre e licitamente. Esta falta de doutorado, contrária as 
Constituições, Ordenações Apostólicas ou por qualquer firmeza e vigor de estatutos e costumes, 
Nós pela autoridade apostólica e pela presente decisão, com especial favor, dispensamos, não 
obstante aquelas exigências ou quaisquer outras.”61 
 
   

A hierarquia romana encontrara na personalidade de padre Antônio, no seu discurso 

conservador e nas posturas assumidas por ele em Itu, alguém que aparentemente poderia 

colocar em prática os princípios disciplinares e morais do clero secular paulista, almejados, 

naquela ocasião, por ambos os poderes, temporal e religioso.62 As contingências política, 

cultural e econômica do século XIX exigiram o fortalecimento dos traços que denotavam a 

vida dos religiosos católicos, assumidos pela hierarquia como uma espécie de condição 

existencial do grupo diante das alterações de comportamento sociocultural, movidas pelas 

mudanças de valores proporcionadas pelo avanço material. Os distintivos da vida religiosa 

do corpo clerical que compunha a hierarquia sacerdotal católica tornou-se o ponto de 

afirmação dos religiosos enquanto grupo social, com funções diferenciadas a exercer: a 

manutenção da vida espiritual, em meio ao discurso racionalista, que minimizava aspectos 

da condição humana pregada pela religiosidade cristã. É relevante ressaltar ainda que, 

desde o Concílio de Trento, os clérigos católicos se colocavam como os únicos 

descendentes dos evangelistas, primeiros difusores do cristianismo. Este tipo de 

pensamento tinha como finalidade combater a vertente protestante na difusão da 

espiritualidade cristã.63  

                                                 
61BULA de nomeação do bispo d. Antônio Joaquim de Melo. Arquivo da Cúria metropolitana de São Paulo. 
Março de 1851, 4-2-31, p. 188.  
62 Como apontado neste capítulo e no anterior, o padroado régio português inseriu os clérigos numa posição 
de funcionários da Coroa e, conseqüentemente, na condição de membros da burocracia administrativa 
monárquica; com isso, os clérigos passam a se voltar mais para as questões políticas que para as religiosas.  
63 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard.; THEOBALD,  S.J. Christoph 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 117. 
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As correspondências travadas em torno do episcopado de dom Antônio, mormente 

com a hierarquia romana, evidencia a progressiva submissão de dom Antônio aos 

pronunciamentos do Vaticano. Já na primeira carta do papa ao bispo, constavam os pontos 

que deveriam ser aplicados na diocese de São Paulo, ressaltando os elementos da 

moralização almejada pelo catolicismo, moralização esta que perpassava a necessidade de 

se construir um Seminário, que garantisse a disciplina moral dos clérigos paulistas. Dom 

Antônio é prestigiado pela forma como se coloca à disposição do episcopado, na categoria 

de soldado de Jesus Cristo, diligente e corajoso, para preencher o ministério católico nas 

recomendações que deveriam ser acatadas: 

“Queremos, porém, que cuides na reforma da Igreja Catedral, construção do Seminário, Montanha 
da perfeição, conforme o Concílio Tridentino, ficando neste particular onerada a tua 
consciência...”64 
 
“... Por tanto, venerável Irmão aplicai todo o vosso cuidado, exercei toda a vossa autoridade, para 
que os eclesiásticos, dirigindo sua vida pela norma dos Sagrados Cânones, e modelo da disciplina 
eclesiástica, se mostrem eles primeiros, com o exemplo das boas obras, nas palavras, na 
conversação, na caridade, na fé, na castidade; e principalmente jamais interrompam o estudo das 
sagradas disciplinas, e se apliquem constantemente com todo o cuidado a procurar a salvação das 
almas, e preencham as obrigações de seu próprio ministério cuidadosa, ciente e santamente. E 
porque não ignorais, quanto nesta tão grande calamidade dos tempos, convém a Igreja ter bons 
ministros, o que se não pode conseguir, senão de clérigos bem instruídos, por isso deveis ter todo o 
empenho Venerável Irmão, em aplicar todas as forças de vosso cuidado, a-fim-de que os Moços, 
que se dedicam ao Estado Clerical, sejam instruídos, desde os primeiros anos, segundo a mente do 
Concílio de Trento, em toda a virtude e disciplina cacônica, em um Seminário, por mestres de 
excelente probidade, doutrina e espírito eclesiástico, e sejam principalmente instruídos nas letras, e 
disciplinas sagradas alheias de todo o perigo de erro, e da novidade profana. Assim certamente 
podereis ter operários diligentes e industriosos que, brilhando pelo explendor das virtudes, e 
fortificados com o socorro de uma doutrina salutar, possam em tempo competente oferecer-vos o 
contingente de seu trabalho na cultura da vinha do Senhor, e repreender aqueles que contradizem.”65   

 

A fundação do Seminário, na conjuntura material e cultural da província, levaria 

algum tempo até ser concretizada. Enquanto os preparativos para a construção e 

                                                 
64 BULA de nomeação do bispo d. Antônio Joaquim de Melo. Arquivo da Cúria metropolitana de São Paulo. 
Março de 1851, 4-2-31, p. 188. 
65 FONTOURA, Ezechias Galvão da. Vida do Exmo. e Remo. D.Antônio Joaquim de Melo Bispo de São 
Paulo. São Paulo: Escola Typ. Salesiana, 1898. p. 93-94. Nesta obra, consta a parte do documento não 
localizada no Arquivo da Cúria.  
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administração do Seminário foram organizados, o primeiro passo do bispo foi a 

promulgação de um estatuto disciplinar e moralizador. Dentro dos propósitos expostos 

acima, os clérigos deveriam ser reconhecidos como um grupo diferenciado das demais 

categorias sociais, que se configuravam em meio à formação da sociedade estamentária.  

As exigências disciplinares foram aplicadas mediante penalizações, que causaram 

impacto sobre os clérigos não habituados aos distintivos da vida religiosa que estava sendo 

proposta. Promulgados em duas etapas, por intermédio de cartas pastorais, os estatutos 

estabeleciam princípios proibitivos para afastar os clérigos das práticas políticas, 

econômicas e culturais que os confundiam com a população civil em desenvolvimento.  

A maior parte do regulamento disciplinar do clero foi lançada entre os anos de 1852 

e 1853; conforme as necessidades percebidas pelo bispo em suas visitas pastorais, novos 

apontamentos foram feitos em seus dez anos de episcopado.66 O regulamento destinava-se 

na sua totalidade à conduta dos sacerdotes, no que tange os elementos doutrinários da 

religiosidade, da vida pública e das práticas ritualísticas. Parte dele voltava-se para a 

atividade dos fiéis, regulamentando novas conotações à comunidade.  

O regulamento atribuía aos sacerdotes uma imagem mais sacralizada, o que exigia 

uma religiosidade que se aproximava da biografia dos santos católicos, apresentados como 

símbolos de perfeição espiritual em meio às adversidades terrestres. O padre deveria ser um 

elo entre o povo e a coroa, e entre o povo e os santos que levam a Deus. Desde o Concílio, 

atribuíram-se à figura do padre características de testemunho da fé em Cristo, tal como 

fizeram os Santos Padres do catolicismo. Os padres deveriam assumir este símbolo de 

                                                 
66 MELO, Antônio Joaquim de Melo. Regulamento ao clero. 2 de agosto de 1851. Arquivo da Cúria 
Diocesana de São Paulo. Documentos interessantes, p. 27-42. Estante 15, gaveta 79, nº 52.; Cf: CAMARGO, 
Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de 
História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 96-99. 
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referência primeira e imediata de todo o discurso da fé. Nos termos do século XIX, o padre 

é aquele que zela pelas questões fundamentais, é a pedra de toque, constitui a pré-

compreensão esclarecedora para o trato de questões recentes.67 Este tipo de raciocínio 

atribuía aos sacerdotes a categoria de representantes dos valores espirituais, o que em parte 

enrijeceu o aspecto dicotômico do catolicismo na sociedade, enquadrando-o na tendência 

dos sistemas religiosos da modernidade. Mediante a proeminência de separação entre 

temporal e religioso, o catolicismo optara pelo afastamento dos valores materiais 

provenientes dos avanços tecnológicos do racionalismo científico, pelo qual se definiam 

novos hábitos indumentários e valores voltados às novidades de mercado e a outros apegos 

ao mundo material. Nesta ocasião, fortaleceu-se um discurso calcado no mundo 

dicotômico, dividido entre sagrado e profano, no qual os clérigos deveriam ser os porta-

vozes e testemunhas do sagrado, permeados por um discurso que dependia de novos 

referenciais de erudição filosófica e teológica, em meio às disposições discursivas da 

modernidade.68 

Neste sentido, o primeiro passo de dom Antônio direcionou-se ao comportamento 

público dos padres, tais como: tipo de vestimentas; participação em espetáculos e festejos 

profanos, como peças teatrais e outras reuniões das práticas urbanas; participação nas 

caçadas; envolvimento com o comércio; envolvimento com a política e/ou práticas 
                                                 
67 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Segunda fase. De Trento ao Vaticano I, um novo tempo para teologia da 
apologética à emergência do “magistério vivo”. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard; THEOBALD,  S.J. Christoph 
(Dir.). História dos dogmas. Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006. 
p. 118. 
68 BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: A economia das trocas simbólicas. São  
Paulo: Perspectiva, 1999. “O processo conducente à constituição de instância especificamente organizadas 
com vistas à produção e a difusão dos bens religiosos, bem como a evolução (relativamente autônoma no que 
respeita às condições econômicas) do sistema destas instâncias no sentido de uma estrutura mais diferenciada 
e mais complexa, ou seja, em direção a um campo religioso relativamente autônomo, se fazem acompanhar 
por um processo de sistematização e moralização das práticas religiosas e das representações religiosas que 
vai do mito como (quase) sistema expressamente sistematizado e, paralelamente, do tabu e da contaminação 
mágica ao pecado ou do mana, do numinoso e do Deus primitivo, arbitrário e imprevisível, ao Deus justo e 
bom, guardião e protetor da ordem da natureza e da sociedade.” (p. 37). 
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eleitorais. Por último, o regulamento passava pelos hábitos de culto, exigindo a reverência 

ao Santo Sacrifício, antes e depois da missa, e, durante a missa, a celebração com duração 

mínima de dezoito minutos, sob pena de suspensão para quem a realizasse em menos 

tempo.69 As vestes foram um dos pontos enfáticos do regulamento, tendo sido encontradas 

várias punições para o desrespeito às normas. Uma carta dirigida aos párocos, redigida em 

1857, veio reforçar a descrição das mesmas:  

 
“D.Antônio Joaquim de Melo, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, bispo de São Paulo, do 
Conselho de sua Majestade o Imperador... 
Tendo nos muito de propósito, em Nosso Regulamento de 22 de agosto de 1852, no art. “Vestuário 
público” repugnado restringir muito o uso do Chapéu, andando-se a cavalo, permitimos o chapéu de 
copa alta e não falamos em sua cor. Mas quando pensaríamos ver e ter certo a que Rev. dos Párocos 
e muitos outros se tenham servido mesmo dentro das paróquias, mesmo dentro da Capital, de 
chapeuzinho de palha que, com uma pena, serviram para Senhoras. Quando pensaríamos que se 
animariam nos mesmos lugares a se apresentar com chapeletes quase sem abas, como usam peões e 
moços sem estima.  
Tais abusos que desonram nosso estado e que bem manifestam tais clérigos menosprezam seu 
caráter e se lisonjeiam de se hombrear com rapazes de nenhuma estima, nos obrigam a mandar, 
como mandamos, que de agora em diante os clérigos em uso de ordens, só se possam servir dos 
mesmos chapéus que lhes foram marcados para quando andarem de capa viatória ou garnacha, 
ficando sujeito os violadores das nossas determinações as mesmas penas impostas em geral ao uso 
do hábito talar dois dias depois da publicação desta. 
Tantas dificuldades têm encontrado em achar e apreciar a obediência, que tendo determinado no 
referido Regulamento que as sobrecasacas chegassem aos joelhos, a cada passo e pela maior parte 
encontramos paletós, e não o que os convém. 
Até quando teremos um pé no templo e outro no profano? Jamais obrigaremos ao uso de ordens. 
Não vos quereis conformar o que se vos manda, largai a casa do Senhor; vos deixaremos livremente 
a esse mundo que tanto quereis agradar e de que quereis merecer.  
Vós direis, meus irmãos recalcitrantes: O hábito não faz o monge. E porque o monge sofre tão 
grande castigo quando deixa o hábito? Lede são Jerônimo, lede santo Ambrósio, lede mais de 300 
Concílios gerais e particulares, que tanto se esforças a nos por vestidos com decoro, que pela 
seriedade do nosso trajar se conhecesse o peso de nosso juízo. Vede no Evangelho se é na Igreja ou 
no deserto que se veste solenemente. Até quando viveremos numa luta por causa tão fácil, havendo, 
sobretudo um pouco de temor a Deus.  
Deus toque vossos corações, meus amados Irmãos, para que nos unamos em Jesus Cristo. 
Combatemos o mundo. Porque somos discípulos daquele que venceu o mundo e nos entregou as 
armas para também vencê-lo.  
O Rev. do Escrivão da nossa Câmara remeterão um exemplar deste mandamento, aos Rev. dos 
Vigários da Vara, que intimarão em suas Camarcas a todos os Clérigos Sacerdotes, beneficiados ou 
não beneficiados para que o conhecendo, cumpram como se lhes ordena. 

                                                 
69CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: 
Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 88-99.  
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 Aproveitamos a mesma ocasião para declarar a todos os Rev.amos Párocos que quando lhes 
proibimos com pena de suspensão suas saídas fora da Paróquia, por mais de um dia, nunca 
pensamos incluir as saídas para se confessarem. Que esta em pecado mortal, de direito divino deve 
procurar sair de tão horroroso estado. Cada ano o preceito geral da Igreja nos obriga, como então 
poderíamos nós embaraçar aquele que está motivo de saída dois e mesmo três dias de cada mês...” 70 

 

Nesta circular – apresentada na íntegra porque indica os pontos citados acima 

quanto aos referenciais que se estabeleciam em torno da religiosidade católica – verificam-

se os elementos que perpassavam o controle da indumentária. As peças citadas na circular 

denotavam as proximidades de comportamento entre o padre e a população masculina em 

geral, ressaltada também nos flertes dos padres com as senhoras de sua paróquia, no 

envolvimento com as brincadeiras de competições, que indicavam força e masculinidade no 

relacionamento mantido com os rapazes não religiosos – todos indícios das práticas 

cotidianas dos párocos. A idéia de um mundo sagrado, semelhante ao dos santos católicos, 

encontra-se igualmente no texto, mostrando que os hábitos condenáveis são provenientes 

do mundo profano, e que estar de um lado ou de outro é parte da liberdade de escolha de 

cada um. Por último, os hábitos sugeridos são apresentados como singelos e simples de 

serem praticados, conforme a vontade de Deus, que toca o coração daqueles que foram 

escolhidos para receber as armas da luta feita em seu nome. A igreja é evocada como a 

habitação de Deus, como a casa do Senhor, que deve ser zelada dentro dos preceitos 

provenientes da hierarquia representante da vontade de Deus. 

A segunda etapa do regulamento proibiu outras práticas comuns entre os clérigos 

brasileiros, que feriam princípios de conduta sacerdotal considerados elementares entre 

aqueles que haviam feito a escolha religiosa. Esta nova etapa iniciava-se proibindo a 

                                                 
70 MELO, dom Antônio Joaquim. Sobre vestuário eclesiástico. São Paulo, 21 de abril de 1857. Arquivo da 
Cúria Metropolitana, documentos avulsos, carta datilografada de cópia manuscrita 1.4.44. Esta carta foi 
conferida com a carta manuscrita original, tendo sido constatada a compatibilidade da transcrição 
datilografada, que se encontrava em melhor estado de conservação.     
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embriaguês e o concubinato. Quanto à embriaguês, chamava atenção para os modos do 

embriagado, que ficava amiúde fora do seu estado natural, arrastando a língua, 

amortecendo os olhos, usando as palavras em excesso e com liberdade. Quanto ao 

concubinato, foi considerado crime, mesmo entre aqueles que freqüentavam casa de 

criminosa relação, e não moravam junto à concubina. Quanto a comportamentos que 

denotavam as relações conjugais dos clérigos, foi impedida a participação de pai e filho 

num mesmo cerimonial litúrgico: ambos não poderiam exercer atividades conjuntas, 

mesmo que fossem padres. A elaboração desta norma indica que era comum filhos de 

padres, considerados ilegítimos pela hierarquia, tornarem-se, por tradição, também padres, 

operando na mesma paróquia junto ao pai. Ao que indica, este não era um ato escandaloso 

para a população em geral, que se habituara a este tipo de comportamento dos sacerdotes, 

mas era sim um escândalo aos olhos da hierarquia romana.  

Depois de perpassar a conduta moral dos clérigos, o regulamento impunha 

restrições novamente a sua imagem pública, ao determinar os traços da representação 

sacerdotal católica romana. Como no regulamento anterior, a segunda parte do estatuto se 

voltava às práticas ritualísticas. Durante a missa e demais ocasiões de pregação, os 

sacerdotes deveriam manter-se com dignidade, na simplicidade e humildade, evitando a 

ostentação pueril do saber e demais ações excessivas. A pregação deveria apresentar 

discurso de penitência em, no máximo, uma hora; os mistérios deveriam ser apresentados 

em quarenta minutos e os panegíricos, em um período de meia hora a quarenta minutos. As 

novas normas também proibiam a concessão de graças extraordinárias em detrimento dos 

direitos paroquiais; as já concedidas foram cassadas e os contemplados receberam dois 

meses para apresentação de todas as faculdades, para evitar a perda de vigor. Ao final, o 

regulamento apresenta as orientações sobre a administração da paróquia; as ofertas não 
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poderiam ser taxadas pelos clérigos e as oblações deveriam ser revertidas à manutenção dos 

bens materiais e simbólicos, e aplicadas somente às benfeitorias dos Santos e da Igreja.71   

Neste regulamento, também constavam indicações sobre a religiosidade dos fiéis. 

Uma das medidas foi reforçar a obrigação dos sacerdotes de pregar o evangelho e dar 

catecismo às crianças; aqueles que não cumprissem este regulamento seriam suspensos da 

atividade de pregação por três meses consecutivos. O regulamento também proibia a 

aceitação de padrinhos que não fossem praticantes dos hábitos católicos. 

 De forma geral, o regulamento apresentava tanto o ideal que deveria ser assumido 

como ideologia pelos clérigos católicos, na segunda metade do século XIX, como indicava 

as práticas dos mesmos na primeira metade do mesmo século, demonstrando o caráter 

dicotômico dos dois períodos e a transição, na década de 1850, de uma religiosidade livre 

de fiscalizações, dificultada pela dimensão geográfica da vida rural do país, para uma 

religiosidade que vai se adequando às normas e fiscalizações proporcionadas pelos espaços 

e sistemas comunicacionais urbanos. 

 Quanto aos princípios teóricos, o regulamento oficializou leituras sobre dogma e 

moral, ao apresentar uma lista de autores de leitura obrigatória. Como obra oficial do 

bispado de dom Antônio foi escolhida a Teologia Dogmática e Moral, de abade Gousset,72 

tendo sido vetado o anúncio de opinião contrária à deste autor, leitura obrigatória nas aulas 

de ensino público e confessionário. A vida devota de São Francisco de Sales73 foi 

                                                 
71 MELO, dom Antônio Joaquim de. Regulamento ao clero. 2 de agosto de 1851. Arquivo da Cúria Diocesana 
de São Paulo. Documentos interessantes, p. 27-42. Estante 15, gaveta 79, nº 52.; Cf: CAMARGO, Paulo 
Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de 
História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 96-99. 
72 GOUSSET, S. E. Le Cardeal. Theologie dogmatique ou exposition des preuves et les dogmes de la religion 
Catholique. Tomo I. Paris, Lyon: Librarie Jacques Lecoffre, 1862.  
73 FILOTÉIA ou introdução a vida devota de S.Francisco de Sales Bispo e Príncipe de Genebra. Traduzido 
por Frei João José P. de Castro. 5 ed. Petrópolis, R.J.: Vozes, 1936.  Arquivo particular do ex-bispo de São 
José do Rio Preto, SP, dom José Aquino.    
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determinada como princípio disciplinar e moral de todos os confessores, que 

desenvolveram grande estima pela moral representada por São Francisco. E, as explicações 

histórica, dogmática, moral e litúrgica do catecismo deveriam seguir o livro de Ambrosio 

Guilois,74 publicado no ano de 1851, em Paris, pela sexta edição – obra que posteriormente 

foi substituída pelo catecismo publicado pelo próprio dom Antônio. Para os fiéis, foi 

proibido o uso do Atlas Portátil, comumente utilizado pelos fazendeiros. Ao que indica, o 

reconhecimento das delimitações territoriais naquela ocasião estava entre os pontos que 

causavam tensão quanto a definições dos patrimônios particulares e públicos. Além disso, o 

Atlas continha os princípios da astronomia, que poderiam entrar em choque com o discurso 

católico. No que tange às práticas religiosas na área rural, que passavam pelo controle do 

senhor de terras, o regulamento proibiu as visitas a oratório particular, sendo decretada a 

necessidade de requerimento de solicitação para que o oratório fosse visitado.  

 Conforme orientação recebida por carta do papa Pio IX, as medidas condenaram 

com excomunhão os fiéis que lessem, tivessem em casa, ou publicassem conteúdo 

semelhante ao da Carta ao papa y analyses Del Breve 10 de junio de 1851, escrita por 

Francisco de Paulo G. Virgil Lima. Posteriormente, a carta foi enviada ao imperador 

brasileiro, conforme recomendação nela apresentada, sendo publicada e exposta por ordem 

da Vossa Majestade por três dias festivos e na missa conventual.75  

Verificam-se ainda nos documentos referentes ao bispado de dom Antônio que a 

população e os clérigos reagiram às exigências. Em 1853, o padre Diniz Hilário Gomes 

Nogueira fora acusado de desrespeitar o regulamento sobre as vestimentas. Em fevereiro de 
                                                 
74 GUILLOIS, Abade Ambrosio. Explicação Histórica dogmática, moral, litúrgica e canônica do catecismo: 
com resposta as obrigações extraídas das ciências contra a religião. Porto: Braga; Rio de Janeiro: Livraria 
Internacional, 1874.. 
75 MELO, Antônio Joaquim de. Santa Sé condena e prescreve obra de Francisco de Paulo G. Virgil. Roma, 
18 de março de 1852. Arquivo da Cúria Metropolitana de Cúria de São Paulo, Documentos Interessantes. 
Estante 15, gaveta 79, n. 52, p. 13.  
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1854, o pároco acusado, juntamente a outros que permaneceram ao lado das suas posturas, 

redigiram uma carta de defesa da acusação, demonstrando a indignação dos mesmos quanto 

às exigências.76 No ano de 1856, o vigário da Vara de Paranaguá pediu demissão do cargo; 

no documento não constam motivos, mas sim o pedido de reconsideração de dom Antônio 

para que retornasse ao cargo.77 No ano seguinte, o padre Antônio Bento Barbosa de Freitas 

Lima sofreu pena de suspensão por não cumprimento do regulamento. O padre fora 

acusado de assumir comportamento considerado escandaloso para um homem cristão, 

vestindo-se constantemente como secular, celebrando missa de sapatos coloridos e 

residindo em casa de pessoas concubinadas.78 Também em 1857, depois de visita à Capela 

de São Sebastião do Taquari, o bispo proíbe mulheres e meninos menores de 14 anos de se 

confessarem em casa.79 No ano de 1854, dom Antônio, durante visita a Pindamonhangaba,  

se envolveu em conflito entre a Irmandade de São Benedito e a Irmandade de São 

Francisco.80 A Irmandade de São Benedito, muito generalizada em todo o Brasil, era 

predominantemente composta por afro-brasileiros, enquanto a Irmandade de São Francisco 

era formada pelos comerciantes descendentes de europeus. Os primeiros mantinham-se 

mais envolvidos com o catolicismo popular, que estava sendo controlado, e os descendentes 

de europeus priorizavam as práticas oficiais do catolicismo europeizante. 

                                                 
76 MELO, Antônio Joaquim de. Intimação de dom Antônio ao pároco Diniz Gomes Nogueira e defesa de 
acusação do mesmo. 24 de fevereiro de 1854. Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, Documentos 
Interessantes. Estante 15, gaveta 79, n. 52, p. 45-50.  
77 MELO, Antônio Joaquim de. Carta ao vigário-da-vara de Paranaguá. Arquivo da Cúria Diocesana de São 
Paulo, Documentos Interessantes. Estante 15, gaveta 79, n. 52, p. 57. 
78 MELO, Antônio Joaquim de. Comunicação de pena de suspensão de ordens ao padre Antônio Bento 
Barbosa de Freitas Lima. Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, Documentos Interessantes. Estante 15, 
gaveta 79, n. 52, p. 60. 
79 MELO, Antônio Joaquim de. Proíbe mulheres e meninos menores de 14 anos confessarem em casa. 
Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, Documentos Interessantes. Estante 15, gaveta 79, n. 52, p. 69. 
80 MELO, Antônio Joaquim de. Conflito entre Irmandade de São Benedito e a Irmandade de São Francisco. 
10 de agosto de 1854. Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, Documentos Interessantes, p. 53-56. 
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 As punições e demais notas regulamentares que identificam as posturas do bispo 

reformador foram estipuladas conforme as visitas pastorais realizadas durante o seu 

episcopado. Por intermédio das visitas, pouco adotadas pelos bispos anteriores, dom 

Antônio verificou de perto os pontos mais relevantes que deveriam ser regulamentados 

entre os clérigos da província. Tais visitas eram feitas a cavalo, uma vez que o bispo era um 

excelente cavaleiro, tendo sido filho do chefe da Cavalaria de Dragões da antiga vila de Itu.    

A vigência dos processos de punição contra algumas paróquias e párocos, durante o 

seu episcopado,81 demonstra a tentativa de impor as normas estipuladas e indica as tensões 

e os conflitos vivenciados na aplicação de um novo código normatizador. A resistência dos 

párocos aos novos preceitos almejados no modelo regulamentado é um sinônimo da reação 

do grupo contra o sistema de controle do catolicismo romano que começava a vigorar. 

As tensões desencadeadas pelas posturas reformistas de dom Antônio também 

podem ser verificadas no discurso proferido pela imprensa da época. A antipatia pelo novo 

bispo era comumente expressa pelos jornais de tendência liberal ou contrários ao 

catolicismo,82 e pelos jornais católicos que se opunham ao seu bispado. Com a morte do 

bispo dom Manuel Gonçalves de Andrade, uma ala dos clérigos paulistas esperava como 

sucessor seu sobrinho, Joaquim Gonçalves de Andrade, Vigário Geral e Vigário Capitular 

                                                 
81 Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Documentos interessantes D. Antônio Joaquim de Melo 6º 
bispo de São Paulo. 30 de maio de 1839. Estante 15, gaveta 79, nº 52. Neste livro, de 93 páginas, constam os 
principais documentos sobre o episcopado de dom Antônio, como as transgressões dos padres perante o 
regulamento de 1854.    
82 Arquivo do Estado de São Paulo, São Paulo. O publicador paulistano. 1858-1860. JL/025 e JL/026. Neste 
periódico, encontram-se posturas mais imparciais em relação ao bispado de dom Antônio. Também foram 
encontrados alguns artigos que defendem a religião nas linhas de pensamento proferidas pelo bispo dom 
Antônio, como o de Schiller. (As palavras da fé. O publicador paulistano. São Paulo, Terça-feira, 7 de 
setembro 1858, n. 104, p. 3.) Há ainda no periódico considerações sobre o conhecimento, a revelação e a 
providência.  Já no periódico o Correio Paulistano, jornal que começa a circular em 1854 e, ao que consta, o 
de maior circulação na cidade, verificam-se artigos de ataque aos eclesiásticos, mormente a questão dos bens 
de mão-morta, em discussão na Câmara Municipal, em 1854.  
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em São Paulo. Como diretor do jornal o Amigo da Religião83, Joaquim Gonçalves de 

Andrade tornou-se o líder do maior grupo de oposição ao episcopado de Antônio Joaquim 

de Melo, utilizando o periódico para promover um discurso contrário às posturas do bispo, 

na década de 1850.84 

As controversas ao episcopado de dom Antônio reforçam a hipótese de que somente 

o sistema educacional proposto pelo Seminário viria de fato reverter o contexto de 

subversão contra a hierarquia romana ou monárquica que permeava a conduta do baixo 

clero. 

A fundação de uma casa para formação sacerdotal apresentava-se cada vez mais 

como única forma eficaz para a delimitação das práticas que caberiam aos sacerdotes, 

mediante a formação da sociedade moderna. A construção de um Seminário para 

estabelecer nova conduta clerical entre os paulistas vinha sendo almejada pelos bispos 

desde a fundação do episcopado. Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade (1827-

1847), o quinto bispo da Província e último descendente direto da corte portuguesa, 

preconizou um projeto de construção de um Seminário coerente com a realidade da 

província, no início do século XIX. Em seu projeto, o Seminário seria mantido sem o 

auxílio dos cofres públicos, garantindo a autonomia dos religiosos em relação aos negócios 

da coroa. O envolvimento de dom Manuel com as questões políticas gerou polêmica, posto 

que os conflitos políticos tornaram-se mais acirrados durante a primeira metade do século 

XIX, envolvendo mormente a elite agrária paulista, que começava a assumir suas 

                                                 
83 O semanário Amigo da Religião foi localizado na hemeroteca da biblioteca da Faculdade de Direito Largo 
São Francisco; mas se encontrava em mal estado de conservação, sendo enviado para microfilmagem. A 
presença do jornal na faculdade de Direito de São Paulo indica as posturas dos alunos quanto ao episcopado 
de dom Antônio. O mesmo jornal foi localizado no acervo da Biblioteca Mário de Andrade. Todavia, não 
consta o Amigo da Religião no Arquivo do Estado de São Paulo, onde se localiza o maior acervo dos jornais 
que circularam na província durante o século XIX. 
84 Cf: WERNET, Augustin. Imprensa Católica em São Paulo durante o Segundo Reinado. Relações Humanas, 
IRESI, São Bernardo do Campo, SP, n. 7, p. 35-47, 1986.  
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características.85 Dom Manuel, além de bispo, assumiu a vice-presidência da província e 

por três vezes ocupou a presidência. Suas posturas denotam envolvimento com o ideal 

conservador, linha filosófica concordante com a hierarquia romana. Em seu bispado, dom 

Manuel verificou a relevância cada vez mais expressiva da educação na definição dos 

grupos sociais que começavam a se configurar, colaborando para a definição de uma nova 

complexidade ideológica. A educação oferecida pelos bispos conservadores da Bahia e 

Mariana estava surtindo efeitos satisfatórios para o clero enquanto grupo social, oferecendo 

aos padres seculares projeção sociocultural e política junto à organização da sociedade que 

emergia. Todavia, a única obra educacional concretizada por dom Manuel fora a instalação 

da primeira escola normal de São Paulo, em 1846, que funcionava numa sala da catedral. 

No local, eram oferecidas, em período vespertino, aulas de línguas, gramática, aritmética, 

geometria, pintura e catecismo. Tais iniciativas, entretanto, surtiram pouco efeito para a 

reforma que almejara.  

As necessidades políticas e culturais do Segundo Reinado também constituíram 

fator decisivo para a criação de um Seminário, inserido no projeto educacional de formação 

das classes dominantes, e que se voltava para a aplicação de um modelo pedagógico 

fornecido pelo tradicional catolicismo. A criação do Seminário de São Paulo, efetivado de 

acordo com as determinações do Concílio de Trento, almejado em vão pelos bispos 

anteriores a dom Antônio, se concretiza, em 1854, em virtude dos interesses políticos e 

ideológicos da monarquia de Pedro II, que, na década de 1850, voltou-se para as antigas 

                                                 
85 Cf: SOUZA, Ney (Org.). A instalação do bispado de São Paulo. In: Catolicismo em São Paulo: 450 anos de 
presença da Igreja católica em São Paulo. São Paulo: Paulinas, 2004. Líbero Badaró foi um dos representantes 
italianos do liberalismo na cidade. Badaró era dono do jornal O Observador Constitucional, que circulou 
entre 1829 e 1930 – ano em que fora assassinado – o que poder ser interpretado como um ato violento de 
reação ao liberalismo na cidade de São Paulo. “A crítica do jornal de Líbero Badaró afirmava que o bispo era 
pouco inteligente e fraco administrador. Dom Manuel era expoente do partido conservador em São Paulo, 
opositor das idéias liberais do jornal.” (p. 296) 



 139

estruturas políticas da monarquia, legitimadas pela moral católica. Isto porque, também 

nesta década de 1850, o catolicismo romano, definia-se ainda mais como um símbolo de 

união entre a antiga forma de governo monárquico e o poder religioso, o que colaborou 

para o auge do conservadorismo da monarquia brasileira, nas décadas que vão de 1850 a 

1870.86 

As intenções políticas da monarquia quanto à criação do Seminário, na década de 

1850, que acompanham o bispado de dom Antônio, ficam subentendidas nas fontes sobre a 

sua elevação episcopal, dentre outros elementos que caracterizaram a vinda dos 

capuchinhos para a sua administração e a concessão de certas isenções de impostos e 

fiscalização de recintos, tais como estavam sendo efetivadas na época sobre os 

estabelecimentos educacionais e mesmo sobre as atividades dos clérigos.  

Por outro lado, dom Antônio não é entendido aqui apenas como um agente dos 

interesses políticos e religiosos em questão, mas também em relação aos ideais particulares 

que compunham a sua identidade e pela capacidade de conciliar as contradições da 

contingência às necessidades religiosas que julgava relevantes para o grupo. O percurso 

apresentado neste capítulo tem como objetivo mostrar a participação dos aspectos 

biográficos do bispo na viabilização de um sistema educacional complacente aos interesses 

político-religiosos da época, determinados pela monarquia de dom Pedro II e pelo papado 

de Pio IX. 

                                                 
86 CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. “Nisso consiste a diferença 
mais significativa no plano educativo entre o movimento da Reforma e o da Contra-Reforma. O primeiro 
privilegia a instrução dos grupos burgueses e populares com fim de criar as condições mínimas para uma 
leitura pessoal dos textos sagrados, enquanto o segundo, sobretudo com a obra dos jesuítas, repropõe um 
modelo cultural e formativo tradicional em estreita conexão com o modelo político e social expresso pela 
classe dirigente.” (p. 256) 
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5. SEMINÁRIO EPISCOPAL DE SÃO PAULO COMO ESTRATÉGIA 

CONJUNTURAL DO CONSERVADORISMO 

  

“ ... que os eclesiásticos dirigindo sua vida pelas normas dos 
sagrados cânones, e modelo da disciplina eclesiástica, se mostrem-
lhes primeiros, como exemplo das boas obras nas palavras, na 
conversão, na caridade, na fé, na castidade, e principalmente 
jamais ‘interrompam’ o estudo das sagradas disciplinas e se 
apliquem constantemente com todo cuidado a procurar a salvação 
das almas e preencham as obrigações do seu próprio ministério 
cuidadosa, sucinta e santamente. A igreja necessita de bons 
administradores, diante das calamidades dos tempos, o que se 
consegue somente pela instrução. O que deve ser feito desde a 
infância, ao qual deve receber desde os primeiros anos de vida, 
segundo a mente do Concílio de Trento em  toda a virtude e 
disciplina canônica, em um Seminário por mestres de excelente 
probidade, doutrina e espírito eclesiástico, que o colocará fora e 
alheio ao perigo do mundo profano. Sendo assim capaz de 
oferecer-vos a contingência do seu trabalho na cultura da vinha do 
Senhor e repreenda aqueles que forem contrários. Porque os 
homens inimigos procuram perverter os espíritos e os costumes de 
todos, corromper e abalar os fundamentos da sociedade cristã, 
sendo o exemplo e a demonstração muito importantes, mormente 
aos fiéis confiados aos nossos cuidados. A paróquia seria para o 
pároco um rebanho ao qual deve ser cuidado com o pão da 
palavra divina, com a administração dos sacramentos e de 
conduzir os homens que andam errantes, para o caminho da 
salvação, e fazer espontâneo e paciente trabalho que os homens 
rudes e principalmente os meninos conheçam os ministérios da 
nossa fé e os preceitos da religião, e formar em tempo próprio  os 
seus espíritos, para a honestidade e piedade. É papel do ofício 
episcopal e principalmente a causa da Igreja Católica, defender a 
sua doutrina, direitos e liberdade. Persuadi-vos inteiramente que 
nada será mais agradável do que fazer tudo o que sabemos para 
revertermos em nossa maior utilidade e nosso rebanho. 
 É importante que ao lado destas práticas não deixamos de 
orar humildemente com todo empenho a Deus, com misericórdia 
para ser digno de propriedade, abundância e graça, e abençoe 
nossos cuidados episcopais para que nossa vinha que deve ser 
cultivada para os nossos trabalhos, e regada pelos nossos suores, 
perdura todos os dias abundância e fruto de justiça... Roma, 1852. 
Pio IX” 1 

 
 

                                                 
1 PIO IX. Carta a dom Antônio Joaquim de Melo. Roma, 1852. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, 
Livro Tombo do Seminário Episcopal de São Paulo, 1856-1898, localização (11-3-1), p. 3.  
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 Esta carta, enviada depois da primeira que reconhece o bispado de dom Antônio, 

apresenta as determinações do alto clero romano para a religião que deveria ser professada 

na Província de São Paulo, e o perfil do padre, quanto aos seus deveres e às realizações. A 

carta elucida o papel diferenciado do sacerdote católico dentro da sociedade civil moderna, 

salientando o caráter soteriológico do catolicismo. Para o papa Pio IX, Deus teria um 

comprometimento com a História humana, e os homens não seriam agentes históricos e sim 

pacientes da ação divina que seria pronunciada por Deus, por intermédio dos sacerdotes no 

ministério dos ritos, devoções e sacramentos; e seria por intermédio do exercício destas 

práticas que os homens iriam garantir a sua verdadeira salvação na vida celestial. Neste 

discurso soteriológico, a hierarquia católica era quem garantia a vida eterna após a morte.2 

A carta elucida a visão soteriológica do papa explicitada na apresentação de uma realidade 

dicotômica que divide o mundo entre sagrado e profano; neste contexto, as práticas 

modernas e contemporâneas são apresentadas como ideologias que o clero católico deveria 

combater, uma vez que caracterizavam o profano. Esta visão sustentava-se na idéia de que 

o mundo estaria dividido entre as forças do bem e do mal, e o padre, por sua vez, deveria se 

situar como grande difusor do bem da humanidade, garantindo a salvação das almas na luta 

entre Deus e Satã.3   

 Na abordagem de Pierre Bourdieu, sobre a ascensão das grandes religiões históricas 

no contexto das sociedades urbanas, com a passagem do homem do campo para as cidades 

alteram-se as concepções acerca de Deus e sua atuação sobre a vida dos homens. No âmbito 

                                                 
2 Cf: GAETA, Maria Aparecida Junqueira Veiga. Os percursos do ultramontanismo em São Paulo no 
episcopado de D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894). São Paulo, 1991. Tese (Doutorado em 
História), Universidade de São Paulo.; Cf: ROMANO, Roberto. Brasil: Igreja contra Estado. São Paulo: 
Kairós, 1979. “Este anseio de salvação não se esgota nas situações meramente conjunturais, mas se inscreve 
no contexto mais amplo da luta entre a Igreja e os demais poderes positivos da ordem social capitalista...”. 
(p.22) 
3 Cf: Capítulo 2.  
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desta mudança, ocorre um processo moralizador marcado pela passagem da noção de 

pureza da ordem mágica para a noção do erro e do pecado. A configuração deste contexto 

traria a necessidade de elementos moralizantes, comumente expressos na atividade de um 

corpo de sacerdotes.4 Franco Cambi, em História da Pedagogia,5 também reconhece que, 

nas sociedades modernas dispostas na organização dos centros populacionais, ocorre uma 

mudança nas concepções de poder, que é descentralizado e passa a distribuir-se de forma 

capilar pela sociedade, através de um sistema de controle que permeia a organização de 

grupos pelas instituições, que se dividem em escolas, cárcere, exército e na atividade dos 

intelectuais. A estes veículos é delegada a responsabilidade pela elaboração de consensos e 

penetração de uma lógica estatal que centraliza decisões de controle no conjunto da 

sociedade constituída. 

A cidade de São Paulo contava, no início de 1850, com aproximadamente trinta mil 

habitantes, e já se apresentava, naquela ocasião, como um grande centro comercial que 

inter-ligava as demais localidades em desenvolvimento nos seus arredores.6 O 

desenvolvimento da agricultura vinculada à produção do café começava a dar os seus 

primeiros sinais de prosperidade material na Província, denotado pela expansão 

arquitetônica das cidades que se desenvolveram com o capital oriundo do café, uma vez 

que a construção civil era um sinônimo do avanço e progresso moderno.7 A diferenciação 

do clero dos demais grupos que se formavam nos espaços urbanos  passou a ser apresentada 

em forma de estatuto moral e ético.  

                                                 
4 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 43.  
5 CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 197. 
6 GUIMARÃES, Laís de Barros Monteiro. Luz. História dos bairros de São Paulo. São Paulo: Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico, Divisão do 
Arquivo Histórico, [1929?], p. 76. 
7 Cf: TIRAPELLI, Percival (Org.). Arte sacra colonial: Barroco memória viva. São Paulo: Editora UNESP; 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. De acordo com o autor, na medida em que a economia do café avançou no 
Oeste paulista, a construção arquitetônica da cidade foi tomando maior vulto.  
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Dom Antônio, no mesmo ano em que recebeu a carta apresentada no início deste 

capítulo, que define as características que deveriam ser assumidas pelo clero paulista, 

promulgou um Regulamento para aqueles que almejavam a carreira sacerdotal. O 

Regulamento para ordinandos8 era o que de fato daria início à aplicação do Regulamento 

ao clero,9 lançado um ano antes, e que levaria adiante os princípios da religiosidade que 

estavam sendo determinados pela hierarquia romana. O Regulamento para ordinandos 

acabou sendo utilizado como uma espécie de guia aos seminaristas, mesmo depois de 

ordenados. Não se considera aqui que este Regulamento tenha sido utilizado como critério 

de seleção dos alunos e sim como um dos instrumentos para a aplicação da moral que 

estava sendo idealizada. O sacerdócio, nas práticas arraigadas, apresentava-se como mais 

uma opção profissional no sistema sociocultural que vinha da Colônia para o Império; 

mudar esta estrutura cultural era o propósito dos idealizadores do Seminário, contudo isto 

viria a acontecer de forma gradativa, à medida que os novos candidatos fossem educados 

dentro do novo princípio.  

Para a hierarquia eclesiástica romana, o padre secular tornou-se um dos principais 

alvos dos sistemas de controles pelo fato de estar mais envolvido com a sociedade civil. 

Como grupo exposto ao público, compunha a ala mais vulnerável ao comportamento 

popular quando deveria se apresentar como elemento diferenciado, dotado de poder 

suficiente para impor os seus hábitos e não ser conduzido pelos hábitos da população civil. 

 

                                                 
8 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, pastas avulsas do Seminário Episcopal de São Paulo 1854-1864, p 1-6. Na última 
página do documento, consta ainda: “O ordinando Antônio Cândido de Alvarenga, hoje padre non méis 
meritis”. São Paulo. 11 de abril de 1856. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, localização (1.4.44), 
p. 1-6. 
9 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento ao clero. 2 de agosto de 1851. Arquivo da Cúria Diocesana de 
São Paulo. Documentos interessantes, p. 27-42. Estante 15, gaveta 79, nº 52.  
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5.1 O regulamento para os ordinandos 

 

Um dos fatores que comprovam a utilização do Regulamento para ordinandos como 

um dos guias de orientação que deveria ser usado ao longo da carreira do padre são as 

informações que constam na cópia do Regulamento localizado no Arquivo da Cúria. A 

cópia desde documento está datilografada em papel timbrado com as inscrições Cúria 

Metropolitana, Arquivo, Gabinete do Diretor, junto às pastas de documentos avulsos sobre 

o Seminário entre os anos de 1854 a 1862; este documento é apresentado como cópia 

daquele pertencente ao ordinando Antônio Cândido de Alvarenga, que foi nomeado 

primeiro bispo do Maranhão e posteriormente, bispo de São Paulo.10 O fato comprova a 

hipótese de que as orientações de dom Antônio, explícitas durante o processo de abertura 

do Seminário, continuaram vigorando, como círculos concêntricos, na atividade dos alunos 

que foram ordenados. Dentre eles, os que mais se destacavam pela obediência às normas 

impostas acabavam permanecendo na instituição, atuando de alguma maneira junto aos 

noviços e ascendendo na carreira como integrantes do alto clero. Fica também a hipótese de 

que mesmo aqueles que não permaneceram na instituição, mantendo a atividade de padre 

colado, carregariam os preceitos sacerdotais resumidos no Regulamento. 

O Regulamento para ordinandos antecipa em seu texto todos os elementos que 

seriam implantados na organização pedagógica do Seminário: aspectos psicológicos, 

morais, éticos, filosóficos, teológicos, entre outros que viriam definir as características 

diferenciadas do clero. 
                                                 
10 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, pastas avulsas do Seminário Episcopal de São Paulo 1854-1864, p 1-6. Na última 
página do documento consta ainda, “O ordinando Antônio Cândido de Alvarenga, hoje padre non méis 
meritis”. São Paulo. 11 de abril de 1856. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, localização (1.4.44), 
p. 1 a 6. Documento datilografado e colocado entre os documentos das pastas avulsas do Seminário Episcopal 
de São Paulo 1854 a 1864.  
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O começo do texto é permeado por uma linguagem que deixa explícitos os aspectos 

psicológicos que deveriam denotar a espiritualidade dos sacerdotes:  

 
“Com a mão tremula, meus filhos em Jesus Cristo, cheio de confusão porque não 

encontramos no Sacerdócio, como devíamos, arrastado só pelo dever, pegamos na pena para falar-
vos das disposições necessárias ao sublime estado a que vos destinais. É preciso, é indispensável 
sermos chamados, é o que se entende pela palavra vocação. Mui pouco ou nada tem sido ela 
considerada, por isso Jesus Cristo tem de nós sofrido tanto escândalo, sendo por nós seu santo nome 
blasfemado. Não nos enganemos em objeto de tanta magnitude. O que poderia ser um Santo no 
estado comum, será um demônio, porque tomou um estado, que lhe não convinha...”11. 

 

Depois desta exposição permeada de adjetivos com os quais dom Antônio procura 

evidenciar sua emoção diante da iminência de dotar o seu bispado de um clero santo, o 

texto segue descrevendo a vocação, e apresentando os traços que deveriam ser almejados e 

as ações a serem praticadas durante o exercício do sacerdócio. O item Vocação é 

apresentado como uma necessidade divina incontestável. No segundo e terceiro parágrafos, 

que constituem o maior enunciado do Regulamento, verificam-se os elementos da tradição 

que vinham sendo defendidos pelo catolicismo desde o Concílio de Trento; a vocação 

deveria ser inspirada no exemplo dos Pontífices da antiga Lei, nos Apóstolos, na prática 

constante e nos seus Cânones. Na seqüência, adentra as passagens bíblicas, citando S. 

Paulo, carta aos Hebreus, S. João, capítulo 10, e, mais ao final, Santo Agostinho, trecho do 

sermão 981; a vocação é explicitada como um chamado de Deus, e aquele que exerce o 

sacerdócio sem este chamado seria um usurpador criminoso, digno dos mais terríveis 

anátemas. O chamado de Deus pode ser interpretado como uma forma de incutir no 

ordinando a idéia de que sua profissão é diferenciada pelo fato de fazer parte de um dom 

divino, que o coloca numa categoria distinta pelo plano espiritual. O texto aponta os 

elementos que deveriam estar constantemente nas meditações dos ordinandos antes de 
                                                 
11 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, pastas avulsas do Seminário Episcopal de São Paulo 5-4-1864, p. 1. 
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entrar em quaisquer ordens sacras, posto que os mesmos seriam responsáveis não apenas 

pela sua eterna salvação, mas pela salvação dos povos que deles dependem; utilizando as 

palavras do texto: “O negócio é importante, sua eterna salvação, como a do povo depende 

do acento deste passo.”12 Ao final deste item, a hierarquia católica se apresenta como aquela 

que oferece os princípios da verdadeira vocação, que abrem os tópicos discutidos nas 

demais seções do texto: Inclinação, Pureza de Intenção, Santidade, Espírito Eclesiástico, 

Ciência, Chamado do bispo e Estima geral do povo.  

O segundo item trata da Inclinação, definida como um estado eclesiástico, um 

sentimento de atração ou gosto que não se explica, que indica uma propensão inata que 

arrasta o vocacionado para o Seminário – na maior parte dos textos produzidos pelo próprio 

clero daquele período, o Seminário é apresentado como Santuário. A Inclinação é tratada 

como um sentimento verdadeiro, na medida em que se manifesta como um atrativo calmo, 

forte e constante, acompanhado da aptidão que lhe confere os afazeres do culto. A 

Inclinação é seguida do item Pureza de Intenção, apresentada como o desejo exclusivo para 

a glória de Deus e salvação das almas, assim como Jesus, que veio ao mundo para instituir 

seu sacerdócio. Nas palavras do texto: “Deve o Levita estar puro de todas as vistas 

humanas. Aquele que tem um outro fim é um intruso, que só achará maldição em seus 

passos.”13 Em seguida, é a Santidade o item tratado pelo texto, e que ocupa uma página 

inteira do Regulamento. Nesta passagem, é chamada a atenção para o afastamento dos 

lucros, o que aparece no final do primeiro parágrafo. Logo em seguida, o texto aponta para 

os elementos da Santidade. Assim como vinha sendo tratado pelo Concílio de Trento, o 

sacerdote deveria ser um exemplo de santidade entre as pessoas “comuns”, um sujeito 

                                                 
12 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, pastas avulsas do Seminário Episcopal de São Paulo 5-4-1864, p. 1. 
13 Idem, p. 2. 
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aureolado pela força da sua espiritualidade, em cuja personalidade se delineasse um ser 

irrepreensível, símbolo de perfeição e dedicação às coisas sagradas. O texto utiliza citações 

de São Tomas, Catecismo Romano, Inocêncio I, Gousset e Bouvier. É retirada de São 

Tomas a idéia de que os sacerdotes são mediadores entre Deus e o povo, promovem a 

ligação, um privilégio de poucos que deveria ser cultivado pela hierarquia romana. A 

segunda citação feita é retirada do Catecismo Romano, que afirma que “não se deve confiar 

o ministério sagrado senão aqueles que podem encher suas funções com a santidade de 

vida.”14 De acordo com o texto, a graça poderia ser recuperada com penitência, que os 

colocaria novamente firmes na virtude e no temor de Deus. Por último, a Santidade é 

apresentada como capacidade singular de resistir ao crime, ou seja, às práticas que denotam 

a vida profana, um testemunho de uma pessoa capaz de suportar as provas impostas por 

Deus. As citações de Inocêncio I, Gousset e Bouvier são retomadas para indicar as regras 

de castidade, que nas palavras do texto são assim colocadas:  

 
“não se ordenem aqueles que deliberadamente tem cometido pecados de luxuria, seja entre pessoas 
do mesmo sexo, ou diferente, descobrindo sempre nos experimentados horror do crime, e fugida da 
ocasião. Mais se pode contar com sua emenda se tem de viver em vida claustral.”15  
 
 

O texto continua condenando os hábitos sexuais e demonstrando o que seria a 

prática da vida profana, incondizente com a vida santa, permeada pela castidade. 

Entretanto, havia a possibilidade de correção dos erros por intermédio da obediência às 

ordens e às práticas de penitência, apresentada como uma opção do candidato. A dicotomia 

entre o sagrado e o profano é extremamente acentuada neste ponto, diante da possibilidade 

de optar pela mudança de hábitos, contudo as práticas jamais poderiam se dar 

                                                 
14 Idem, p. 2. 
15 Idem, p. 2-3. 
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concomitantemente, ou seja, os religiosos não poderiam levar uma vida que conciliasse 

hábitos profanos e sagrados. Por último, o texto indica para aqueles que apresentassem 

mais dificuldades para o direcionamento da conduta moral eclesiástica a busca pela 

orientação da moral de Gousset, exposta no capítulo da Vocação, página 443, tomo 2. 

O item Espírito Eclesiástico apresentava as características dos elementos da 

espiritualidade dos ordinandos, definida como uma idéia ou desejo ardente de vivenciar a 

glória de Deus, dedicando-se à salvação das almas:  

 

“uma dedicação aos interesses da Religião e da Igreja Católica, apostólica, romana: encerra amor ao 
respeito, a oração, ao estudo. Em uma palavra abnegação de si mesmo. O ordenando,  que não sinta 
estes atrativos, cuide noutra vida; não faça sua infelicidade, e não seja carga, em lugar de Ministro 
da Igreja. Não estão ainda em Seminário, onde mais facilmente podem ser conhecidos, mas saibam, 
que os recusaríamos, se os conhecêssemos.”16 
  
 
 Nota-se que os estudos são apresentados como traço da espiritualidade sacerdotal, 

que trariam os conhecimentos necessários para o perfeito exercício da profissão de salvador 

de almas. É interessante notar que nesta passagem Igreja Católica e religião não aparecem 

como palavras sinônimas, o que indica que a denominação Igreja vem contribuir para a 

administração da religião, sendo ela colocada como a única capaz de fazer existir a religião 

verdadeira, apresentada como aquela ensinada pelas Escrituras Bíblicas, cujos clérigos, 

orientados pela hierarquia romana, seriam os maiores detentores da sua interpretação. 

Os aspectos burocráticos para o envolvimento do indivíduo na instituição são 

também apresentados como elementos da espiritualidade sacerdotal, que, por exemplo, 

deveria ser identificada no Chamado do bispo, na Estima do povo, nos detalhes e nas 

particularidades exigidas, como matrícula, instrução, vestuário, divertimentos, e, por 

                                                 
16 Idem, p. 3. 
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último, nos juramentos (primeira e segunda fórmula que são especificadas ao final do 

Regulamento). O Chamado do bispo é apresentado como algo que representa a vontade de 

Deus, “porque aos bispos foi dado pela ordenação perpetuar a hierarquia sacerdotal”.17 O 

chamado do povo e a sua estima seriam outra forma de identificar a vocação do ordinando; 

sempre que ele reconhecesse do público as suas qualidades sacerdotais, seria um sinal de 

que portava uma verdadeira vocação. 

A parte que trata dos “Detalhes e particularidades que exigimos” adentra as 

questões burocráticas para a aceitação do ordinando, que em caso de maioridade (acima de 

18 anos), deveria prestar juramento, junto às mãos do Secretário do Bispado, de que nunca 

fizera parte de Sociedades Secretas, e se fizera, já não mais pertencia à mesma. Esta 

exigência perpassa as determinações contrárias à Maçonaria, que passou a ser combatida no 

Brasil, seguindo as orientações de Pio IX, pelo clero ultramontano.  

Depois do juramento citado acima, o ordenando poderia prosseguir com sua 

matricula efetivada junto à Câmara Eclesiástica, para aqueles que residiam na capital, ou 

junto ao vigário da sua respectiva vara, que depois encaminharia para a Câmara 

Eclesiástica, no caso daqueles que residiam fora. No ato da matrícula, o ordinando 

declarava sua idade, o nome dos seus pais, o lugar de sua residência e os bens particulares 

dos seus pais. Estes dados identificavam a posição socioeconômica do ordinando perante os 

clérigos. De acordo com o Regulamento, eram impedidos de se matricular os filhos 

ilegítimos de padres e os filhos de pessoas cativas. Na parte que trata da instrução, era 

exposto o impedimento ao ordinando de passar para o subdiaconato, caso não tivesse 

adquirido os conhecimentos necessários para traduzir o latim e o francês, e ainda o domínio 

                                                 
17 Idem, p. 3. 
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da ortografia, apresentado como critério para admissão. O ordinando deveria, assim, se 

aperfeiçoar até atingir os conhecimentos básicos da língua portuguesa.  

É importante salientar que, por trás desta determinação, estava a busca pela 

legitimidade da cultura portuguesa por intermédio dos sistemas educacionais, uma vez que 

este critério de compreensão e domínio da língua escrita era uma exigência que perpassava 

todas as academias do Brasil. O próprio conceito de nação permeava o domínio da língua e 

envolvimento com a cultura do seu povo, o que conseqüentemente definia os traços da 

cultura portuguesa sobre o Brasil, impondo a língua à nação que se formava. Com o latim e 

o francês, vinham a tradição da hierarquia romana e a cultura francesa. 

No Aspecto Religioso, eram ainda exigidos conhecimento adequado do Grande 

Catecismo, da leitura do calendário, do tratado para vocação do estado eclesiástico, do 

tratado da oração, dos sacramentos, ‘in genere’, do batismo, das censuras, das 

irregularidades, do voto, do tratado da ordem e do subdiaconato.18 O Regulamento chamava 

a atenção para os trajes, mais um ponto relacionado às práticas sagradas e profanas, e que 

deveriam ser controlados desde o momento em que o candidato optava pela vida religiosa. 

Uma vez admitido, o ordinando deveria assumir o traje obrigatório à sua categoria, usando 

aos domingos, dias Santos, festas solenes e quando das idas à Igreja o hábito talar utilizado 

pelos padres do bispado – aos que preferiam, era dada liberdade para usá-lo. Em todo caso, 

fora da Igreja deveriam usar sobrecasaca e volta, na cor escura ou parda, assumidos como 

distintivos dos ordinandos; não era permitido de forma alguma, nas palavras do texto, 

“modas no cabelo”, ou seja, cortes ou penteados que vinham sendo adotados pelos rapazes 

da população civil, que se apresentavam condizentes aos modismos.19 Com isto, impediam 

                                                 
18 Idem, p. 4. 
19 Idem, p. 4. 
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que os ordinandos assumissem os hábitos indumentários que começavam a se expressar na 

vida urbana como um distintivo socioeconômico e também como sinal de adesão à 

modernidade. Os ordinandos também ficavam destituídos de qualquer tipo de divertimento 

que pudesse confundi-los com os demais, que não assumiram a carreira sacerdotal, sendo 

ainda estritamente proibido, e sujeito à expulsão como pena, o hábito imoderado de 

consumir bebidas embriagantes. 

No item Exigência Necessária, apresentam-se as formas de controle do ordinando 

que ainda estava no regime aberto de estudo. Atribuía-se aos párocos que os 

acompanhavam na confissão e comunhão, nas tarefas de estudos dos sacramentos, e nas 

demais condutas que deveriam estar de acordo com o Regulamento, a apresentação de 

relatório trimestral sobre o desempenho do ordinando, o qual deveria ser encaminhado para 

a Câmara Eclesiástica que detinha a sua ficha de inscrição, para compor, assim, o seu 

prontuário. Aqueles que cometessem infrações, de acordo com o Regulamento, deveriam 

ser suspensos por seis meses; em caso de reincidência, suspensos por um ano, e diante de 

nova incidência, ficariam definitivamente suspensos, tendo seu nome cortado da relação de 

matrícula. Na documentação consultada, foi identificado somente um caso de expulsão, o 

que indica flexibilização ou ponderação quanto à observação destas regras. 

São indicados também no Regulamento os títulos dos livros obrigatórios: Caminho 

do Santuário, Introdução à Vida Devota, por São Francisco de Sales; e, Teologia 

Dogmática e Moral, de Gousset. Para aqueles que pudessem ir até o Rio de Janeiro, 

recomendava-se adquirir o Catecismo do Abade Guillois, em quatro volumes. Ficou ainda 



 152

expresso que todos deveriam portar uma cópia do Regulamento, disponibilizado na Câmara 

Episcopal, assinado pelo Secretário do Bispado.20 

As orientações contidas no Regulamento ao clero21 e no Regulamento para 

ordinandos22 foram dadas por Pio IX na primeira correspondência enviada ao bispado de 

dom Antônio, parabenizando-o pela posse. Estas orientações se repetem em vários 

documentos lançados pelo bispo. Entratanto, a viabilidade destes estatutos moral e ético 

seria de fato garantida por intermédio da educação escolar.23 

 

5.2 A construção do prédio 

 

A aplicação dos controles expostos nos regulamentos, que exigiam do clero uma 

nova disciplina, poderia de fato ser efetivada mediante o modelo educacional do internato, 

ou seja, em um local determinado e fechado em si mesmo. O modelo mais eficaz para a 

propagação desta disciplina moral e ética que o clero deveria assumir, ou de qualquer outra 

que viesse a ser estabelecida, era o regime que seguia o modelo dos conventos medievais. 

De acordo com Michel Foucault, “o internato aparece como regime de educação senão o 

mais freqüente pelos menos o mais perfeito”24 para a aplicação de um novo código 

disciplinar. As instituições totais, conforme a definição de Erving Goffman,25 são recintos 

fechados em si mesmos, que separam os grupos ali reunidos da sociedade que se configura 

                                                 
20 Idem, p. 5. 
21 MELO, Antônio Joaquim de Melo. Regulamento ao clero. 2 de agosto de 1851. Arquivo da Cúria 
Diocesana de São Paulo. Documentos interessantes, p. 27-42. Estante 15, gaveta 79, nº 52. 
22 MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, pastas avulsas do Seminário Episcopal de São Paulo 1854-1864. 
23 BULA DE NOMEAÇÃO DO BISPO D. ANTÔNIO JOAQUIM DE MELO. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo. Março de 1851, 4-2-31, p. 188. 
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1988. 
25 Cf: GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1987. 
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no espaço externo. O recinto é composto e dividido de forma a garantir a sobrevivência e o 

desenvolvimento dos grupos, apresentando em seu espaço todas as condições para 

alimentação, estudo, descanso, lazer, cerimoniais e outras atividades da vida cotidiana que 

se realizam na sociedade aberta, de forma a reduzir ao máximo a saída dos internos. O 

contato do interno com o mundo externo era mediado pelo representante máximo da 

administração, dividida hierarquicamente. Atribuía-se a ele a responsabilidade pela 

contratação de funcionários, pela manutenção das bases materiais e pela determinação da 

disciplina. No caso específico do Seminário, cabia ao reitor a administração, que se dividia 

em: financeira, intelectual e religiosa. 

As escolas particulares começam a ser construídas em São Paulo a partir da Lei  

Provincial de março de 1846, que dispensava processos burocráticos ou formais de 

autorização, sob a alegação de que as escolas públicas que havia eram inconsistentes e o 

alcance do Colégio de Belas Artes e da Faculdade de Direito eram insuficientes.26     

A construção do prédio para a aplicação da nova disciplina sacerdotal envolveu 

quatro anos de um burocrático trabalho, que incluiu: formação de uma comissão para 

levantar fundos e administrar a construção, reunião das pessoas habilitadas à construção e 

ainda, um dos pontos mais relevantes, a localização daqueles que deveriam assumir a 

administração pedagógica educacional.27  A Carta Pastoral elencou à população civil os 

                                                 
26 Cf: MARCILIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Instituto Braudel; 
Imprensa oficial, 2005. p. 79. Cf: ALMEIDA, José Ricardo Pires. Instrução Pública no Brasil (1500-1889): 
História e Legislação. São Paulo: EDUC, 2000. p. 81. Nesta obra, são expostas algumas medidas da 
monarquia brasileira, adotadas a partir de 1845, para com o ensino secundário público e também particular.  
27 Para identificar o processo de construção do Seminário, foram consultados os seguintes arquivos: Arquivo 
da Cúria Metropolitana de São Paulo; Arquivo do Município de São Paulo; Arquivo do Estado de São Paulo; 
e as Atas da Câmara Municipal de São Paulo, consultas estas que evidenciaram a escassez de documentos 
sobre o processo de construção do estabelecimento. Para suprir esta escassez, foram utilizados neste capítulo 
os memorialistas da História de São Paulo, mormente aqueles dedicados ao bairro da Luz, local onde o 
Seminário foi apresentado como um sinônimo de progresso. Cf: TAUNAY, Affonso de. História da cidade 
de São Paulo sob Império (1842-1854). Volume VI. Coleção da Secretaria Municipal do Patrimônio Histórico 
Divisão do Arquivo Histórico. São Paulo, 1977.; MARTINS, Antônio Egydio. São Paulo Antigo. São Paulo: 
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pontos mais relevantes acerca do Seminário, a sua finalidade e o objetivo a que se 

destinava. Depois da abertura, que relacionava os títulos de nobreza de dom Antônio, era 

apresentada a finalidade a que se destinava o recinto: combater o espírito pagão, que teria 

invadido todas as classes católicas do Brasil.28 O Seminário deveria ser reconhecido no 

contexto da sociedade em que se constituía como um centro de legitimação de uma dada 

instância cultural e profissional, o que pode ser entendido como parte da complexificação 

das sociedades contemporâneas. Conforme a Carta Pastoral, o Seminário fora aberto como 

fruto da autorização do Concílio de Trento, na sés. 23 de ref. 18, autorizado pelo Decreto n. 

1.275, de 21 de abril de 1853, no qual constam também as nomeações do Reitor, dos Lentes 

e Professores que deveriam servir ao ensino.29 

Na redação da Carta Pastoral n. 8 são apresentados também os ânimos que moveram 

as intenções educativas do bispo para a abertura de um Seminário ao clero, condizentes 

com os de Pio IX. Com o emprego de um vocabulário capaz de denotar a posição de 

submissão do bispo às orientações e ordens do papa, dom Antônio apresenta os 

capuchinhos como grupo enviado para dirigir o Seminário, relata a sua procedência 

francesa e as qualificações atribuídas aos mesmos, quanto à competência para o 

                                                                                                                                                     
Paz e Terra, 2003.; JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo: Departamento do 
Patrimônio Histórico, 1988.; GUIMARÃES, Laís de Barros Monteiro. Luz: História dos bairros de São Paulo. 
São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio 
Histórico, Divisão do Arquivo Histórico, [1929?]. 
28 SANTANA, Joaquim José Gomes. Ata de abertura do Seminário. São Paulo, 4 de novembro de 1856. 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Livro Tombo 1856-1898, localização (11-3-1), folha 2. 
29 DENZINGER, Enrique. El magistério de la Iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 272-274. Sessão 
do Concílio de Trento em que se inscrevem os princípios de autoridade da hierarquia para com a 
administração dos sacramentos, assim como a capacidade de perdoar e absolver os pecados como fora 
manifestado nas Sagradas Escrituras e tal como vinha sendo mantida pela tradição católica. Nesta sessão, 
defende-se a qualificação da hierarquia e sua distinção perante a comunidade de fiéis. Apresentam-se também 
os cânones dos sacramentos, conferindo somente aos sacerdotes ordenados pelos bispos a graça do Espírito 
Santo em seu caráter, conseqüentemente os únicos capazes de ministrar o cerimonial cristão. O texto reforça 
ainda os aspectos da hierarquia eclesiástica atribuídas por ordenação divina, presentes nos bispos, presbíteros 
e ministros e, por último, afirma que os bispos só devem ser reconhecidos na medida em que são designados 
pela autoridade do Romano Pontífice.   
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desempenho da função de sacerdotes santos e cultos. Nesta passagem, mesmo tendo 

indicado a competência dos freis para a missão que estava sendo assumida, dom Antônio 

deixava claro que esta havia sido uma exigência da hierarquia. Mais à frente, junto à parte 

que trata sobre os professores e as matérias que seriam ministradas, o bispo salienta a 

espera por mais 5 lentes lazaristas de Paris, para assumir as disciplinas vacantes; este fato 

reforça a hipótese de que o bispo dom Antônio não teria ficado de todo satisfeito com o 

envio dos capuchinhos para assumir o Seminário que ele estava inaugurando. Outro ponto 

no tocante a esta questão é a determinação do bispo, exposta nos últimos parágrafos da sua 

Carta Pastoral, quanto à permanência dos capuchinhos na reitoria e nas disciplinas 

principais. Os freis deveriam permanecer até o momento em que do Seminário pudessem 

sair sacerdotes hábeis para os substituir. Esta determinação foi colocada junto às 

determinações sobre a biblioteca. Depois do falecimento do bispo, nenhum livro doado de 

sua biblioteca particular poderia ser tirado da casa, e em caso do seu desejo não ser 

atendido, os livros deveriam ser vendidos em São Paulo ou na Capital e a verba obtida 

encaminhada para a Santa Casa da Misericórdia de Itu. A terceira determinação episcopal 

consagrou a instituição aos santos padroeiros: 

 
“Este estabelecimento foi primeiro dedicado a Santo Inácio de Loyola; mas conhecendo a 

vontade do Pai comum, que Nos fez saber que sua vontade era, que os edifícios criados, depois da 
memorável época da definição dogmática da Imaculada Conceição de Maria, fossem dedicados a 
Maria Imaculada; com o mais puro sentimento de obediência filial e de confiança na Mãe dos 
Homens Nós lhes damos o primeiro lugar e ficará de hoje para todo o sempre chamando-se 
Seminário Episcopal de Maria Imaculada e de Santo Inácio – Inefável era o amor e a confiança de 
Inácio para com Maria Santíssima (...) Nos pedimos, exortamos e mandamos que anualmente se 
façam nesta casa duas festas de missa cantada a canto chão e Sermão: a 1ª.  a 8 de dezembro, 
implorando a proteção de Maria Imaculada a 2ª. a 31 de julho, dedicada a Santo Inácio de Loyola, 
cujos filhos tantos bens fizeram expondo em seus trabalhos evangélicos suas vidas, seus cômodos, a 
bem daqueles que jaziam sepultados no embrutecimento e sombras da morte (...) Tão bem pedimos 
igual festa na 6ª. feira antes da dominica palmarum em honra de Maria Imaculada em seu sacrifício 
doloroso. Pretendemos fazer as nossas expensas um altar e aí colocaremos a imagem de Maria em 
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sua solenidade. Desde já doamos para a casa esta imagem mas só a entregaremos depois da acabada 
a capela...”30  

 
 
Neste ponto prevaleceu o caráter conciliador do bispo perante as relações de poder 

que recaíam sobre ele. A consagração dos padroeiros envolvia os ícones do catolicismo e as 

devoções que colaboravam para a formação da personalidade dos formandos; perpassava as 

datas comemorativas e contribuía para a formação do caráter religioso, que estaria sendo 

constituído no interior da instituição. O santo padroeiro pode ser entendido como um dos 

elementos estruturantes dotado de poder simbólico, que deixa traços específicos na 

identidade dos envolvidos no culto. No caso do Seminário, verifica-se que dom Antônio 

pusera fim à questão, conciliando as intenções e invocando as bençãos de ambos os santos: 

Santo Inácio e Nossa Senhora da Conceição. Outra passagem que reforçou esta questão foi 

a ata de abertura do Seminário, que em sua totalidade reproduz partes dos pontos 

apresentados na Carta Pastoral n. 8:  

 
“Serve este livro, pertinente ao Seminário Episcopal de Maria Imaculada e Santo Inácio de 

Loyola, para nele se registrarem os Provimentos, Ordens e Determinações do Exmo. e Revmo 
Diocesano, e autoridades competentes. Não para mim, abaixo assinado, numerado e rubricado    
Alto de cada folha... Este estabelecimento foi primeiro dedicado a Santo Inácio de Loyola, mas 
conhecendo a vontade do Pai comum, que nos fez saber que sua vontade era, que os edifícios 
criados, depois da memorial época da Definição Dogmática da Imaculada Conceição de Maria, 
fossem dedicados a Maria Imaculada, com o mais puro sentimento de obediência filial, e de 
confiança na mãe dos Homens, nós lhes damos o primeiro lugar, e ficará de hoje para todo o sempre 
chamando-se: Seminário de Maria Imaculada e Santo Inácio de Loyola...”31 

 

O caráter conciliador pode ser interpretado como um indício de resistência do bispo 

em relação ao papa. Entretanto, o culto à Virgem promovido pela hierarquia, além de 

perpassar a questão da fé em forma de dogma, favorecia a difusão de relações assexuadas 

                                                 
30 Cf: CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. Carta Pastoral sobre o Seminário. In: A Igreja na História de 
São Paulo (1851-1861). São Paulo. Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. p. 314.  
31 SANTANA, Joaquim José Gomes. Ata de abertura do Seminário. São Paulo, 4 de novembro de 1856. 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Livro Tombo 1856-1898, localização (11-3-1), folha 2. 
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com a figura feminina, e que seria um importante elemento de moralização do clero, muito 

envolvido com o concubinato. Nas práticas do catolicismo já arraigado na Província de São 

Paulo, a figura de Santo Inácio estava associada à imagem de combatente em favor da 

palavra de Cristo, que tinha como principal escudo a educação, precisamente o ponto que o 

bispo dom Antônio queria reafirmar nos alunos do seu Seminário. Neste caso, é a figura 

masculina, de um ser instruído pela palavra ou erudição, que é ressaltada nos traços da 

personalidade de Santo Inácio. Ao conciliar ambas as figuras, não podemos descartar o fato 

e a representatividade do homem colocado ao lado da mulher; as imagens da Imaculada 

Conceição e de Inácio de Loyola definiram os aspectos de um sincretismo que unia o 

imaginário popular ao imaginário da hierarquia romana, e de uma forma ou de outra 

mantinha a figura feminina ao lado da masculina.  

O uso de Santo Inácio como padroeiro e orago começou antes do recebimento da 

carta de Pio IX, que determinava a Imaculada Conceição padroeira. Santo Inácio fora 

lançado junto ao grupo que se responsabilizou pelo levantamento dos fundos para a 

construção material do prédio, constituindo-se como um elemento de mobilização da 

sociedade civil para a materialização dos locais de culto. No Brasil, seguindo a tradição do 

catolicismo popular português, a adoção de oragos – usados como uma espécie de 

invocação religiosa – era muito comum entre as famílias para proteger os estabelecimentos 

construídos.32 Com as bênçãos de ambos, Santo Inácio e Imaculada Conceição, haveria, 

conseqüentemente, duas festas comemorativas no Seminário. Recomendava-se ainda que 

em todas as manhãs e em todas as noites fossem invocadas nas orações comuns a proteção 

                                                 
32 Cf: TIRAPELLI, Percival (Org.). Arte Sacra Colonial: Barroco memória viva. São Paulo: Editora UNESP; 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 16.  De acordo com o autor, a adoção de santos padroeiros era uma 
prática comum do catolicismo popular trazido de Portugal para ao Brasil; assim, as famílias portuguesas ou as 
suas descendentes no Brasil tinham sempre o seu orago, utilizado como espécie de invocação religiosa.     
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dos padroeiros.33 Foi ainda declarado na Carta Pastoral sobre o Seminário que a casa teria, 

desde aquele momento, um arquivo no qual seria guardada toda a escrituração produzida: 

livro tombo, registros das determinações do próprio bispado ou de outros competentes, 

livro de receitas e despesas, livro de matrículas, da entrada e saída dos Seminaristas, dos 

empregados da casa e suas contas com a mesma.   

De acordo com Clóvis de Athayde Jorge,34 a junta administrativa para angariar 

fundos foi atribuída ao Cônego Dr. Ildefonso Xavier Ferreira, ao Barão de Itapetininga e a 

José Joaquim dos Santos Silva, grupo que passou a representar juridicamente o Seminário, 

levantando e administrando os saldos necessários para a construção do prédio. De acordo 

com os registros na Poliantéia, dom Antônio teria mobilizado todas as paróquias para a 

arrecadação de fundos, contudo, a participação da Corte foi decisiva para a construção do 

prédio do Seminário no bairro da Luz.35 

                                                 
33 A figura de Inácio de Loyola junto ao imaginário popular paulistano acabou sobrepesando esta questão dos 
padroeiros junto àqueles que eram de fora do Seminário. Cf: ARROYO, Leonardo. Igreja de São Paulo. São 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1966. p. 233. Em seu texto, o autor atesta que o Seminário de São Paulo tinha 
como orago apenas Inácio de Loyola, sendo o nome da Imaculada Conceição omitido.  
34 JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 
1988. p. 76.  
35 Outro fator que evidencia a participação do governo imperial na construção do Seminário são as 
controvérsias na cidade de São Paulo em relação ao patrimônio material dos clérigos distribuídos nas cidades, 
considerados na época bens de mão morta, que não traziam nenhuma espécie de benefício para a sociedade 
civil. É o que elucida o seguinte trecho de um artigo de jornal: “De há muito que o paíz inteiro reclama do 
corpo legislativo uma medida tendente a fazer cessar o estado irregular e imprestável a que, em geral, estão 
reduzidos os bens das corporações de mão morta (...) Antigamente os prédios pertencentes a estas corporações 
distinguião-se e eram procurados pelos alugadores por baratos:- hoje são os mais caros! (...) Daqui que se vê 
que tais corporações mais se ocuparão da administração dos seus bens do que do seu fim primordial. A 
comissão da fazenda da câmara dos Srs. Deputados acabam de apresentar felizmente um projeto, no sentido 
de cortar este estado de cousas. Louvores sejam dados, pois aos Irmãos Taques e Ferraz dignos membros 
desta comissão. (...) as rendas e os bens a estes pertencentes são gastos em proveito de um ou outro abade, 
comissionário ou presidente, que a sós em seus conventos vivem – vida de abastados proprietários, sem que a 
sociedade colha de sua existência” (CORPORAÇÃO de mão morta. O correio paulistano, São Paulo, ano 1, 
n. 02, p. 2, terça-feira, 27 de junho de 1854.). No dia seguinte, em 28 de junho, um outro artigo, intitulado 
Ainda os bens de mão morta prossegue com a mesma discussão. No dia 30 de junho de 1854, é publicado um 
artigo falando sobre a instalação da Cadeia Pública e prossegue defendendo o bispo que havia sido 
desapropriado do seu palácio na Sé: “Entre o número de propriedades que conta a província, tem lugar o 
edifício construído no Largo da Sé, cujo usufruto a assembléia provincial acaba de tirar ao Sr. Bispo. Esta 
providência foi salutar: não havia motivo que justificasse o abandono deste prédio ante a câmara dos padres. 
Mas errou a assembléia dando-lhe o destino que se vê da lei. Foi estabelecido que para aí se transferisse a 
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5.3 O bairro Luz 

 

O terreno para a construção do Seminário entre a Luz e o Bom Retiro foi 

arrematado ainda quando dom Antônio estava no Rio de Janeiro para assumir o episcopado. 

 
“Já no primeiro ano de sua ativa administração episcopal, ele comprava por oito contos de 

reis um vasto e bem situado terreno, anexo a chácara de sua residência, que ele tinha adquirido por 
arrematação judicial no valor de doze contos e cinqüenta mil reis, quando ainda se achava no Rio de 
Janeiro para sua sagração episcopal. Era a esse prédio, que ele já fazia referência, quando em sua 
primeira pastoral prometia legar todo bem de raiz que possuía. Adquirido com esmolas dos fiéis um 
vasto terreno para a edificação do Seminário, dom Antônio deu as precisas providências para o 
começo das obras.”36 

 
 
Clóvis de Athayde Jorge fornece outras informações sobre o terreno onde se 

construiu a instituição educativa. Ele afirma que: 

 
“Por cessão voluntária, o Recolhimento da Luz contribuiria com a parte do terreno 

necessário; a outra, resultou da aquisição da antiga chácara pertencente ao dr. Miguel Carlos Aires 
de Carvalho que fora representante do Conselho Ultramarino (...) era a da bica da Miguel Carlos, 
nomeado antigo proprietário da chácara vizinha que veio a ser adquirida pelo bispo dom Antônio 
Joaquim de Melo para em seus terrenos fundar o Seminário Episcopal.”37  

 

Isto indica a hipótese de que o patrimônio inicial do Seminário contou com a 

participação da Corte, envolvendo os grupos que configuravam a estrutura de poder 

dominante.38 A construção do Seminário no bairro da Luz é aqui considerada um ponto 

                                                                                                                                                     
contadoria provincial...” (UM reclamo a S. Ex. O correio paulistano, São Paulo, ano 1, n. 04, p. 2, sexta-feira, 
30 junho de 1854.). Estes jornais elucidam quanto às posturas que se formavam em torno da presença dos 
clérigos junto ao desenvolvimento da cidade, assim como quanto às tensões ideológicas do momento.  
36 POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo. 
(1856-1906), p. 128. 
37 JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 
1988. p. 76. 
38 Na pesquisa realizada no Arquivo Municipal de São Paulo, não foi identificado nenhum documento 
específico sobre o Seminário, tampouco sobre a sua construção. No local, as construções arquitetônicas do 
bairro da Luz estão divididas por pastas. A única pasta localizada que remete ao Seminário é a que reúne 
documentos sobre a Igreja de São Cristóvão, antiga capela do Seminário, única área preservada da construção 
arquitetônica original. No Arquivo do Estado de São Paulo, também não foi localizada nenhuma indicação 
sobre o que tange à construção do recinto.  
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estratégico da Corte Imperial, que fazia da localidade uma representação do poder 

monárquico instituído. Na discussão proporcionada por Clóvis de Athayde Jorge, fica 

implícita a idéia de que o bairro se desenvolveu como um ponto de exercício do poder 

lusitano, desde o início do povoamento da Capitania de São Vicente. A construção da 

Capela da Luz teria sido o primeiro indício de que a cultura lusitana permeava a 

religiosidade. Para o autor, o processo de colonização lusitana teria se iniciado em 1580 e 

cessado em 1870, quando todo o terreno municipal havia sido ocupado por particulares. 

Localizada entre as margens do rio Tamanduateí, entre o Anhangabaú e o Tietê, a região 

possuía excelentes pastagens, garantindo o desenvolvimento do rebanho de vacas e outros 

animais de montaria, e que se tornou o primeiro comércio da localidade. Posteriormente, a 

região passou a desenvolver também plantações de subsistência.  

Para Laís de Barros Guimarães,39 o povoado paulistano que se formou em torno do 

Colégio de São Paulo, em 1554, se expandiu em direção à confluência dos rios Anhagabaú 

e Tamanduateí, em princípio conhecida apenas como o caminho do Guaré ou Guarepe – 

que em língua tupi significava coisa que foi e já não é mais –, caminho este que indicava as 

ocupações dos índios de língua tupi. De acordo com a pesquisa feita por Laís Guimarães, a 

Capela da Luz teria sido construída pelos franciscanos que chegaram em São Vicente em 

1583, e que julgaram o local como dotado de uma natureza de santos encantos. Com isto, o 

local foi aos poucos sendo conhecido também como uma área de retiro dos religiosos, que 

residiam solitariamente como ermitões, a exemplo de Manuel de Atouguia e Antônio 

João.40 A capela teria sido deixada ao abandono durante o século XVII, sendo recuperada 

                                                 
39 GUIMARÃES, Laís de Barros Monteiro. Luz: história dos bairros de São Paulo. São Paulo: Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico, Divisão do 
Arquivo Histórico, [1929?].   
40 Idem, p. 27. 
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com os cuidados do primeiro Recolhimento para Mulheres, construído na cidade de São 

Paulo, conforme os anseios da irmã Helena, e inspirado na observância de Nossa Senhora 

do Carmo e Divina Providência. Era no Recolhimento da Luz que se organizava a festa de 

Nossa Senhora dos Prazeres, que se tornou grande tradição no local, e que fazia parte dos 

cultos da Irmandade da Nobreza.  

Para Percival Tirapelli, o Morgado de Mateus foi o restaurador do catolicismo na 

Província de São Paulo, usando como orago Nossa Senhora dos Prazeres.41 O convento 

funcionou sob concessão do capitão-general Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o 

Morgado de Mateus, e também conforme a permissão do cônego e governador do bispado 

Antônio de Toledo Lara. O Recolhimento fora inaugurado em fevereiro de 1774, e fechado 

seis meses depois, para ser reinaugurado em 1798. Foi o franciscano frei Antônio de 

Santana Galvão o responsável pela reabertura do estabelecimento, e a Câmara Municpal 

que garantiu a concessão para que o convento continuasse funcionando. Em 1802, terminou 

a reforma da igreja.  

Uma vez construído o convento, as deliberações do reino para a expansão e 

organização da Vila, e o desenvolvimento do povoado acabou se efetivando em torno do 

terreno que o delimitava; com isto, os avanços do povoado daquela localidade fizeram do 

Recolhimento alvo de constantes discussões na Câmara. A lei dos cemitérios, instaurada na 

Província pela primeira vez em 1828, proibiu a presença dos cemitérios nos recintos das 

igrejas, e desencadeou a lei de 1836, que determinou que o terreno mais apropriado para a 

construção do cemitério era o terreno do Recolhimento. O cemitério que existia nas 

dependências do convento acabou sendo dividido em duas alas: uma reservada aos 

                                                 
41 TIRAPELLI, Percival (Org.). Arte Sacra Colonial: Barroco memória viva. São Paulo: Editora UNESP; 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 16. 
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católicos, outra aos estrangeiros não católicos. O local acabou sendo conhecido como 

cemitério dos protestantes, o que indica que o bairro era habitado também por protestantes, 

mais um fator que enfatizava a necessidade de outros estabelecimentos que fortalecessem o 

culto católico naquela localidade. 

No âmbito econômico, no final do século XVIII, próximo ao Convento da Luz era 

realizada a “Feira de Pilatos”, que proporcionava a circulação de mercadorias que vinham 

do Rio de Janeiro para outras localidades da Província de São Paulo, assim como garantia a 

saída das mercadorias que eram produzidas no interior. A feira se realizava uma vez por 

ano, na semana de Corpus Christi, fundindo comércio e religiosidade popular, o que 

incomodava as autoridades eclesiásticas que mantinham o culto oficial do catolicismo 

conforme definido pela Corte desde a época Colonial. O acontecimento era uma grande 

festa, que atraía pelos alaridos e pelas músicas que esvaziavam as igrejas; como se tratava 

de uma feira popular, que não passava pelo controle das autoridades competentes, acabou 

sendo dissipada pela implantação das milícias no local. A instalação do Quartel do Corpo 

de Artilharia dos Voluntários Reais no bairro ocorreu em 183142, posteriormente 

transformado no Quartel da Força Pública e no Hospital Militar.43 A instalação do quartel 

                                                 
42 Cf: ANDRADE, Euclides. A força pública de São Paulo: esboço histórico (1831-1931). São Paulo: 
Sociedade Impressora Paulista, 1931.; Cf: TOBIAS, José Antônio. História da educação brasileira. São 
Paulo: Ibrasa, 1986. p. 122-123. De acordo com o autor, os recintos militares no Brasil, desde o período 
joanino e durante todo o império, se configuravam como escola superior. Cf: MORAES, Waldir Rodrigues. 
Milícia Paulista – História da Polícia Militar Paulista. São Paulo, 2003. Monografia, Academia Militar de São 
Paulo. 
43 De acordo com documento encontrado no Museu da Polícia Militar do Estado de São Paulo: “Mediante a 
abdicação do dom Pedro I foi decretado lei que autorizava o governo a criar, na capital e nas Províncias, um 
corpo de ‘Guardas Municipais’, voluntários a pé e a cavalo incumbido de manter a tranqüilidade pública e 
auxiliar a justiça. Ato promulgado em 10 de outubro de 1831, em 22 de outubro, o governo do Estado de São 
Paulo, Rafael Tobias de Aguiar, decreta a criação do regimento (...) A mobilidade própria da arma [cavalaria] 
é o policiamento dos lugares afastados da capital, dado a mobilidade própria da arma.” (ZANATTA, Ennio. 
Histórico do Regimento da Polícia de Montaria “9 de julho”. São Paulo, Abril de 1980. Cap. PM oficial de 
Relações Públicas do Regimento da Polícia Militar, p. 2.).   
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teve dentre o propósito de conter a economia ilícita que não atendia ao interesse da corte.44 

Na década de 1850, a Cadeia Pública foi construída ao lado do Recolhimento.45  O bairro 

da Luz contou também com o primeiro jardim público da cidade de São Paulo, voltado para 

o lazer era sinônimo do avanço material e social da localidade. Os elementos arquitetônicos 

foram aos poucos representando o poder socioeconômico ligado ao comércio.  

Desta forma, a Luz deve ser entendida como um centro do desenvolvimento 

econômico e social da cidade, onde a Corte representou a sua força monárquica. No bairro, 

os principais símbolos da monarquia foram literalmente dispostos lado a lado, formando 

um complexo arquitetônico que reunia os estabelecimentos dos clérigos e dos militares, e 

que compunham os grupos que defendiam a moral e a ordem instituída politicamente. 

Todas estas construções se formaram em torno do Recolhimento das Irmãs.46 

A construção do Seminário no bairro da Luz devia colaborar para a prática do 

catolicismo motivado pela Corte, um catolicismo que trabalhasse em prol dos interesses 

políticos instituídos. Além de significar um elemento de moralização, a instalação do 

Seminário naquela localidade também seria estratégica para o seu desenvolvimento, 

considerando as relações de comércio da Luz que atraíam fazendeiros das diferentes 

localidades da Província e até de outras províncias. A presença da instituição educativa no 

                                                 
44 Cf: JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo: Departamento do Patrimônio 
Histórico, 1988. p. 82. Ao que consta, também fazia parte do comércio da localidade a venda de armas e 
munições. A instalação das forças públicas seria uma forma de garantir o controle também desta atividade 
comercial, até mesmo beneficiando os militares.  
45 De acordo com o artigo localizado no periódico O Correio Paulistano, publicado em 1854, houve 
controvérsias entre a população civil quanto à instalação de uma cadeia na cidade. O artigo coloca a imprensa 
ao lado da administração pública: “A autoridade que faz timbre em promover a boa administração pública; em 
todos os seus ramos, não pode recusar o reclamo da imprensa, que de contato com o povo conhece suas 
necessidades e as faz sentir.” O artigo discute o local reservado para instalação da cadeia pública, que retiraria 
a dignidade do cidadão preso (UM reclamo a S. Ex. O Correio Paulistano. São Paulo, ano 1, n. 04, p. 2, 
sexta-feira, 30 jun. 1854. 
46 É importante salientar que estas construções arquitetônicas dos militares e dos clérigos estavam formatadas 
ao modelo das instituições totais. Tratavam-se de construções que mantinham aspectos fortificados, que 
separavam o grupo interno da população externa por altas paredes, de forma a envolver os internos em suas 
atividades. Cada grupo interno, entretanto, permanecia com uma disciplina específica à sua finalidade.  
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trajeto comercial dos fazendeiros e comerciantes poderia atraí-los no que tange à educação 

dos seus filhos, considerando-se que a educação apresentava-se cada vez mais eficaz às 

garantias de atuação política, simbolizando para os pais a posição privilegiada do filho na 

sociedade em expansão.47  

A instalação da Estação Ferroviária no bairro prova que o local continuou sendo um 

ponto de extrema relevância comercial. As primeiras cogitações para estabelecer o 

transporte ferroviário na Província vieram do padre Diogo Feijó, quando na categoria de 

príncipe regente. Contudo, o projeto foi inviabilizado pelos custos necessários.  

 
“Frutificara, porém, a idéia e, em 1855, o governo imperial concederia ao marquês de 

Monte Alegre, José da Costa Carvalho; ao marquês de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno, e 
ao Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, o privilégio para a construção e exploração da 
estrada de Santos a São João do Rio Claro. Somente na gestão do presidente provincial Francisco 
Diogo Pereira de Vasconcelos, o decreto n. 1759, de 26 de abril de 1856, autorizaria a incorporação 
da Companhia, com a cessão dos direitos a São Paulo Railway, construída em Londres para a 
ligação Santos a Jundiaí.”48 

 
 
O alvará para a construção da estação ferroviária foi concedido no mesmo ano em 

que o Seminário fora inaugurado, em 1856. O Seminário estava localizado em frente à área 

onde fora construída a Estação da Luz, comprovando mais uma vez o desenvolvimento do 

bairro em torno da intensificação das práticas econômicas e a progressiva necessidade de 

                                                 
47 Cf: TIRAPELLI, Percival (Org.). Arte Sacra Colonial. São Paulo: Editora UNESP; Imprensa Oficial, 2001. 
p. 14. De acordo com o autor, “... as ordens religiosas em geral foram proibidas de se instalarem em Minas 
Gerais e ao longo dos seus caminhos, como os do Vale do Paraíba, evitando que tomassem posse das minas 
de ouro. Assim os carmelitas fundaram seu convento em Mogi das Cruzes, já na boca do Vale. A única 
exceção foram os franciscanos, os quais, após intensas solicitações da população local ao rei, fizeram raízes 
em Taubaté, fundando o convento de Santa Clara. Os povoados do Vale do Paraíba não tiveram função de 
evangelização, mas sim de posse e demarcação de terras, pousos e passagens, ligando os pequenos arraiais as 
pequenas fazendas. Deste modo os donatários daquelas sesmarias puderam fazer doações de glebas de terras 
para fundarem depois os vilarejos que, depois, se tornariam patrimônios religiosos ou laicos...”. Com isto, a 
construção do Seminário em local visível e a mobilização das paróquias dos vilarejos e das vilas pelo bispo 
teriam despertado o interesse dos fazendeiros e comerciantes que até então não dispunham muito na Província 
da presença de ordens religiosas que se dedicassem à educação.     
48 JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 
1988. p. 86. 
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aplicação de controles públicos quanto às práticas que denotavam o desenvolvimento social 

e material.49 

Usando as palavras de Laís Guimarães:  

  
“A região entrou em surto de desenvolvimento na medida em que o Jardim ganhou 

significação social e a partir da projeção comercial da mesma. A partir da ferrovia “São Paulo 
Railway”, a transformação da Capela da Luz em templo de recolhimento para Senhoras e a 
instalação do Seminário constituíram motivações de progresso.”50 
   
 

Ainda no final do século XIX, o bairro se destacaria como um grande centro com 

função cultural, que acompanhava igualmente seu desenvolvimento econômico: 

 
“Sob este aspecto destacam-se os seguintes centros: Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológicas, Faculdades de Farmácia e de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, Destacaríamos ainda o prédio que permaneceu ao Liceu de Artes e 
Ofícios, onde hoje está instalada a Pinacoteca do Estado de São Paulo e a Faculdade de Belas Artes 
(...) O museu de Arte Sacra de São Paulo, de destaque internacional.”51  

 

Durante o século XIX, a Luz teria sido considerada o coração da cidade de São 

Paulo, o que justifica o envolvimento das instâncias políticas monárquicas na construção do 

Seminário e em sua posterior manutenção, como consta, por exemplo, nos anais da 

Assembléia Legislativa Provincial. Augustin Wernet constatou que em 1851, já antes da 

entrada solene de dom Antônio na capital, a Assembléia Legislativa Provincial concedeu a 

quantia de 4:000$000 por ano para auxiliar na construção do Seminário.52 Em princípio, o 

                                                 
49Cf: Idem, p. 86-87. Inaugurada em 1865, a estação ferroviária registrou um desastre causado pelo 
desligamento dos trilhos no dia de sua inauguração. O acidente, considerado falha técnica do engenheiro 
responsável, provocou a mobilização dos capuchinhos do Seminário para o socorro das vítimas no local. Os 
trabalhos de construção da ferrovia prosseguiram e, em 1867, a linha Santos-Jundiaí contava com uma 
extensão de 139 quilômetros. Em 1881, a Companhia Paulista, ao estender seus trilhos para as regiões 
cafeeiras da Província, atingiria a cidade de Descalvado, com um percurso de 280 quilômetros.  
50 GUIMARÃES, Laís de Barros Monteiro. Luz: história dos bairros de São Paulo. São Paulo: Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento do Patrimônio Histórico, Divisão do 
Arquivo Histórico. [1929?]. p. 39. 
51 Idem, p. 44. 
52 WERNET, Augustin. A Igreja Paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 108. 
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auxílio fora concedido com a condição da inspeção do mesmo por parte do Governo 

Provincial. O bispo aceitou a contribuição, mas negou o direito à inspeção, gerando 

controvérsias entre as esferas de poder. Por fim, foi garantida a isenção da fiscalização do 

Governo Imperial, como quisera o bispo, o que demonstra mais uma vez que a Corte 

brasileira confiava na educação que estava sendo proposta pelos capuchinhos franceses 

junto ao bispo paulista. A concessão de auxílio imperial para o desenvolvimento do recinto 

se manteve até a morte de dom Antônio, em 1861.53 

De acordo com a Poliantéia,54 o bispo contratou em Itu um empreiteiro de taipas, 

pois ainda não havia em São Paulo o uso de tijolos senão para ladrilhos. De Piracicaba, 

dom Antônio mandou trazer o renomado mestre de carpintaria Benedito Morato; e comprou 

uma fazenda na Serra da Cantareira, entregue ao seu amigo e discípulo Antônio Teixeira de 

Barros, que para lá se mudou com sua família. A fazenda que possuía muitos recursos 

naturais, como mata e água de superior qualidade, seria a responsável pela oferta de 

matéria-prima para a construção do estabelecimento como, por exemplo, a madeira. A 

criação do gado e outros animais de corte serviria para sustentar os internos, professores e 

funcionários. Posteriormente, a fazenda também foi utilizada como local de retiro de férias 

dos alunos,55 com isto, os internos não teriam contato com o mundo externo nem mesmo 

durante as férias. O objetivo era reduzir o tempo de permanência dos alunos junto aos 

familiares, que se apresentavam como um universo oposto àquele que estava sendo 

vivenciado: o Seminário como representação do sagrado e o mundo externo, onde se 

encontrava a família, como a representação do profano. Assim, os reitores diminuíam as 
                                                 
53 Anais da Assembléia Legislativa Provincial (9ª. Legislatura, 1852-1853) p. 709ss: lei n. 14, de 19-7-1852.  
(11ª. Legislatura, 1856-1858), p. 239ss. Discurso do vice-presidente da província Dr. Antônio Roberto de 
Almeida, do dia 15 de fevereiro de 1856. 
54 POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo. 
(1856-1906), p. 126-138. 
55 Idem, p. 126-138. 
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possíveis tensões ou crises que o aluno viesse desenvolver, transitando entre os dois 

“mundos”. 

 

5.4 Os capuchinhos 

 

Esperava-se que a definição de uma nova conduta moral e ética no clero encontrasse 

o seu desenvolvimento pela justificativa de um argumento filosófico e teológico, capaz de 

imprimir elementos dogmáticos e doutrinários ao pensamento religioso que viria diferenciar 

o clero como os portadores de um saber especializado, que lhes imprimiria o rótulo de 

detentores do sagrado. Assim como os demais grupos que estavam se formando, os clérigos 

deveriam se reconhecer como uma classe diferenciada, demonstrando para a sociedade as 

práticas e representações do seu conhecimento religioso. O reconhecimento dos clérigos 

como uma classe social diferenciada é apresentado na Carta Pastoral sobre o Seminário:  

 
“A Providência que zomba de toda a oposição para ir a seus fins, suave e fortemente tem-

nos dado força e os meios de ver hoje realizado este Estabelecimento, única esperança da reforma 
da Diocese, pela reforma da Classe Sacerdotal.”56 

  
 
Pensar a formação dos sacerdotes a partir do conceito de classes significava dotá-los 

de conhecimento específico, que lhes traria reconhecimento social. No caso específico dos 

clérigos, deveriam se apresentar como um grupo diferenciado dos leigos no que tange à 

ética e moral praticada. Para implantar este raciocínio que daria aos ordinandos as 

características de uma classe de profissionais, assim como já acontecia na formação das 

demais classes, que se definiam como grupos de intelectuais dotados de um saber 

                                                 
56 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. Carta Pastoral sobre o Seminário. In: A Igreja na História de São 
Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 314. 
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especializado, seria vital a organização de um sistema de ensino adequado e mormente a 

presença de professores capazes de iniciar este movimento sociocultural. 

Na ata de abertura do Seminário e na Poliantéia constam as mesmas informações 

contidas na Carta Pastoral sobre o Seminário, com relação à vinda dos capuchinhos de 

Savóia para assumir a administração financeira, intelectual e religiosa da escola episcopal.  

Na Carta Pastoral sobre o Seminário, consta:  

 
“Colocado apesar de nosso demérito, sobre a administração espiritual do Bispado, 

participando ao SS.P.e da posse que tomamos, sua resposta impressa em nosso Regulamento de 
novembro de 1852, já nos fazia ver, que sem reforma do clero, sem Seminário com Professores 
eminentes em instrução e piedade nada de bem espiritual conseguiríamos. Muito folgamos na 
primeira carta que lhe enviamos poder asseverar em S.Santidade, que nosso desejo, nosso voto, era 
mesmo aquele, que sua solicitude paternal Nos inspirava. Nesta segunda carta, como de joelhos em 
sua presença, lhes pedimos o socorro de alguns Padres em circunstâncias de Nos coadjuvar no 
desempenho da tarefa tão desaproporcionada a Nossas forças; Nossas lágrimas impressionaram S.S. 
Nossa fervorosa suplica encontrou simpatias no coração bondoso de Pio IX. Mandando-nos a mais 
consoladora respostas, enviou-nos as suas expensas dois Sacerdotes a toda a prova, quer de saber 
como em inteireza de costumes. É na Sabóia, é em frente do protestantismo, é em Chamberi, que 
Ele entreviu atletas, que melhor corresponderiam aos seus fins. Ele os chamou, ouviu-os, entreteve-
os e, abrindo-lhes o seu Paternal Coração, No-los enviou, como ecos do seu zelo, dos seus desvelos 
sobre este país (...) Já demos passos e esperamos obter mais 5 lentes lazaristas de Paris. Então se 
criarão outras cadeiras e se regularizarão todos os estudos.”57   

 

Nesta passagem, ficou evidente a submissão do bispo ao papa; no entanto, 

considera-se que a demora do bispo para responder ou notificar quanto às necessidades 

pertinentes ao Seminário tenha ocorrido diante da tentativa de promover a educação clerical 

sugerida sem grande intervenção do papa. A espera de padres lazaristas de Paris58 para 

também assumir as disciplinas que deveriam ser oferecidas pelo Seminário é um outro 

ponto que elucida a insatisfação do bispo quanto ao envio dos capuchinhos. Os lazaristas, 

                                                 
57 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. Carta Pastoral sobre o Seminário. In: A Igreja na História de São 
Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 314. 
58 Por outro lado, o sistema educacional desenvolvido em Paris vinha sendo almejado por todas as nações 
emergentes no novo mundo, como principal modelo propagador dos hábitos civilizados. Mencionar Paris 
poderia ser estratégico para chamar a atenção dos pais quanto às vantagens da educação que seria oferecida 
pelo Seminário.  
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por sua vez, não foram integrados às alas educacionais do Seminário; ao contrário, novos 

grupos de capuchinhos foram enviados para atender às exigências do quadro docente. Neste 

sentido, prevaleceu o interesse do papa, garantido pela aplicação dos controles burocráticos 

do Vaticano, que fortaleciam a hierarquia naquela ocasião. 

De acordo com Monsenhor Carmargo59 e Augustin Wernet,60 dentre as primeiras 

medidas de dom Antônio para conseguir os professores e diretores para o Seminário estava 

o encaminhamento de uma carta ao provincial dos jesuítas no Rio Grande do Sul – os quais 

acabavam de ser exilados da Argentina. O padre Mariano Berdrago teria negado o pedido 

de envio de professores jesuítas, dizendo que não era da sua competência a resposta. Dom 

Antônio recorreu então ao Superior Geral dos Jesuítas em Roma, que alegou serem 

insuficientes os jesuítas no Brasil para assumir a administração e compor o corpo docente 

do Seminário. Diante da resposta negativa da Cia. de Jesus, dom Antônio se dirigiu aos 

Lazaristas, a congregação que vinha desempenhando, no Brasil, desde o começo do século 

XIX, as atividades relativas à educação nos poucos Seminários que existiam. Na visão de 

dom Antônio e dos demais que formavam as alas conservadoras, os Lazaristas vinham 

produzindo ótimos resultados. Também os Lazaristas alegaram serem insuficientes no 

Brasil. Em última instância, dom Antônio teria recorrido à Cúria Romana, solicitando 

pessoal idôneo e ilustrado, competente para assumir o estabelecimento que estava sendo 

construído.61  Estas indicações elucidam as intenções do bispo quanto aos administradores.  

                                                 
59 CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861). São Paulo: 
Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 117. 
60 WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 106-107. 
61 Cf. WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo 
(1851-1861). São Paulo: Ática, 1987. p.106-107.; POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da 
Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo. (1856-1906), p. 128.  
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Na obra Les capucins en Savóie, consta que os capuchinhos savoianos foram 

convocados para assumir uma importante missão na Província de São Paulo, no Brasil, em 

1853.62 De acordo com as estratégias de Pio IX, a atividade dos jesuítas deveria ser 

substituída por outras congregações que começavam a ser utilizadas com o propósito 

educativo.63 

A relação de Pio IX com a Ordem dos Capuchinhos pode ser compreendida como 

uma retomada das determinações do Concílio de Trento. Trata-se de uma ordem criada no 

século XVI, com propósitos semelhantes aos da Cia. de Jesus. A Ordem dos Capuchinhos 

italianos foi vista como um movimento franciscano reformado, que atendia aos interesses 

do catolicismo romano, destacando-se pelo rigorismo e pela observância no cumprimento 

das regras. Vários conventos franciscanos foram estabelecidos junto às cortes dos estados 

monárquicos, tornando-se o local de devoção dos nobres. Gregório XIII, em 1574, decreta 

permissão para que a missão dos capuchinhos italianos se espalhasse pelo mundo inteiro. 

No século XVI, os capuchinhos se espalharam pela França,64 e junto às províncias foram 

reconhecidos pelo Concílio de Trento, atuando sob o apoio da monarquia contrária à 

                                                 
62 COGNIN, P. Jean de. Les capucins em Savóie. Chambéry: Rosier de Sant-François, 80, Fauburg, 
Montmelian, 1934. p. 186. 
63 Idem, p. 183.; D’AULON, Irenee. Histoire de Freres Mineurs Capucins de l’ancienne province d’Aquitaine 
(Guyenne, Gascogne et Be). Roma: Couvent de Saint-Laurent de Brindes, 1906. p. 9-27. De acordo com os 
autores, as intermediações entre a hierarquia romana e os demais clérigos que estavam no exterior era feita 
pela Sagrada Congregação de Propaganda Fidei. A Sagrada Congregação de Propaganda Fidei conciliava os 
interesses da hierarquia romana e os interesses políticos e religiosos das distintas localidades que compunham 
o catolicismo – estratégia do clero romano para expandir a doutrina que estava sendo estruturada. A partir dos 
interesses e das necessidades de cada região visados pela propensão às práticas do catolicismo, destinava-se 
um grupo específico para o local, considerado apto à difusão de uma nova moralidade religiosa. A vinda de 
religiosos europeus para assumirem o recinto foi o que denotou a  aproximação do clero paulista com os 
interesses da hierarquia romana, fazendo com que o bispo fosse entendido como um romanizador. Todavia, 
entendê-lo somente como romanizador implica minimizar a complexidade dos acontecimentos que trouxeram 
os capuchinhos franceses para a Província de São Paulo em 1854, e que ocasionaram o desenvolvimento da 
escola clerical almejada nos moldes do Concílio de Trento. 
64 BERETON, Lê P. Hilaire. Les capucins et la France. [s.l.: s.n., s.d.]. p. 3. Em 1572, os capuchinhos foram 
reconhecidos pelo rei Charles IX e, em 1574, pelo papa Gregório XIII, depois de decretada a permissão aos 
capuchinhos para se espalharem além da Itália. 
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ascensão do calvinismo que fortemente se expandia;65 eles atendiam as práticas católicas da 

Corte, ministrando orações e sacramentos, dedicando-se à educação e à assistência aos 

enfermos. Consideravam-se soldados católicos na luta contra o calvinismo.66 A atividade 

dos capuchinhos franceses em parte destoou do movimento originário na Itália.  

Os capuchinhos de Savóia – região de onde vieram os freis que assumiram o 

Seminário de São Paulo – assim como os que surgiram nas demais localidades da França, 

foram organizados de forma a atender às necessidades das monarquias católicas perante a 

ascensão do calvinismo. Em 1576, o parlamento de Paris, sob o reinado de Charles IX, 

atribui plenos poderes aos capuchinhos para se espalharem por todo o reino, se tornando na 

França um elemento responsável pela unidade moral. As ordens parlamentares de expansão 

e liberdade de atuação dos capuchinhos foram cumpridas até meados do século XVIII.67 Os 

capuchinhos de Savóia, sob a autoridade do príncipe de Geneve e direção de São Francisco 

de Sales – preboste no Chablais –, tornaram-se soldados do catolicismo na guerra contra o 

protestantismo calvinista, estimados pelos inúmeros trabalhos destinados à Corte 

francesa.68 A Savóia foi uma das localidades de maior ascensão do calvinismo, chegando a 

ter a maioria calvinista no início do século XVI;69 a reação católica marcada pela atividade 

dos missionários reverteu o quadro no século XVII, no entanto, no século XVIII o 

catolicismo foi novamente minimizado pelo ideal iluminista. No momento em que os 
                                                 
65 COGNIN, P. Jean de. Les capucins em Savóie. Chambéry: Rosier de Sant-François, 80, Fauburg, 
Montmelian, 1934. p. VII. 
66 Cf: BERETON, Lê P. Hilaire. Les capucins et la France. [s.l.: s.n., s.d.].; D’AULON, Irenee. Histoire de 
Freres Mineurs Capucins de l`ancienne province d`Aquitaine (Guyenne, Gascogne et Be). Roma: Couvent de 
Saint-Laurent de Brindes, 1906.; ST-JUST, P. Theoteme. Les capucins de Lyon. De la fin de la revolucions 
française a nos jours. St. Etienne (Loire): Administration du Petit Masseger de St. François, 1942.; COGNIN, 
P. Jean. Les capucins en Savóie. Chambéry: Rosier de Sant François, 80, Fauburg, Montmelian, 1934. 
67 Cf: BERETON, Le P. Hilaire de. Lês capucins e la France. [s.l.: s.n., s.d.]. p. 1-9. Neste primeiro capítulo 
da obra, consta também parte do registro do Conselho do Estado.  
68 Cf: COGNIN, P. Jean de. Les Capucins en Savóie. Chambéry: Rosier de Sant François, 80, Faubourg; 
Montmelian, 1934. p. 13-14. 
69 Cf: BARRACLOUCH, Geoffrey (Ed.). Atlas da História do Mundo. 4 ed. por Geoffrey Parker/Folha de 
São Paulo. São Paulo: Gráfica Círculo e Companhia de Melhoramentos de São Paulo, 1995. p. 178-179. 
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capuchinhos são enviados para o Brasil, em 1853, o território estava sendo disputado entre 

os reinos da França e Itália. A Savóia chegou a pertencer a Piemonte, Reino da Sardenha, 

ou seja, tornou-se um reino italiano dentro do território francês, o que indica uma 

identidade comum orientada pelo pensamento católico em ambos os territórios.70  

Considera-se também que a indicação dos capuchinhos savoianos para a Província 

de São Paulo perpassa os acontecimentos políticos que envolviam as disputas territoriais 

entre França e Itália. Tais disputas recaíram nos aspectos culturais desenvolvidos em ambos 

os territórios, uma vez que o catolicismo estava inserido na formação da identidade 

nacional tanto francesa como italiana. Fazia parte das estratégias de Pio IX se reconciliar 

com o governo francês, sob a liderança de Luis Bonaparte. A partir de 1848, a França se vê 

saturada dos ideais revolucionários e se abre aos ideais conservadores defendidos pelo 

Vaticano, atribuindo novamente ao clero liberdade de ensino nas escolas públicas e 

privadas, esta última almejada pela burguesia ascendente. Pio IX estabelece um pacto com 

a França, aumentando o número de ordens e congregações francesas sob concessão de 

liberdade para a formação de grupos institucionais voltados ao assistencialismo. Parte do 

acordo entre Pio IX e o governo francês envolvia a expansão dos missionários franceses em 

outros continentes, colaborando para que a França continuasse a se destacar como principal 

centro de propagação da cultura européia.  

Os capuchinhos savoianos, entre 1848 e 1854, foram impulsionados a um novo 

período de atividades que iria repercutir dentro e fora da província de Savóia. O provincial 

                                                 
70 Idem. “Na Itália, Cavour, compreendendo que a expansão do Piemonte dependia do apoio externo, aliou-se 
a França (acorde de Plombières, 1858) contra a Áustria (...) Com a paz definitiva celebrada em Zurique 
(novembro de 1859), parte da Lombardia passou para Piemonte em troca de Nice e Savóia.” (p. 212-213) 
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padre Victor de Houches,71 entre 1848 e 1851, é responsabilizado pela restauração do 

catolicismo no interior de Savóia, incentivando as práticas do catolicismo pela observância 

das regras, da forma como havia sido colocado entre os propósitos de fundação do grupo, 

no século XVI. O provincial Afonso de Rumilly, que esteve no cargo de 1851 a 1854, eleito 

também Definidor Geral em 1853, cargo desempenhado em Roma, teria sido o responsável 

pela expansão dos capuchinhos savoianos fora de Savóia.   

O período de 1848 a 1854 se apresentou como um momento de expansão 

missionária, em que os religiosos savoianos se viram envolvidos com a evangelização fora 

da França.  

 
“En ce temps-lá, lês besoins nombreux et pressants des missions par dela lês mers attiraient 

nos Religieux. Obtenir alors une obedience de missionnaire apostolique etait facile; il siffisait, pour 
être exaucé, qu’un sujet adressât directement une demande à notre Procureur general des Missions 
(...) Mis que lês Minstres n´accordent à personne la permission d´y aller, si ce n´est à céus qu´ils 
reconnaîtront capables d´y être envoyés.”72  

 
 
Nesta citação, verifica-se o interesse dos capuchinhos de Savóia nas missões no 

exterior, assim como o julgamento da hierarquia romana da capacidade dos mesmos de 

executar a missão. Foram dois os lugares para onde foram enviados os missionários: para as 

ilhas Seychelles – arquipélago do Oceano Índico, a noroeste de Madagascar – e para a 

Província de São Paulo, no Brasil. 

A vinda dos primeiros capuchinhos franceses para o Brasil ocorreu antes da 

primeira missão ser enviada para Seychelles, em 1863, embora tenham sido solicitados 

primeiramente para aquela região. Ao que consta na obra do Cognin, eleito Definidor Geral 

dos Capuchinhos, em 1853, o padre Afonso de Rumilly, instalado em Roma, recebeu do 

                                                 
71 É importante salientar que todos os capuchinhos citados pelo autor são precedidos da palavra padre, o que 
indica a atividade dos mesmos na hierarquia. 
72 COGNIN, P. Jean de. Les capuncins en Savoie. Chambéry: Rosier de Saint François, 80, Faubourg; 
Montmelian, 1934. p. 183.  
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cardeal Ferrata a solicitação do Soberano Pontífice para executar uma importante missão no 

Brasil, sendo encarregado de assumir a direção do Grande e do Pequeno Seminário, na vila 

episcopal de São Paulo. 

 
“A peine celui-ci était-il installé à Rome, que lê Cardinal Ferrata vint lui offrir de la part du 

Souverain Pontife une important mission au Brasil. Il ne s´agissat de rien moins que de prendre  la 
direction du Grand et du Petit-Semineires, que venait de fonder en sa ville episcopale l´evêque de 
Saint- Paul. Plein de zele pour les missions du dehors, le P. Alphonse l´accepta d´emblée  pour sa 
Province.”73  

 

No aspecto político, é importante considerar que os capuchinhos italianos já vinham 

fazendo a sua história junto à Corte brasileira.74 Os capuchinhos começaram a se destacar 

na curta regência de Araújo Lima, sucessor do padre Feijó, e no reinado de Pedro II, 

segundo os relatos de Cândido Mendes.75 As décadas de 1840 e 1850, que marcaram o 

início do Reinado de dom Pedro II, forma um período conturbado para os capuchinhos 

italianos radicados no Brasil, em virtude das disputas entre o clero brasileiro, o clero 

romano e o poder monárquico instaurado. ‘A política imperial exigia maior submissão dos 

capuchinhos aos bispos então nomeados pela monarquia brasileira, fazendo prevalecer seus 

interesses sobre os mandamentos de Roma, o que caracterizava a centralização do poder 

                                                 
73 Idem, p. 186. 
74 Cf: TIRAPELLI, Percival (Org.). Arte Sacra Colonial: Barroco memória viva. São Paulo: Editora UNESP; 
Imprensa Oficial do Estado, 2001. p. 10. De acordo com o autor, as ordens religiosas dos franciscanos eram as 
prediletas dos reis portugueses, juntamente a dos carmelitas e dos beneditinos mais fechados em seus 
conventos e mosteiros. Mas, em geral, balizaram os limites das cidades brasileiras criando suas redes de 
edifícios na trama urbana, que durante muito tempo dominava as cidades.  
75 PRIMÉRIO, Fr. Fidelis M. de. Capuchinhos em Terras de Santa Cruz nos séculos XVII, XVIII e XIX. São 
Paulo: Província dos Capuchinhos de São Paulo, 1937. No capítulo III da obra, intitulado “Missão oficial dos 
capuchinhos”, encontram-se informações de Cândido Mendes, do Direito Civil Eclesiástico, volume III, sobre 
os capuchinhos que estavam no Rio de Janeiro com a Corte brasileira no reinado de Araújo Lima. “O novo 
regente Araújo Lima, já na abertura das câmaras, a 3 de maio de 1838, em se referindo a S. Sé usou uma 
linguagem muito diferente da empregada pelo seu antecessor; era uma linguagem que revelava simpatia e 
dedicação ao chefe da Igreja (...) Foi no governo deste regente que apareceu o aviso de 18 de janeiro de 1840, 
no qual o governo determinava ao nosso ministro em Roma, que promovesse a vinda de missionários 
Capuchinhos para algumas províncias do Brasil (...) No aviso de 12 de maio de 1840, dirigido ao 
representante da S. Sé, o governo se obrigava a pagar a passagem aos missionários e a passar-lhes, a cada um, 
a diária de 500 réis.” (p. 239) 
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religioso nas mãos do Imperador. Contudo, as disputas pelo poder não foram suficientes 

para romper a relação entre os capuchinhos italianos e a Corte brasileira. Conforme o 

decreto de 1840, os novos missionários capuchinhos italianos assumiram a Igreja de S. 

Sebastião,76 no Morro do Castelo, uma das mais antigas da cidade do Rio de Janeiro, 

primeira matriz da cidade e ex-catedral.77 O decreto de 1844 indica o jogo de poder que 

envolvia a Santa Sé, o ministro Geral dos Capuchinhos e o Governo Imperial, disputas que 

se arrastaram até 1860, conforme o relatório divulgado em maio do mesmo ano, pelo 

Ministério da Justiça.78  Os missionários da Corte, igualmente aos que estavam envolvidos 

com a catequização dos indígenas, destinavam-se à educação e evangelização, o que 

correspondia ao ensino da moral; todavia, eram os membros da própria Corte os elementos 

desta evangelização.79 

Os capuchinhos que participaram da história do Brasil são majoritariamente 

italianos. Os capuchinhos franceses enviados para administrar e assumir como lentes o 

Seminário modelo, criado no episcopado de dom Antônio, são uma exceção na conjuntura 

histórica brasileira do século XIX.  

                                                 
76 Idem, p. 240-241. Nesta igreja, encontrava-se o túmulo de Estácio de Sá, o fundador do Rio de Janeiro, e 
marco primitivo da fundação da cidade.  
77 Idem. Em 1842, vieram mais onze capuchinhos para o Rio, e ainda em 1843 foram enviados outros para a 
capital do Pará; em 1844, para o Rio Negro, capital da Guiana Portuguesa e Sergipe. “Em 1844, por Decreto 
de n. 373, de 30 de julho, fixava o governo as regras a observar-se na distribuição, pelas Províncias, dos 
Missionários Capuchinhos; como porém eram medidas que tolhiam dos direitos dos superiores regulares, 
cerceavam os direitos da S. Sé e atribuíam demasiada ingerência aos Bispos e máxima ao governo imperial 
(...) determinava que os religiosos se desligassem da obediência aos superiores em Roma, para servirem na 
inteira dependência do governo brasileiro, e quanto a jurisdição espiritual ficassem sujeitos só aos bispos das 
respectivas dioceses, obliteradas as faculdades de Propaganda...” A principal atividade dos 57 missionários 
que se encontravam distribuídos pelas províncias do Brasil, com exceção dos que estavam vinculados à Corte 
no Rio de Janeiro, era a catequese dos indígenas. (p. 242) 
78 Idem, p. 244. 
79 Idem, p. 250-251. Os capuchinhos destacaram-se ainda no trabalho hospitalar, atuando na recuperação dos 
enfermos. Por exemplo, durante a epidemia de varíola em 1850, a Corte os responsabilizou pelos sacramentos 
aos enfermos, atendidos nas dependências da Igreja do Morro do Castelo, onde se localizava o hospício. Não 
raramente eram enviados para atender em outras localidades. Os capuchinhos também participaram do 
exército brasileiro durante a guerra do Paraguai, prestando socorros nas regiões mais vulneráveis ao ataque 
armado.  
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O envolvimento da Corte brasileira com os capuchinhos italianos teria facilitado a 

entrada dos capuchinhos savoianos na Província de São Paulo, conforme a indicação de Pio 

IX. A concordância ideológica entre dom Pedro II e o Vaticano no que tange à formação do 

clero forneceu burocraticamente aos capuchinhos franceses livre acesso à província de São 

Paulo. Outro ponto que deve ser observado são as relações econômicas entre a França e o 

Brasil, no qüinqüênio de 1853 a 1858, momento em que se deu o maior intercâmbio 

comercial entre as duas nações durante o século XIX, e que facilitou até mesmo o trânsito 

de imigrantes entre as duas nações.80 

Uma vez instalados no Brasil, os capuchinhos savoianos dividiram com o bispo 

paulistano a administração do catolicismo naquela localidade, o que não deixa de ser um 

cerceamento da autoridade episcopal e a extensão da autoridade papal. Os capuchinhos 

franceses foram encaminhados aos poucos. Em 1854, saiu o primeiro grupo. Depois de 

viajarem pelo Atlântico durante quarenta e cinco dias, desembarcaram no Brasil frei 

Afonso de Rumilly, com seus sobrinhos frei Eugênio e frei Firmino de Centelhas, no dia 8 

de abril de 1854, no Rio de Janeiro. Os capuchinhos seguiram para Santos em embarcações 

costeiras, que comumente faziam travessia e, posteriormente, com o uso de veículos com 

tração animal, subiram a Serra de Paranapiacaba. 

 
“Chegando a São Paulo, sem encontrar o bispo diocesano na sede do bispado, foram ao seu 

encontro, o que se deu na vila de Lorena. Frei Afonso de Rumilly veio em nome do papa para 
encontrar-se com D. Antônio Joaquim de Melo e entregar-lhe uma carta pastoral autografada de Sua 
Santidade e apresentar-lhe os dois religiosos enviados para o serviço da diocese paulista, Frei 
Eugenio e Frei Firmino. D.Antônio conservou os três padres capuchinhos em sua companhia até o 
fim de sua primeira visita pastoral, regressando para a cidade de São Paulo somente em fins do ano 

                                                 
80 DEVEZA, Guilherme. Brasil-França. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização 
Brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico, declínio e queda. São Paulo: Difel, 1985. 4 v. p. 153-170. De 
acordo com o autor, frotas comerciais nesta ocasião eram majoritariamente francesas, compondo cerca de 
noventa porcento dos navios que circulavam nos portos brasileiros. A França, nesta época, contava com 
tecnologia satisfatória quanto à produção de navios, sendo suplantada a partir da década de 1860.  
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de 1854. Depois da volta à capital da Província, o padre provincial, Frei Afonso de Rumilly, voltou 
para Roma.”81  

 
 
Ao acompanhar dom Antônio nas visitas pastorais, os freis se familiarizaram com a 

realidade política e religiosa da sociedade local. Por intermédio das visitas ao interior da 

Província, poderiam verificar os costumes e se envolver com a língua portuguesa falada no 

Brasil. Ao retornarem das visitas pastorais, os capuchinhos foram encaminhados para as 

dependências do Palácio Episcopal, ficando sob a responsabilidade e supervisão do 

secretário interino do bispado Joaquim José Gomes de Santana, cônego de Itu.82 Instalados 

no palácio episcopal, em 1854, os freis capuchinhos iniciaram suas atividades como 

mestres e sacerdotes, responsabilizados por todas as disciplinas exigidas à formação 

sacerdotal.83 

Frei Eugênio e frei Firmino também ficaram encarregados de gerir os negócios 

relativos às construções do estabelecimento, enquanto dom Antônio prosseguia com suas 

visitas pastorais pelo interior. O caráter enérgico e severo dos freis, que contribuía para as 

posturas do bispo dom Antônio, lhes rendeu o estigma de autoritários, provocadores e 

oportunistas.84 

                                                 
81 WERNET, Augustin. A Igreja paulista no século XIX: a reforma de D. Antônio Joaquim de Melo (1851-
1861). São Paulo: Ática, 1987. p. 107.; Cf: CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de 
São Paulo (1851-1861). São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1853. 7. v. p. 151-153.  
82 O padre Joaquim José Gomes de Santana era também músico e cantochonista, irmão do renomado maestro 
Carlos Gomes. Cf: CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. Cap. IV Opera Tenebrarum. In: A Igreja na 
História de São Paulo (1851-1861).  São Paulo: Instituto Paulista de História e Arte Religiosa, 1953. 7 v. p. 
177. 
83 De acordo com a Poliantéia, Dom Antônio seguiu para Itu muito pouco era usado pelo bispo, que 
permanecia na sua cidade natal, a vila de Itu, dali partiu para a segunda visita pastoral, que ocorreu em 1855, 
com a saúde debilitada acreditava que em sua terra natal se recuperaria com mais facilidade.  
84 Este debate pode ser verificado no discurso proferido pela imprensa. Cf: RUMILLY, Frei Eugênio. Aos 
Senhores o Amigo da Religião. O correio paulistano, São Paulo, 28 de abril de 1855. Arquivo do Estado de 
São Paulo (04.01.002–02/01 a 31/12–1855); o artigo publicado numa segunda-feira, na seção 
correspondências, se inicia na primeira coluna da última página do jornal. RUMILLY, Frei Eugênio. Aos 
Senhores o Amigo da Religião, O correio paulistano, São Paulo, 09 de junho de 1855. Arquivo do Estado de 
São Paulo, (04.01.002–02/01 a 31/12–1855). O artigo ocupou seis colunas do jornal, com início no meio da 
primeira coluna da página 4 , seguindo até a segunda coluna da página 5. 
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Os grupos opositores não foram suficientes frente à conjuntura política e religiosa 

daquele momento, que atribuía ao Seminário uma instância do poder hierarquizado, que 

unia a interesses do Vaticano e da monarquia. O Seminário representava uma via eficaz à 

apreensão de novos conteúdos, orientados pela educação da hierarquia católica romana, 

que, por sua vez, se colocava como detentora da tradição moral e dos bons costumes 

ameaçados pelo “novo tempo”. A divulgação do ensino que deveria ser ministrado passava 

pelo crivo da execução de um grande projeto material, espiritual e científico. Parte da elite 

econômica paulistana depositava na construção e no desenvolvimento do Seminário sua 

confiança no poder do clero católico romano. 

O primeiro documento lançado pelo bispado junto aos capuchinhos foi o Prospecto 

do Seminário Episcopal de São Paulo.85 O Prospecto, como o próprio nome diz, tinha a 

finalidade de divulgar a organização vigente na estrutura pedagógica do ensino oferecido 

pela nova escola episcopal. O Prospecto apresentava a disciplina interna e as demais 

exigências aos alunos e seus familiares, e gerou grande impacto sobre os antigos prelados 

paulistanos, que relutavam contra o sistema de ensino ao qual se submeteriam os futuros 

sacerdotes. Os clérigos envolvidos com as antigas práticas do catolicismo regalista teriam 

protestado contra a severidade apresentada aos futuros ordinandos e sacerdotes, em 

contraste à forma anterior de se alcançar a carreira sacerdotal.86  

O Prospecto87 é o documento que evidencia o funcionamento do Seminário 

organizado nos moldes das instituições totais, que configuram uma dada organização 

disciplinar em seu interior, essencial para determinar características específicas na 
                                                 
85 PROSPECTO do Seminário Episcopal de São Paulo, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, São 
Paulo, 1856, localização, documentação avulsa,  pasta 1856.  
86 POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo. 
(1856-1906), p. 128. 
87 É importante salientar que o Prospecto localizado no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, ao que 
indica, é um original de 1856. Impresso em folha A3 (42x29,97cm), para ser visualizado.  
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personalidade dos internos. A parte inicial do Prospecto é dividida em 17 itens, 

enumerados, que apresentam as condições materiais e disciplinares para ingresso e 

permanência do aluno no estabelecimento. Os pontos são justificados pela necessidade de 

manutenção do prédio, no que tange aos saldos monetários, e do desenvolvimento espiritual 

dos alunos, no que se refere à disciplina. 

O item número um reforça mais uma vez que o estabelecimento seguia a forma 

determinada pelo Concílio de Trento, e que sua finalidade exclusiva era dotar a Igreja de 

ministros santos e instruídos. Em seguida, no mesmo parágrafo, expõe o valor das 

mensalidades cobradas a cada pensionista e a forma de pagamento, a saber 20$rs por mês, 

pagos semestralmente adiantado; desta maneira, primeiro argumentavam sobre a 

necessidade de fazer dos alunos testemunhas de santidade, de forma a tornar plausíveis os 

valores cobrados. O item dois expunha as possibilidades de flexibilização no valor da 

mensalidade, com a redução ano a ano, conforme a necessidade dos mais pobres e também 

a manifestação verdadeira da vocação para o estado eclesiástico. Diminuindo o valor da 

mensalidade conforme o tempo de permanência na instituição, os reitores estimulavam os 

familiares a não retirarem seus filhos do Seminário Episcopal, minimizando possíveis 

transferências para outra escola; atenuando as mensalidades conforme a manifestação da 

vocação, teriam também dos pais o incentivo para que os alunos cumprissem a disciplina, 

posto que a vocação era denotada pelo envolvimento com as práticas disciplinares, e com 

isto a família teria menos gastos com a educação do seu filho. 

Os itens três e quatro tratavam do vestuário a ser adotado e de outros objetos 

pessoais obrigatórios para os alunos. Cada pensionista usaria apenas um roupão de cor 

escura, em qualquer tecido, menos de seda. A uniformização dos alunos era uma forma de 

distanciar os internos dos hábitos indumentários adquiridos na família. O pensionista 
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poderia trazer de sua casa apenas a cama e utensílios para higiene pessoal. A manutenção 

dos pertences trazidos do ambiente doméstico familiar na intimidade traria ao aluno as 

lembranças da família da qual fora apartado, de forma a garantir os laços de afeto. O uso do 

hábito eclesiástico pelos seminaristas seria permitido somente depois que provassem a sua 

capacidade para cumprir a disciplina imposta como prova de sua vocação. Uma vez 

provada a sua vocação, receberiam o hábito das mãos do bispo, em sessão solene. O grau 

de dificuldade para se conseguir o hábito e a solenidade para recebê-lo das mãos dos bispos 

eram fatores que colaboravam para a construção do valor dos mesmos.  

O item cinco tratava do material escolar, que deveria também ser todo financiado 

pelos familiares. As verbas necessárias para a aquisição deste material seriam passadas para 

os reitores, para administração destas rendas conforme orientação dos pais e necessidades 

apresentadas pelo aluno. Os itens seis e sete apresentavam os critério etário e moral para a 

entrada no Seminário como interno. Os alunos não poderiam ter menos de 12 anos 

completos e aqueles que já tivessem mais de 14 anos deveriam passar pelo processo 

moribus da sua freguesia. Não seriam admitidos ainda alunos expulsos de outros 

Seminários, ou que haviam se envolvido com práticas escandalosas, de acordo com o 

direito canônico do clero católico, apresentado nos regulamentos do bispo Diocesano. O 

item oito determinava que todas as iniciativas sobre avaliações e tempo para a ordenação 

eram de competência exclusiva dos reitores, impedindo assim o envolvimento das famílias 

ou de outras autoridades no que tange à ordenação. O item nove determinava que, uma vez 

matriculado, o aluno não poderia sair mais, senão dois meses antes de ser promovido às 

ordens sacras. Os alunos que junto aos seus familiares decidissem pela saída do Seminário 

não poderiam mais ser aceitos. É importante ressaltar que na seção 23 do Concílio de 

Trento, mencionado na Carta Pastoral sobre o Seminário, em que se verificam as 
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determinações sobre a formação dos sacerdotes, é explicitada em várias passagens que o 

sacerdote jamais poderia abandonar a sua escolha pela vida eclesiástica para retornar aos 

antigos hábitos das pessoas comuns, ato considerado um anátema, o que levava à 

excomunhão.88 A escolha pelo sacerdócio apresentava-se como um caminho sem volta. O 

item dez, por sua vez, determinava que todos os presbíteros deveriam celebrar as suas três 

primeiras missas no Seminário. Com isto, apresentavam para os ordinandos mais jovens um 

exemplo da sua distinta profissão, estimulando-os. No item onze, era determinado que 

todos os seminaristas se confessassem uma vez por mês. Pelas confissões constantes, 

dariam aos guias espirituais um espaço para o acompanhamento dos exames de consciência 

elementares à avaliação da assimilação dos valores que estavam sendo construídos.  

Do item doze ao dezessete, são listadas as determinações que regulavam a relação 

do interno com o mundo externo. Todas as correspondências seriam intermediadas pelos 

reitores, abertas na entrada e na saída. Assim, a direção garantia a ligação do interno com a 

sua família e ao mesmo tempo afastava, se necessário, as influências consideradas nocivas 

ao desenvolvimento dos valores que estavam sendo incutidos; controlavam também os 

ânimos dos alunos que poderiam ser manifestados na correspondência familiar. A saída do 

Seminário era estritamente proibida, exceto com autorização do reitor e mediante o 

acompanhamento de um mestre. Todo o comportamento no interior do recinto era 

monitorado por um mestre destinado à observação. Diante da presença do pai na instituição 

ou de outros familiares, o aluno seria acompanhado pelo mestre ao locutório – local 

separado por grades, destinado à ligação entre internos e externos para possíveis diálogos – 

                                                 
88 DENZINGER, Enrique. El magisteria de la iglesia. Barcelona: Editorial Herder, 1963. p. 272-274. 
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depois da licença do reitor. O reitor também controlava, por meio das correspondências 

escritas, os pedidos dos alunos quanto a suas necessidades materiais.  

O item dezessete tratava dos alunos externos que viessem a freqüentar o Seminário. 

Os externos não poderiam ser admitidos com menos de 14 anos completos, não teriam 

contato com os internos, deveriam se confessar a cada dois meses, assistir à missa todos os 

dias e acompanhar as explicações das Doutrinas Cristãs, pronunciadas nos domingos e dias 

santos. Deveriam ainda atender rigosamente aos horários e às disposições nos locais que 

lhes eram determinados no interior da instituição, que se restringiam à capela ou à sala de 

aula e outras salas de estudos comuns. O fato de a aplicação dos dispositivos serem dadas 

majoritariamente aos internos significa que as atenções voltavam-se para o grupo de alunos 

dispostos no interior da instituição, com a aplicação das disciplinas necessárias para o 

desenvolvimento do comportamento que se almejava quanto aos elementos que denotariam 

a vocação para o sacerdócio. A separação entre alunos internos e alunos externos seria 

imprescindível para que estes últimos não trouxessem elementos do mundo externo aos 

primeiros, elementos dispostos no comportamento da sociedade da qual haviam sido 

apartados. Este tipo de contato poderia provocar conflitos nos internos e subversão ao 

código disciplinar e moral que estava sendo executado, prejudicando, assim, o 

desenvolvimento da personalidade sacerdotal. A presença dos externos no internato atendia 

às exigências educacionais da Província, diante da carência de estabelecimentos de ensino 

que atendessem às necessidades de instrução da sociedade que se desenvolvia em torno da 

cidade de São Paulo. Por outro lado, a escola episcopal garantiria mais uma fonte de renda 

para a manutenção do Seminário que, de fato, se destinava aos internos, e com isso também 

ampliava seu raio de influências religiosas para outros grupos, de forma a buscar mais uma 

garantia sociocultural em meio à sociedade paulistana. 
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Pelo Prospecto, fica comprovado que a vocação que se almejava seria construída na 

personalidade dos envolvidos pela aplicação de uma rígida disciplina imposta aos 

ordinandos. De acordo com Erving Goffman,89 as instituições totais proporcionam uma 

espécie de mortificação do eu civil, por meio da racionalização do comportamento que 

passa pelo incessante controle da vida diária, disposto sobre um grupo de pessoas aptas à 

aplicação da disciplina, uma vez reunidas num restrito espaço, organizado com poucos 

gastos e recursos. Michel Foucault90 salienta que os conventos e seminários católicos 

formaram os recintos que levaram mais adiante esta possibilidade de controlar o 

comportamento dos envolvidos por intermédio de uma disciplina imposta aos corpos 

distribuídos no seio de um espaço organizado dentro dos sistemas das instituições totais. O 

convento é, neste caso, o local que mantém o princípio de clausura para a aplicação de uma 

educação perfeita ao desenvolvimento da espiritualidade. Neste ambiente, o corpo passa a 

ser um fator significante, na constituição de um poder estabelecido para o adestramento dos 

grupos que se reúnem numa dada instituição. Na instituição, os corpos mantêm-se sob o 

princípio da localização, o que permite vigiar cada indivíduo no seu lugar e em cada lugar 

um indivíduo. 

A distribuição dos alunos no Seminário seria garantida pelo cumprimento dos 

horários estipulados, com o objetivo de manter sempre os grupos reunidos em salas 

específicas, nos horários determinados. Depois de relacionar os dezessete itens discutidos 

acima, o Prospecto apresenta o rigor dos horários que distribuiriam os alunos no tempo e 

espaço da instituição, regulando as atividades cotidianas desde o deitar-se ao levantar-se – o 

                                                 
89 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1987. 
90 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1988. 
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que elucida quanto à aplicação de um sistema de racionalização sobre o comportamento.91 

Os horários dispostos no Prospecto apresentavam-se como um código de regras, que 

deveria ser absolutamente cumprido. Os alunos se levantariam às 5 horas da manhã, ao 

acordar fariam o sinal da cruz e, com modéstia, o Glória ao Pai; posteriormente teriam as 

obrigações de compor a cama, dispor seu aposento, lavar o rosto e procurar o inspetor para 

ir à capela para adorar o Santíssimo; às 5h30, deveriam fazer a oração vocal por vinte 

minutos e depois participar do estudo comum; às 7 horas, exposição da meditação e missa 

conventual; às 8 horas, refeição e recreação; as aulas deveriam ser iniciadas às 8h30; o  

intervalo para recreação aconteceria às 10h15; às 10h30, deveriam se reunir novamente 

para os estudos comuns; ao meio dia, refeição e, posteriormente, reunião na capela para 

adorar ao Santíssimo, seguida de recreação; às 14 horas, estudo comum; às 15 horas, aulas, 

às 16h20, novamente estudo comum – com lições de História e Geografia especificamente 

às quartas-feiras. Às 19 horas, refeição, e às 20h30 prece; às 21 horas, deveriam retirar-se 

para o recolhimento.  

Estas disposições dos horários garantiriam a presença dos alunos ordenadamente, 

distribuídos no recinto para melhor assegurar um sistema de controle. O Prospecto 

apresentava também a disciplina que deveria ser obedecida nos dias santos, às quintas-

feiras e aos domingos, caracterizando-se pela folga de algumas atividades, com 

                                                 
91 É importante ressaltar que esta disciplina para o controle criterioso das atividades dispostas no tempo 
repercutiu sobre a cidade de São Paulo como um todo. Ao que consta nos artigos localizados no Arquivo 
Municipal, na Pasta sobre a Igreja de São Cristóvão, o relógio de sol instalado no interior do Seminário teria 
sido o responsável pela hora oficial da cidade até 1912, quando entra em funcionamento a Estação 
Meterológica de São Paulo. Cf: COLÉGIO Arquidiocesano de São Paulo. São Paulo: Edição Comemorativa 
do Colégio Diocesano de São Paulo, 1985. p. 7. Cf: CONHEÇA sua cidade – São Cristóvão. Diário Popular. 
São Paulo, 30 de setembro de 1999, Arquivo do Municipal de São Paulo, Pasta sobre a Igreja de São 
Cristovão, recorte 46.) Práticas como essa davam ao Seminário um ambiente disciplinado pela divisão precisa 
das atividades no tempo, uma vez que apresentava condições para tal ordem disciplinar. Com isso,  o 
evidenciava no surgimento de uma nova sociedade que não mais se lançaria ao tempo natural para se integrar 
ao tempo mecânico, necessário para o desenvolvimento dos centros urbanos.   
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flexibilização do horário de se levantar e substituição de algumas práticas por outras. 

Nestes dias, deveriam se levantar às 6 horas, depois seguir para a capela; às 7 horas, 

realizariam a meditação e no primeiro domingo de cada mês e nos dias santos, missa de 

canto-chão; às 10 horas, reuniam-se para a explicação da Doutrina Cristã; às 14 horas, 

deveriam rezar o terço, seguido das vésperas cantadas nos domingos e dias de Guarda; às 

15 horas, poderiam sair para passear, mas na volta deveriam treinar a pronunciação 

francesa; às 18 horas, teriam estudo comum; das 18 horas em diante, voltariam-se ao 

cumprimento das atividades comuns aos outros dias. A disciplina diferenciada para os dias 

de descanso incentivava as práticas devocionais e incutia nos internos a dedicação aos 

sacramentos e à meditação cristã nas horas de descanso, motivando o constante 

envolvimento dos alunos com as práticas do catolicismo nos dias de folga, nos quais 

poderiam se apresentar outras atividades condenáveis dentre as práticas dos fiéis e mesmo 

dos religiosos. 

Os alunos do Seminário Maior ficavam separados da área reservada para os alunos 

do Seminário Menor. Ambas as turmas comungavam o mesmo pátio de recreio e demais 

dependências do internato, como banheiros, quartos, refeitório, etc, mas sempre em 

horários diferenciados; alguns ambientes eram destinados especificamente para cada uma 

das turmas. A disciplina dividia o lugar em parcelas suficientes para atender à repartição 

dos elementos, com a finalidade de evitar a distribuição desordenada dos indivíduos, o que 

poderia proporcionar a circulação espontânea dos envolvidos e conseqüentes 

desaparecimentos, deserções, vadiagem e aglomerações de cunho rebelde. O controle da 

presença e da ausência nas salas e nos demais compartimentos do recinto garantiria à 

direção o não desenvolvimento de subversões. A manutenção dos alunos agrupados dentro 

de uma ordenação, que se distribuía no tempo e no espaço, permitia surpreendê-los em suas 
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atividades, pois não sabiam o momento em que o supervisor ou os demais integrantes da 

hierarquia do Seminário iriam aparecer.  

Por isto, a organização dos prédios onde funcionavam os sistemas totalizantes 

apresentavam entre as salas portas e corredores internos, que possibilitavam o acesso à 

direção para surpreender os alunos ou vigiá-los. Em geral, a simples presença dos diretores 

em determinados ambientes ou locais de estudo ou de desenvolvimento das atividades 

cotidianas já causava o constrangimento que gerava a aplicação do comportamento 

disciplinado.  

Outra determinação apresentada no Prospecto, para assegurar o distanciamento do 

aluno da sua antiga vida familiar e das práticas que se desenvolviam junto à sociedade civil, 

recaía sobre as férias ou período de recesso escolar. Este período deveria ser aproveitado 

para o cumprimento de atividades e estudos complementares, com dedicação moderada ao 

trabalho e envolvimento com as matérias obrigatórias. Uma vez reunidos na fazenda da 

Serra da Cantareira, deveriam manter ao máximo a disciplina do Regulamento. Terminadas 

as férias, deveriam manter-se em retiro durante oito dias, ou o tempo que o pregador 

determinasse, no caso específico dos ordinandos. O retiro colaboraria para que os alunos 

entrassem novamente no ritmo disposto na organização do internato.    

É importante salientar que o encerramento do Prospecto é destinado às  

determinações específicas das regras para os ordinandos, que além de seguir todos os 

preceitos dispostos acima, deveriam se confessar toda semana, e comungar ao arbítrio de 

seu confessor, prestar serviços ao clero e à casa, conforme a determinação do Reitor. Não 

sendo de ordens sacras, deveriam servir à mesa em sinal da humildade, fazer a leitura 

durante o jantar e a ceia, fazer as ordens e rezar o ofício em coro na capela: Prima e Terça, 

às 5h30, Sexta e Não, às 11 horas e às 15 horas, Vésperas e Completas, às 13 horas e às 



 187

15h20, às Matinas e Laudes, às 20h45; depois de concluído, deveriam rumar em perfeito 

silêncio para o recolhimento. Com estas determinações, voltariam os ordinandos 

inteiramente para o exercício dos sacramentos, envolvendo-os nos ritos do catolicismo que 

estavam sendo apresentados como sinônimos da verdadeira tradição cristã, além de 

intensificar a mortificação do eu, ao envolvê-los nas atividades de trabalho doméstico para 

servir à casa e à religião. 

No final, uma espécie de observação, pois se encontrava em separado do resto do 

texto por um traço, indicava que o horário de todas as atividades seria anunciado pelo 

sineiro, devendo cada grupo ficar atento ao número de badaladas que especificava para 

quem se destinava o toque: nove badaladas, para os internos e três, para os ordinandos.92  

O Prospecto apresentou ao público o caráter educacional do recinto, explicitando a 

estrutura pedagógica disposta na sua ordem disciplinar. O Seminário mostrava-se como um 

local capaz de educar, desde a infância, um indivíduo criado fora das paixões comuns do 

meio social, com base no argumento que um moço criado em meio às paixões das práticas 

profanas dificilmente despertaria sua vocação. 

O Seminário foi oficialmente inaugurado em 9 de novembro de 1856, reunindo 

autoridades da cidade de São Paulo, tais como Presidente de Província, Chefe de Polícia, 

professores, Diretor da Academia de Direito,93 Vigário Geral, cabido e clero da capital – 

                                                 
92 Cf: CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. p. 342-345. Nestas páginas, o 
autor aponta a relevância do racionalismo de Rousseau no desenvolvimento da pedagogia, durante o final do 
século XVIII. Neste contexto, o adestramento do homem continua sendo avaliado como forma de sanar o mal 
que junto dele se desenvolve. A educação disposta sobre uma organização racional, que permeia a disciplina e 
organização do homem no tempo e espaço, teria como finalidade afastar o mal inerente à natureza humana e 
disseminar o bem.  
93 SANTOS, Suenilde da Costa. Academia de Direito de São Paulo (1827-1854) e constituição de uma elite 
nacional: o lugar da língua portuguesa. São Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado em Educação), PUC-SP. p. 
72. De acordo com a autora, desde 1835, diante da carência de escolas secundárias, a Direção do Curso 
Jurídico de São Paulo vinha oferecendo as aulas preparatórias aos seus candidatos, ou seja, a cidade carecia de 
ensino elementar e secundário. Acreditava-se que com o funcionamento do Seminário, que também garantiria 
o ensino elementar e secundário, o ensino elementar em São Paulo seria mais bem suprido. Daí a presença do 
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representantes dos poderes envolvidos com os propósitos ali vigentes. Parte das 

celebrações, missa cantada e sermão, foram realizados na Capela do Recolhimento da Luz, 

pois as obras do Seminário ainda não haviam sido concluídas - a capela, por exemplo, foi 

inaugurada, dois anos depois, em 1858. Às 9 horas da manhã, deu início, no edifício do 

Seminário, para prosseguir com as solenidades, as demais formalidades de inauguração.94 

A presença de uma congregação francesa para administrar a instituição de ensino 

episcopal atribuía-lhe distinções sócio-culturais. Desde o Período Regencial que o Brasil 

vinha adotando o sistema educacional francês como o modelo ideal de ensino.95 Se por um 

lado as alas subversivas à hierarquia romana protestavam contra a presença dos 

                                                                                                                                                     
diretor do Largo São Francisco nos festivos de inauguração do Seminário de São Paulo, ilustrando o vínculo 
que seria estabelecido entre as duas escolas durante todo o seu desenvolvimento no século XIX. Muitos 
alunos que cursavam o elementar e secundário no Seminário, caso não optassem pela carreira sacerdotal, 
concluíam seus estudos superiores no Curso Jurídico do Largo São Francisco.  
94 CAPELA DO SEMINÁRIO DE SÃO PAULO, Seminário Episcopal, 9 de novembro de 1856, Acervo 
particular do padre dom Zioni. Dom Zioni foi aluno, professor e reitor do Seminário de São Paulo; durante a 
primeira metade do século XX, acompanhou a transferência do recinto para da Freguesia do Ó, e 
posteriormente para o bairro Ipiranga. Atualmente, é responsável por uma casa para reabilitação de jovens 
adolescentes abandonados na cidade de Botucatu-SP. A Capela do Seminário foi inaugurada dois anos depois, 
em 8 de dezembro de 1858, diga-se de passagem data dedicada a Nossa Senhora da Conceição, e contou 
também com abertura solene reservada à comunidade clerical católica. Na ocasião, foi dado destaque ao 
evangelho pronunciado pelo frei Eugenio de Rumilly. De acordo com documento apresentado por dom Zioni: 
“O programa supra foi executado do seguinte modo: 1)Cantou missa no Recolhimento da Luz, o arcediago da 
catedral Cônego Fidelis José de Moraes, com assistência pontifical de dom Antônio Joaquim de Melo; 2) Ao 
evangelho pregou o Rev.mo Padre Frei Firmino de Centelhas vice-reitor, sobre o tema: Triunfo de Maria, pela 
sua Conceição Imaculada. 3) No edifício do Seminário, na capela provisória, foram recebidos os convidados e 
tiveram lugar as cerimônias; 4) Falou o Rev.mo Padre Frei Eugênio de Rumilly, reitor, sobre a instituição e os 
serviços que o digno Diocesano acabara de prestar, Fundando o Seminário; 5)Durante muitos anos funcionou 
como capela provisória do Seminário, uma capela interna acomodada a finalidade.” 
95 HAIDAR, Maria de Lourdes. O ensino secundário no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1972. p. 20. De acordo 
com a autora, a partir de 1838, com o ato adicional, foi introduzido no regulamento dos colégios brasileiros o 
modelo dos colégios franceses, com estudos simultâneos, organizados em um curso regular de seis a oito 
anos. Com isso, foram introduzidos estudos de língua latina, grega, francesa e inglesa, gramática nacional, 
matemática, música vocal e desenho.  
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capuchinhos, por outro a sociedade civil confiava na competência educacional dos 

franceses, atribuindo-lhes valor quanto ao desenvolvimento da educação proposta.96 

O crescimento da circulação de mercadorias francesas no Brasil, mormente as 

voltadas para os modismos dos grupos em ascensão econômica que se aglomeravam em 

torno das vilas e cidades, teria despertado ainda mais o interesse pela educação francesa.97   

O crescimento populacional da cidade de São Paulo, e das cidades que se desenvolviam ao 

seu redor com a produção e o comércio do café, trouxeram a necessidade das práticas e 

representações que os denotassem como grupos civilizados e polidos.98 O Seminário 

Episcopal de São Paulo, mantido pelos freis savoianos, ia ao encontro deste discurso que 

compactuava com a educação civilizatória dos franceses, atendendo aos interesses de 

formação da elite agrária quanto às posturas que seus filhos deveriam assumir em meio ao 

grupo social que se organizava; uma postura de sujeitos distintos pela bagagem intelectual e 

moral adquirida por meio da educação religiosa formalizada.  

                                                 
96 Cf: ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889). São Paulo: EDUC, 2000. 
p. 85-98. Verifica-se na pesquisa realizada pelo autor, que de 1849 até 1856, houve uma significativa 
reavaliação do ensino no país, realizada a partir da apresentação de relatórios provinciais levantados por 
pessoas competentes que haviam sido nomeadas pelo imperador Pedro II para fazer um balanço da educação 
no país. A partir destes relatórios, novas medidas teriam sido tomadas no sentido de garantir melhores 
condições de desenvolvimento educacional à nação. Assim, considera-se que o Seminário de São Paulo 
apresentava-se como um elemento que atendia à carência educacional da Província, o que estava sendo 
almejado sobretudo pela elite que também formava a intelectualidade paulistana. O aspecto religioso do 
Seminário não feria os interesses educacionais destes letrados que estavam habituados ao conhecimento moral 
do catolicismo.  
97 DEVEZA, Guilherme. Brasil-França. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização 
Brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico, declínio e queda. São Paulo: Difel, 1985. 4 v. p.153-170. 
98 Cf: CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. “... menos ‘natural’ e mais 
‘social’, mas constituídos de normas de interdições, de transferências, que vem redefinir ao lado dos 
comportamentos a identidade, tornando-se cada vez mais dependente da sociedade civil. Trata-se de normas e 
interdições que dizem respeito ao corpo, a linguagem ao discurso, às relações sociais etc., que negam odores 
referencias e partes do corpo, a funções que impõem ritos e cerimoniais, utensílios de uso cotidiano (como 
ocorrerá depois com o garfo), praxes sociais de reconhecimento (saudações etc.) e que a partir da sociedade  
de Corte penetram na sociedade civil.” (p. 307) Como ocorrera na Europa do século XVII – quando a 
transição da vida rural para a urbana começou a se intensificar – desenvolveu-se no Brasil a necessidade de 
organizar e difundir uma civilização dotada de boas maneiras, com um comportamento que se distinguisse do 
vigente na área rural.  
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6. SEMINÁRIO MENOR E MAIOR: EDUCAÇÃO EPISCOPAL DA 

MONARQUIA À REPÚBLICA 

 
“Na expressão da fé, duas palavras dominam o 
Novo Testamento: proclamar (kerissô) e ensinar 
(didaskô, didaskalia, didachê)... Jesus é mestre por 
excelência... Os discípulos não se apresentam 
como Rabi, mas também ensinam”1 

 

O Seminário Episcopal de São Paulo dividia-se em duas categorias de ensino 

condizentes às exigências educacionais da época: Seminário Menor, dedicado ao ensino 

secundário, e Seminário Maior, onde se dava a formação sacerdotal.2 Ambas as alas eram 

chamadas, em princípio, Seminário apenas. No momento da abertura, em 1856, o 

Seminário contou com vinte e três alunos matriculados, dos quais quatorze saíram padres.3 

A maior ala do Seminário ficou reservada ao ensino elementar, que se apresentava como 

Seminário Menor. A ala menor do recinto ficou reservada ao Seminário Maior, destinado à 

formação eclesiástica. A ausência de escolas públicas ou particulares que atendessem à 

                                                           
1 SESBOÜÉ, S.J. Bernard. Primeira fase. Das origens ao Concílio de Trento – Apologia da Fé e método do 
discurso dogmático. In: SESBOÜÉ, S.J. Bernard (dir.). THEOBALD,  S.J. Christoph. História dos dogmas. 
Tomo 4. A Palavra da Salvação (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Loyola, 2006, p.26. 
2 ANDRADE, Antônio A. A reforma pombal dos Estudos Secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva, 1978, 
p.1. “Era assim que as aulas de ler, escrever e contar faziam parte do programa da Universidade de Évora e 
Colégios e só ingressava na Universidade de Coimbra quem levasse certificado de exame de Lógica. A 
instrução elementar estava coordenada com a secundária, e esta com a superior.” A reunião de várias 
modalidades de ensino num mesmo complexo arquitetônico seguia um modelo escolar difundido na Europa 
no século XVII, onde também os professores formavam corporações que em geral pertenciam a uma única 
Ordem Religiosa. Com isto as instituições de ensino procuravam garantir a integração do aluno nas diferentes 
modalidades educativas que se distribuíam em graus de formação. O ensino organizado nos colégios de 
formação elementar era direcionado ao ensino secundário e o secundário ao ensino superior. 
3 OBJETO de alunos matriculados em 1856. Seminário Episcopal de São Paulo. Secretaria Arquidiocesana 
das vocações sacerdotais, departamento de estatística, 1856. Acervo particular dom Zioni. De acordo com o 
documento os alunos matriculados foram: Antônio Damásio dos Santos; Antônio Ferreira de Andrade; 
Antônio José de Castro(sacerdote); Antônio José Pinheiro (sacerdote); Antônio Manteiro César; Aureliano 
Rangel; Camilo Ferreira Menezes; Cassiano Ferreira Menezes (sacerdote); Ezequias Galvão da Fontoura 
(sacerdote) ; Firmino José da Silveira e Silva; Francisco de Assunção Albuquerque (sacerdote); Francisco 
Monteiro César (sacerdote); Francisco de Paula Cruz; Francisco de Paula Rodrigues (sacedorte); João Batista 
Arroso (sacerdote); João Ezequiel Teixeira Pinto (sacerdote); Joaquim Dias de Toledo; Luciano Francisco 
Pacheco (sacerdote); Luiz Alves da Silva (sacerdote); Luiz Antônio da Cruz; Nuno de Faria Paiva (sacerdote); 
Salvador Ribeiro dos Santos Melo (sacerdote).  
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demanda da sociedade que começa a privilegiar a instrução como elemento imprescindível 

para a ascensão social, 4 junto com as determinações quanto à obrigatoriedade do ensino, 

tornou-se a principal válvula para o desenvolvimento do Seminário Menor. De acordo com 

Maria Luiza Marcílio,5 o Inspetor Geral da Instrução Pública de São Paulo teria decretado 

em 1855 a obrigatoriedade do ensino na Província, impondo ameaça de multas aos pais 

omissos. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, foi a escola mais destacada no Brasil 

quanto à aplicação do ensino elementar e secundário.6 Criado em 1837, nas adaptações do 

antigo Seminário São Joaquim, o Imperial Colégio Pedro II era insuficiente para atender à 

demanda de alunos que almejavam o ensino superior na região sudeste, em plena expansão 

social e econômica.7  

Com isto, o Seminário Menor de São Paulo, posteriormente conhecido como 

Colégio Diocesano, veio colaborar com a difusão do ensino secundário da província. 

Conforme Marcílio, 8 na cidade de São Paulo, durante o século XIX, com exceção do 

Seminário Episcopal e da Escola anexa ao Largo São Francisco, o ensino elementar e 

secundário era proporcionado pelas aulas avulsas, que ainda acompanhavam o modelo das 

aulas régias. Essas aulas funcionavam em casas de particulares com adaptações dos 

cômodos para o ensino,9 sendo que tais casas  duravam pouco tempo e assim  quebravam a 

                                                           
4Cf: WEREBE, Maria José Garcia. A educação. In: HOLANDA, Sergio Buarque de; CAMPOS, Pedro 
Moacyr. O Brasil Monárquico: Declínio e queda. São Paulo: Difel, 1985. (HGCB), p. 373. 
5 MARCÍLIO, Maria Luiza. História da Escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Instituto Braudel e 
Imprensa Oficial, 2005, p. 49. 
6 HAIDAR, Maria de Lourdes. O ensino secundário no Brasil Império. São Paulo: Grijalbo, 1972.Nesta obra 
a autora expõe a relevância do Colégio Pedro II no Brasil como principal escola secundária. Os alunos que 
completavam seus estudos no Colégio Pedro II, em geral eram aceitos nos cursos superiores existentes sem 
que prestassem exames de admissão ou cursassem os preparatórios.  
7 Cf: TOBAIS, José Antônio. História da educação brasileira. São Paulo: Ibrasa, 1936, p. 156. 
8 Cf: MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Instituto Braudel; 
Imprensa Oficial, 2005, (p.46-49 e 81-82). 
9 Nos jornais pesquisados no Arquivo do Estado de São Paulo, que se restringem a década de 1850, constam o 
anúncio de estabelecimentos de ensino que teriam tido pouco duração, uma vez que não são mencionados 
entre os estudos efetivados pelos pesquisadores da História da Educação em São Paulo, como por exemplo na 
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confiança da família quanto a sua eficácia. Antes da fundação do Seminário, os Cursos 

Anexos à Faculdade de Direito, que correspondiam ao ensino secundário, eram os mais 

requisitados em São Paulo.10  

Com a criação de uma ala do Seminário dedicada ao ensino secundário, em 

princípio como pré-requisito para a entrada nos cursos de Filosofia e Teologia, que 

formavam padres, forneceu à província de São Paulo, pela primeira vez, uma estrutura 

adequada à difusão do ensino elementar. As disciplinas ali oferecidas garantiam 

conhecimentos de base humanística e ilustração, e atendiam às exigências da época quanto 

aos conhecimentos necessários para o ingresso em qualquer curso superior. Na grade 

curricular dos alunos do Colégio, constavam as disciplinas de Filosofia, Direito Civil, 

Direito Canônico, História Sagrada, História Profana, Retórica, Geografia, Gramática 

                                                                                                                                                                                 
obra: MARCÍLIO, Maria Luiza. História da escola em São Paulo e no Brasil. São Paulo: Instituto Braudel; 
Imprensa Oficial, 2005. No jornal O Correio Paulistano foram identificados o anúncio da escola o Ateneu 
Paulistano que se apresentava da seguinte forma: “Acham-se abertas no Colégio Ateneu Paulistano as aulas 
de Latim, 1º. e 2º. classe, francês, inglês e primeiras letras. Abrir-se-ão as aulas de aritmética, geometria 
retórica, história, geografia, filosofia na proporção que aparece quem o freqüente. Do programa do Colégio 
nele impresso constam as condições com que se recebem alunos internos, externos e meio pensionatos. O 
preço fixo para as aulas de primeiras letras é 12$000 dando o Colégio todo o necessário, aqueles alunos que 
fizerem o 1º. Pagamento apenas 9$000 por trimestre, pagando sempre adiantado... todos que querem 
freqüentar as duas aulas como externas podem dirigirem-se ao mesmo colégio.” (COLÉGIO Ateneu 
Paulistano. O Correio Paulistano. São Paulo, vinte de abril de 1855,  ano 234, p. 6). Foi identificado também 
o Colégio Emulação, que no artigo se apresentava: “Terça-feira, 1 de maio próximo futuro, abrem-se as 
classes de ensino primário e secundário, conforme o novo programa de estudos, organizado para este colégio, 
publicado no Correio Paulista, a 20 de março. São professores do ensino primário, o diretor e o Revmo.  Sr. 
Padre Antônio Joaquim de S’Antanna; de latim, os Srs. Antônio Benedito de Cerqueira César, Francisco 
Alves da Cunha Lima, e José Xavier da Silva Capanema, cujas faltas substituirá o mesmo diretor, de Francês 
o mesmo professor Gaston de Laxlhacar, a quem substituirá o mesmo diretor, de inglês, Antônio de Castro de 
Mendonça furtado e ao mesmo diretor de geometria os mesmos Srs Capanema e Gaston; de retórica e 
filosofia o Sr. Vicente Manade de Freitas, de História e Geografia o mesmo Sr. Gaston” Defende a instrução 
moral e literária. Colégio Emulação em São Paulo, travessa do Colégio, 21 de Abril de 1855 (QUEIROZ, 
Joaquim Correia de Mendonça Furtado (diretor do estabelecimento). Colégio Emulação. O Correio 
Paulistano. São Paulo, segunda-feira, 21 de abril de 1855, ano II, n.246, p.4.) Na mesma página do número 
deste jornal, encontrava-se o artigo proferido por Frei Firmino contra os ataques que vinham sendo feito pelo 
jornal O amigo da Religião. A presença de padres nestes anúncios, inclusive vinculados ao Seminário 
Episcopal, corresponde às exigências do ensino de moral e religião católica como disciplinas obrigatórias no 
Império.   
10 SANTOS, Suenilde da Costa. Academia de Direito de São Paulo (1827-1854) e constituição de uma elite 
nacional: o lugar da língua portuguesa. São Paulo, 2005. Dissertação de mestrado em Educação (História, 
Política e Sociedade), PUC-SP, p. 67-68. 
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Latina e Portuguesa, Música e Canto Gregoriano, Arte Sacra e Ciências.11 Essas disciplinas 

indicam a relação do sistema de ensino vigente com o Ratio Studiorum12 dos Jesuítas, que 

havia sofrido adaptações em 1832, para ser novamente implantado junto aos 

estabelecimentos de ensino administrado pelas ordens e congregações religiosas que 

compunham os clérigos católicos. Este quadro educacional não feria os princípios 

educacionais exigidos pelo Estado Monárquico brasileiro.  

O fator financeiro foi outro ponto que perpassou o ensino do Seminário Menor.  

Dentro do contexto da época, marcado pela concorrência educacional e pelo surgimento de 

novas profissões, a carreira sacerdotal foi colocada entre tantas outras. A magistratura, a 

engenharia, a medicina, o curso de farmácia, de química e outros se tornaram atrativos aos 

novos grupos em ascensão. O Seminário Menor organizava-se como preparatório para 

ingressar em qualquer curso superior ou técnico, o que lhe garantiu sempre um maior 

número de alunos. Tratando-se de uma instituição de ensino particular, que em parte 

dependia das mensalidades cobradas para a existência material e pedagógica, o Seminário 

Menor forneceu garantias de manutenção ao Seminário como um todo. Isso se comprova 

pelo fato de o Seminário Menor ter sido desmembrado do Seminário Maior somente nos 

primeiros anos da República, em 1908, 13 quando já havia um contexto suficientemente 

satisfatório para a manutenção de um Seminário Maior autônomo.   

                                                           
11 Cf: POLIANTEIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo  
(1856-1906), p.7-12. Junto a apresentação do primeiro corpo docente tem-se apresentação das disciplinas que 
seriam ministradas.   
12 FRANÇA, Pe. Leonel. O Método Pedagógico dos Jesuítas. Rio de Janeiro: Agir, 1952. 
13 Cf: COLÉGIO Arquidiocesanoo de São Paulo. São Paulo: Edição Comemorativa do Colégio 
Arquidiocesano de São Paulo, 1985, p.10. Nesta ocasião o Seminário Menor, desde o final do século XIX, 
conhecido como Ginásio Diocesano passou a ser administrado pelos Irmãos Maristas. Cf: PASTA Irmãos 
Maristas, Contrato,  São Paulo, 1 de janeiro de 1908, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo.  
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O desenvolvimento educacional do Seminário resultou na atividade conjugada do 

bispo, do reitor e corpo docente. Dentro dos princípios de hierarquia, os reitores e 

professores estariam subordinados à autoridade do bispo, que, por sua vez, estava 

subordinado à autoridade do papa.   

 

6.1 O primeiro corpo docente e a estratégia romanizadora 

 

O primeiro corpo docente do Seminário que assumiu no episcopado de dom 

Antônio era eminentemente formado por padres capuchinhos.  A Poliantéia comemorativa 

dos cinqüenta anos do Seminário apresenta de maneira pormenorizada os traços da 

personalidade ou caráter dos professores que assumiram as disciplinas. O Reitor, frei 

Eugênio de Rumilly, o vice Reitor, frei Firmino de Centelhas, e o professor de Álgebra 

Geometria e Física, frei Germano de Annecy, todos capuchinhos, formavam uma espécie 

de três grandes pilares. O reitor e vice-reitor foram os primeiros que vieram da França para 

ao Brasil, com o propósito de assumir a administração e o ensino do Seminário. De acordo 

com a apresentação da Poliantéia, verificam-se os traços da personalidade daqueles que se 

tornaram grandes ícones da instituição de ensino episcopal. Por intermédio da exposição da 

biografia dos capuchinhos, que evidencia o discurso construído em torno dos freis que 

assumiram, são levantados os traços do comportamento que deveria ser implantado aos 

alunos.    

 O texto inicia salientando o patriotismo do reitor pela França, o que valoriza a 

cultura francesa transmitida na educação. Sua imagem é apresentada por marcas e traços 

salientes, como sinônimo do peso dos conhecimentos que dotavam sua personalidade, que, 

ao final da descrição, aparece como um ser aureolado pela serenidade e santificação. O 
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texto evidencia ainda o seu envolvimento com as autoridades políticas da cidade, o que lhe 

incute também o caráter da sua autoridade. Para expor a qualidade política do reitor, o texto 

apresenta as características que o evidenciava, passando da descrição física à qualidade de 

orador, principal elemento da sua distinção. Já o frei Eugênio é apresentado como um 

sujeito de estatura abaixo da mediana, magro, um tanto encurvado, de fronte larga e 

saliência temporal, ficando posteriormente completamente calvo, rosto emagrecido, coberto 

de longas barbas grisalhas, olhos vivos e profundos, nariz aquilino, lábios finos e rubros, 

com suaves pregas nos cantos a simular um leve sorriso. Como bom orador, conquistou seu 

renome fora da cadeira de mestre e administração da casa, utilizando o púlpito para 

pronunciar seus discursos; sua fala era dotada pelas qualidades da clareza de exposição, 

comunicabilidade e conhecimento. Com a voz branda, amenizava a dureza de certas 

consoantes e sílabas; tinha gesticulação sóbria e modulação da voz que acompanhava a 

natureza da idéia e do sentimento que anunciava. Sua figura de asceta e suas vestes de frade 

aumentavam-lhe o prestígio.14  

Dentro das instituições totais, os reitores ou aqueles que simbolizam a autoridade 

máxima eram sempre apresentados como seres dotados de serenidade, com discernimento, 

que amenizam conflitos, seres amáveis que despertam a confiança dos alunos, espécies de 

juízes que aparentemente estariam sempre do lado dos alunos. Com isso, garantiam-se aos 

educandos a figura de um pai generoso, que aprovava e estimulava o desenvolvimento 

daqueles que integravam a instituição. Em geral, o reitor era uma figura que aparecia 

somente em situações excepcionais, como nos dias de festejos das datas comemorativas, 

nas avaliações gerais e em outras atividades em que o aluno, querendo garantir o carisma 

                                                           
14 POLIANTEIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo  
(1856-1906), p. 7.  
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deste ser ‘santificado’, acabava se esforçando nas atividades para não decepcioná-lo, sendo 

assim um fator de incentivo às atividades instituídas.  

 O vice-reitor, frei Firmino de Centelhas, também é apresentado dentro da mesma 

seqüência de informações, contudo, com as características mais voltadas para a sua função, 

que o colocava mais próximo dos alunos. Em comparação com o primeiro, é apresentado 

como uma figura mais enérgica e temida. Dentro das colocações da Poliantéia, 

 “Frei Firmino era natural da Espanha, tinha estatura e corpulência parecida a de Frei 
Eugênio. Não era calvo e tinha a fronte sulcada de rugas horizontais e transversais, lábios grossos e 
barba espessa e menos grisalhas do que a de Frei Eugênio, oferecia a primeira impressão um ar 
severo e rude. Sua voz áspera aumentava o terror que sua presença infundia. Era, entretanto, uma 
alma santa, um coração bondoso. Durante a sua carreira foi estudante de medicina e militante do 
exército carlista, antes de professar na Ordem Capuchinha. Dotado de uma erudição extraordinária 
conhecia e falava bem latim, francês, inglês, italiano, espanhol e português. Dominava autores 
como Cantú, Rorbaker, Feller e outros historiadores e biógrafos, de sorte que não era fácil encontrar 
quem pudesse enfrentar com ele ciências históricas e cronológicas.”15  

 

Sua foto na Poliantéia aparece em tamanho maior, destacada das demais. Frei 

Firmino permaneceu no Seminário até a saída dos capuchinhos. Em 1879, quando se tornou 

uma figura destacada pelo envolvimento com o público e também pela erudição, publicou 

dois livros no Brasil destinado às aulas dos ordinandos do Seminário.16  

Frei Germano de Annecy, professor de Geometria, Álgebra e Física, destacou-se 

como conhecedor de Astronomia, Botânica e Mineralogia; construiu vários gnomos no 

Brasil e na França. Recusou, para permanecer no Seminário, o convite de dom Pedro II para 

dirigir o observatório de astronomia do Rio de Janeiro. Frei Annecy deixou vários artigos 

sobre astronomia publicados no jornal Província de São Paulo. Acometido pelo beribéri, 

faleceu no porta da Bahia a caminho da Europa. A biografia de frei Germano servia como 

modelo de vida para os alunos. Nascido no seio de uma família simples e muito cristã da 

                                                           
15 Idem, 7. 
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Savóia, quando jovem entrou para a ordem de São Francisco de Assis, para garantir 

sombra, hábito modesto, e a solidão. “Foi tudo quanto esmolou da sociedade até a morte, 

porque os maiores ambiciosos são os que menos conhecem as ambições vulgares. Outra era 

a sua ambição.” 17 Sua virtude era o amor a Deus e à natureza, manifestos na pessoa de frei 

Germano. As montanhas dos Alpes, local onde nasceu, eram consideradas sagradas, que 

inspiravam a religiosidade, “Frei Germano conservou até a morte intactos e ardentes esses 

dois amores, o amor de Deus e o amor da natureza. Seu coração pertencia a virtude, sua 

cabeça a ciência.”18 Iniciou o estudo de geologia na França e fundou laboratório de 

astronomia na França, no Uruguai e no Brasil. Sua personalidade de intelectual era 

evidenciada na aparência, na forma como se vestia, sempre com hábito desbotado e cabelo 

em completo desalinho; quase não notava a presença daqueles que estavam ao seu redor,  

“quando neste êxtase todo intelectual o humilde frade mergulhava a milhares de léguas 
acima da terra e aportava pelo pensamento a esses golfos interestelares do imenso oceano aéreo, ele 
rendia a ciência o culto mais desinteressado e nobre que uma razão pode prestar-lhes, o amor da 
verdade pela verdade, sem intuitos de vaidade ambiciosa, como ele só vivesse no universo e acima 
de Deus, contemplando a sua epopéia admirável”19 

 

Ele era um homem que preferia o diálogo com as plantas ao diálogo com o seu 

semelhante. Das plantas que decodificava quando se envolvia solitário de chapéu de palha 

no Jardim do Seminário, agora como ex-professor de matemática, estudava a histologia e a 

estrutura delicada dos órgãos da flor. Frei Germano deixava claro que a religião e o burel 

não são inimigos da ciência, sendo a cultura francesa um exemplo de união entra religião e 

ciência, tal como vinha sendo proposto no papado de Pio IX.  

                                                                                                                                                                                 
16 CENTELHAS, Frei Firmino. Compendio de Filosofia Católico Racional. São Paulo: Tipografia Alemão de 
Henrique Schroeder, 1864; CENTELHAS, Frei Firmino. Sermões. Rio de Janeiro: Tipografia do Apóstolo, 
Seminário de São José, 1867.  
17 POLIANTEIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo  
(1856-1906), p. 12. 
18 Idem. 
19 Idem, p.15 
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Este discurso produzido em torno da imagem de frei Annecy minimizava a crítica 

de que o catolicismo estava apartado dos conhecimentos científicos que se desenvolviam 

em torno da matemática e da biologia.  

“Se em pleno século XIX depois de tantos e tamanhos serviços prestado às ciências, 
serviços evidentes, incontestáveis, enormes, até nas ciências naturais e exatas a partir de Alberto o 
Grande e de Rogério Bacon, a partir de Krischer, do Cônego Copérnico, e do Cardeal Cusa até 
Spalanzine Moignomano incansável e derramar a luz dos conhecimentos sólidos em torno de si 
(essa citação está incompleta, sem fim, sem sentido aqui...)”20  

 
De acordo com Arroyo21, depois de exercer suas atividades por 25 anos no 

Seminário Episcopal, frei Annecy seguiu para Franca, em 1882, onde também instalou um 

pequeno observatório e um gnomo, e colaborou com os Irmãos Maristas na fundação de um 

Colégio Masculino. Depois de Franca, morou em Uberaba, atuando sempre como educador. 

O professor de inglês, retórica e música, frei Generoso de Rumilly, era irmão do 

reitor. Foi soldado da cavalaria do exército francês; era alto, louro de olhos azuis, e portava 

grossas lentes de grau; destacou-se como cantor e músico instrumentista, tocava todas as 

modalidades de instrumentos musicais (teclado, palheta, corda e sopro), demonstrando-se 

com sucesso nos dias festivos, aos domingos e feriados. Retirou-se do Seminário em 1877, 

para secularizar-se, contudo, morreu meses depois. O professor de Filosofia era frei 

Teodoro de Moïe, e durante a revolução foi perseguido pelo governo francês. É  

apresentado como sujeito de aparência jovem, reservado socialmente e expansivo na 

intimidade dos amigos; era quem melhor falava a língua portuguesa. Depois do afastamento 

dos capuchinhos, voltou para o Convento de Chambery. O professor de Latim, frei Justo de 

Moïe, era irmão do precedente; também de aparência jovem, foi um brilhante professor 

                                                           
20 Idem, p.14. 
21 Cf: ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo. São Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1966, p. 230-234.  
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de Latim do Seminário;  faleceu na Áustria. Outra figura relevante que compunha os 

capuchinhos era o Mordomo, frei Gonçalves de Centelhas, irmão do frei Firmino, vice-

reitor do Seminário considerado o ministro da casa. Seguindo o modelo das instituições 

totais, os integrantes do internato deviam estar distribuídos no interior da instituição 

conforme a sua função. A figura do mordomo seria sumária às estratégias de vigilância dos 

alunos internos, sendo aquele que garantia à direção as informações sobre o andamento do 

internato quanto a adesão dos alunos às disciplinas imposta e quanto à aplicação da 

administração nos setores que compunham a burocracia de funcionamento da instituição. 22  

Os demais nomes que compunham o corpo docente eram clérigos seculares. O 

Diretor espiritual, padre Carlos Maria Terrier, era francês. Ao deixar o Seminário, entrou 

para a Cia. de Jesus; foi responsável pela cadeira de Teologia Dogmática, de Exegese e de 

História Eclesiástica. Foi considerado um homem elevadíssimo, pelos seus conhecimentos, 

e santo, pela prática do seu ministério em São Paulo.  

Outra figura internacional era o prussiano Henrique Schoffer, professor de 

Aritmética e substituto das ciências físicas e matemáticas. Além do clero francês, 

predominantemente formado pelos capuchinhos, destacavam-se os padres Francisco Raggy, 

professor de Idade Média e de aulas facultativas de Alemão, renomado pelo conhecimento 

em línguas como o hebraico, grego o latim; além da língua vernácula, falava o francês, 

inglês, português e espanhol. A cadeira de Latim e Geografia era ocupada pelo padre 

Avelino Marcondes de Araújo e Silva. Como mestre de Língua Portuguesa, havia o padre 

Júlio Ribeiro de Campos, padre secular da cidade de Curitiba, Paraná.  

                                                           
22 Cf: POLIANTEIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo  
(1856-1906). “Administrava o material do estabelecimento e fiscalizava a alimentação da Comunidade... 
Aliava a esta tarefa, dissipadora de piedade, um espírito de fervor e de mansidão, que o fazia preferido para 
diretor espiritual de muitos jovens do Pequeno Seminário. Vive no convento de Asti na Itália,” (p.12)  
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As características pessoais de cada professor, delineadas nos traços do primeiro 

corpo docente que assumira a educação do Seminário, elucida a definição de um sistema 

pedagógico calcado no exemplo. Eram todos padres que, da forma como se apresentam, 

construíam, por intermédio do seu testemunho, um cenário de elevação espiritual recoberto 

pela pesquisa e estudos. É necessário salientar que os professores assumiam tanto as 

disciplinas do Seminário Menor como do Seminário Maior.  

A personalidade de cada professor caracterizava um tipo psicológico distinto, o que 

proporcionava uma identidade específica a cada tipo de aluno.  Mesmo depois de terem 

saído do Seminário, a descrição destes professores era utilizada como um elemento 

pedagógico que aproximava os alunos dos propósitos da instituição. Os professores são 

apresentados como figuras que expressavam a dedicação aos estudos, divididos em duas 

grandes categorias de conhecimento: racionais e ou científicos, ligados à Filosofia, e moral 

e ético, ligados à Teologia.  

Verifica-se também, por intermédio da descrição dos professores, elementos de um 

ideal romântico que também fazia parte dos sentimentos da intelectualidade brasileira que 

se formava no início do século XIX. Esse ideal era marcado pelo desprezo à vida social 

repleta de agitação e ruído, que impedia a manifestação da voz interior, símbolo da voz 

divina que falava aos homens. A primeira fase do Romantismo que se desenvolveu no 

Brasil valorizava a solidão, ou o individualismo, vivenciado nos lugares bucólicos por onde 

Deus falaria com os homens.23 Este imaginário era muito presente, sobretudo, entre a classe 

social emergente ligada à elite de agricultores que se desenvolvia, os quais guardavam 

                                                           
23 Cf: ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira. Tomo II. Rio de Janeiro: Imago, 2001, p. 616-617. 
De acordo com o autor a primeira fase do romantismo brasileiro, que permeia as décadas de 1830 e 1840, é 
indissociável do sentimento religioso, católico conservador que vai ao encontro do pensamento de 
Chateaubriand.    
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relações de afeto para com a geografia das fazendas onde havia passado a sua infância, e 

onde residia grande parte da identidade da família.24  

No curto bispado de dom Antônio Joaquim de Melo, vinte e cinco padres foram 

ordenados, todos provenientes da província de São Paulo das cidades de Sorocaba, Santos, 

Cotia, São Luis, Xiririca, Pindamonhangaba, Campo Largo, Bragança, Santo Amaro, 

Itapetininga, Franca, São Miguel, São Paulo, Guaratinguetá, Jacarehy, Mogi das Cruzes, 

Taubaté,25 cidades que acompanhavam o desenvolvimento das lavouras de café. Os alunos 

que se formaram em 1860 foram os primeiros matriculados de 1854 e 1857. Taubaté foi se 

destacando como uma das cidades que contribuiu com o envio de grande número de alunos 

para o Seminário, incidência que indica o envolvimento da elite cafeeira com a linha de 

raciocínio que o Seminário representava. A cidade de Taubaté encontrava-se numa 

localidade que aproximava o Vale do Paraíba da capital paulista, tendo assim concentrado 

um número grande de latifundiários que estavam se beneficiando com a economia cafeeira. 

Na medida em que dom Antônio foi avançando no seu episcopado, o 

posicionamento ao lado das orientações romanas foi se tornando mais evidenciado. No ano 

de 1857, um ano depois da inauguração do Seminário, dom Antônio recebeu do papa o 

título de Conde Romano, provavelmente efetivado como gratificação pela construção do 

Seminário, uma vez que a distribuição de títulos tornou-se estratégica para incentivar os 

                                                           
24 Cf: MYIAZAKI, Tieko.Y. De Peri a Isaias: uma demanda gorada. Revista de Letras, n.39: p.49-65, 1999; 
MYIAZAKI, Tieko.Y Cenas Literárias. A narrativa em foco. Araraquara: LC-FCL-Unesp, Cultura 
Acadêmcia, 2002, p.167-186. A autora trata nestes artigos do conflito psicológico dos personagens retratados 
pelos romancistas brasileiros como José de Alencar, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, e 
outros que acusam a transição do homem da área rural para a urbana, os quais identificam figuras desiludidas 
que encontravam na vida bucólica uma espécie de retorno as origens do mundo que havia se perdido.  
25 REGISTRO de ordenações 1856-1913. Arquidiocese de São Paulo. São Paulo, Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, Armário 17, Prateleira 1, Livro 13.  
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clérigos a cumprirem as orientações propostas pelo Vaticano. Neste mesmo ano, o 

Conselho do Estado Monárquico, composto na sua maioria pelos clérigos que ainda 

defendiam os ideais do catolicismo iluminista, que pregava autonomia em relação a Roma e 

maior envolvimento com as questões políticas internas do seu país, decretou, diante das 

controvérsias emergentes construídas em torno da maçonaria, lei determinante quanto à 

submissão do poder religioso ao poder civil do imperador.26  

Em 1857, dom Antônio enviou carta ao imperador, solicitando que reconsiderasse a 

legalização do casamento civil no Brasil. Isso teria soado a dom Antônio como um desacato 

ao Padroado Régio, que atribuía aos clérigos esta legitimação civil. Na carta, o bispo 

colocou que o imperador estava desrespeitando a autoridade de Pio IX no Brasil.27   

De acordo com Gaeta,28 o episcopado de dom Antônio foi marcado por tensões 

entre os clérigos da Província de São Paulo. A impopularidade do bispo, como resultado da 

subordinação aos pronunciamentos de Pio IX, dificultou a implantação da reforma que 

pretendia. As alas subversivas à hierarquia romana continuaram vigorando, reagindo às 

estratégias de implantação do catolicismo ultramontano.  

                                                           
26 CF: BARROS, Roque Spencer M. De. Vida religiosa e A questão religiosa. In: HOLANDA, Sérgio 
Buarque de (org.). História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico: declínio e queda. 
São Paulo: Difel, 1985 p. 345-346. De acordo com o autor ficou determinado nos §§ 1º e 3º do artigo 1º do 
Decreto no. 1911de 28 de março 1857, foi reforçado que todas as atividades religiosas no Brasil deveriam ser 
controladas pelo Imperador devendo os bispos obediência ao imperador e não ao papa. Orientação que viria 
ser posteriormente determinante ao julgamento dos bispos que participaram da chamada questão religiosa em 
1872.   
27 MELO, dom Antônio Joaquim. O protesto de D. Antônio contra o casamento civil, enviado ao Imperador 
D. Pedro II. In CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na História de São Paulo (1851-1861) v.7 
São Paulo, Instituto Paulista de Arte Religiosa, 1953, anexo J, p.328-332. 
28 GAETA, Maria A.Junqueira da Veiga. Os percursos do ultramontanismo em São Paulo no episcopado de 
D.Lino Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894). São Paulo 1991. Dissertação (Doutorado) USP.   
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A morte do bispo dom Antônio Joaquim de Melo, em 1861, representou, no âmbito 

da atividade episcopal, uma ruptura às estratégias de reformar o clero. Dom Antônio foi 

substituído por dom Sebastião Pinto do Rego (1862-1868),29 o que elucida a tentativa de 

dom Pedro II de  centralizar o seu poder sobre o clero paulista em detrimento da 

centralização romana, que teria sido privilegiada durante o episcopado de dom Antônio. 

Dom Sebastião era carioca, formado no Seminário de São José. Como pároco, trazia os 

resquícios da formação iluminista do período pombalino. Antes de ser nomeado bispo, dom 

Sebastião foi vigário da Capela Imperial e membro do Conselho Monárquico, posições que 

traduzem sua subordinação à Coroa.  

Contudo, se, de um lado, a morte de dom Antônio simbolizou uma ruptura com as 

atividades reformistas do bispo, por outro, o Seminário Episcopal, administrado pelos 

capuchinhos, continuou se expressando como um centro de difusão do pensamento ditado 

pelo Vaticano. De acordo com Gaeta, os principais centros de difusão do pensamento 

ultramontano na Província de São Paulo até a entrada do bispo dom Lino, em 1873, eram o 

Seminário Episcopal, administrado pelos capuchinhos de Savóia, e o Colégio Nossa 

Senhora do Patrocínio, administrado pelas Irmãs de São José, também da Savóia, França. 

A atividade educativa dos capuchinhos no Seminário foi de fato sentida depois de 

uma década de funcionamento do recinto, calcada no desenvolvimento da carreira 

sacerdotal daqueles que se formaram a partir de 1860. Essa década foi marcada pelo 

episcopado de dom Sebastião, avaliado como um bispo que não teria dado continuidade à 

reforma de dom Antônio quanto à aproximação do clero paulista aos ideais romanos. 

                                                           
 29 SOUZA, Ney de (org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo 
(1554-2004). São Paulo: Paulinas, 2004, p. 300. De acordo com a obra Sebastião Pinto do Rego, segundo 
brasileiro nomeado bispo de São Paulo, era da capitania do Rio de Janeiro, vigário da Capela Imperial e 
conselheiro de Pedro II. Com a sua nomeação mantinham-se as relações de confiança para com a manutenção 
do catolicismo na província de São Paulo e, sobretudo no que tange a administração do Seminário.   
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Contudo, no que tange ao Seminário, prevaleceu a colaboração tanto das instâncias 

políticas contrárias ao pronunciamento romano como das instâncias religiosas que estariam, 

no Brasil, defendendo o Vaticano.   

A contínua participação da Assembléia Municipal e até da Assembléia Provincial 

atuando sobre a manutenção material da Instituição pode ser interpretada como uma forma 

de se fazer do Seminário um local de obediência aos interesses políticos instituídos por 

intermédio de concessões das verbas públicas. Subordinando a administração econômica do 

Seminário aos cofres públicos, os capuchinhos estariam fadados à obediência civil do 

imperador, condição para que garantissem o desenvolvimento do estabelecimento de ensino 

que estava sob a administração dos padres franceses.  No ano de 1863, conforme solicitação 

do bispo dom Sebastião, foi confirmada a portaria do imperador aceitando o título de 

protetor do Seminário de São Paulo.30 No mesmo ano, consta nas atas da Câmara Municipal 

de São Paulo 31 concessão de verbas para reformas de manutenção nos muros que fechavam 

a chácara do recinto, que, de acordo com o laudo do engenheiro Porfírio de Lima,  teriam 

sido danificados em virtude das águas do Chafariz Miguel Carlos. No ano de 1864, 

conforme indicação do bispo dom Sebastião, foi instaurado perpetuamente no dia 25 de 

janeiro o Santo de Guarda da Convenção de São Paulo,32 marcando a influência do bispo 

junto à corte. Em 1865, houve mudanças nas ruas que contornavam o terreno onde ficava o 

Seminário, que favoreciam a relevância do estabelecimento, posto que o Beco dos Sapos 

passou a se chamar Travessa do Seminário, e as travessas entre as ruas da Constituição e 

                                                           
30 MARQUES  de Alenday. Portaria do Imperador aceitando o título de protetor do Seminário. Palácio do Rio 
de Janeiro, 18 de março de 1863. Arquivo Arquidiocesano de São Paulo, documentação avulsa, pasta 1863. 
31 ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Editora do Município de São Paulo, vol. 
XLVIII,1863, p. 135.  
32 Idem, 125. 
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Bom Retiro, Rua Episcopal.33 Assim salientava-se o poder religioso, mostrando a 

relevância do Seminário dentro do bairro e na cidade.  

Em 1866, a Assembléia Legislativa Provincial, sob a direção do “...Coronel 

Joaquim Floriano de Toledo, oficial da Ordem da Rosa, da Cavalaria da Ordem do Cruzeiro 

e da de Cristo, e Vice-Presidente Provincial de São Paulo, etc, etc, etc” 34 adotou como 

compêndio de ensino religioso nas escolas da província o Catecismo, confeccionado e 

mandado publicar, em 1860, pelo bispo diocesano dom Antônio Joaquim de Melo. A 

titulação do diretor da Assembléia Provincial caracteriza seu envolvimento com a 

maçonaria. Este foi o único documento que evidencia o envolvimento da maçonaria com a 

linha de pensamento professada pelo Seminário Episcopal de São Paulo, elucidando que a 

hierarquia romana se opunha à maçonaria, mas a maçonaria brasileira não se opunha à linha 

de raciocínio da hierarquia romana. A ausência de documentos que evidenciam a 

participação do clero envolvido com o Seminário junto à maçonaria é entendida como um 

traço de obediência à ordem estabelecida pela hierarquia romana. 

Durante o bispado de dom Sebastião, de acordo com o livro de ordenações do 

Seminário, formaram-se vinte três sacerdotes.35  Com a morte de dom Sebastião em 1868, o 

bispado de São Paulo passa por cinco anos de vacância, período em que a controvérsia 

entre a Monarquia e os bispos que propunham as reformas apresentadas pela hierarquia 

romana acentuaram-se. O quadro de ordinandos comprova a participação dos clérigos 

conservadores atuando conjuntamente aos capuchinhos, evidenciando o envolvimento dos 

freis com as questões religiosas do Brasil que atendiam aos pronunciamentos da hierarquia. 

                                                           
33 ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Editora do Município de São Paulo,  vol. LI, p.306 
34 ATAS da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, Lei N.860, de abril de 1866.  
35 REGISTRO de ordenações 1856-1913. Arquidiocese de São Paulo. São Paulo, Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, Armário 17, Prateleira 1, Livro 13.  
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Os quadros indicam o contato do bispo do Rio de Janeiro, dom Pedro de Maria de Lacerda, 

primeiro a se manifestar de forma agressiva contra a participação dos maçons dentre os 

grupos religiosos. Outra presença de suma relevância às defesas do catolicismo 

ultramontano no Seminário foi a permanência do capuchinho francês, frei Vital Gonçalves 

de Oliveira, que, na categoria de bispo de Pernambuco, levou as últimas conseqüências suas 

posturas contra a maçonaria.  

 Constam 23 ordenações durante a vacância entre o episcopado de dom Sebastião e o 

episcopado de dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Antes mesmo da morte de dom 

Sebastião, tem-se a participação do bispo do Rio de Janeiro, dom Pedro Maria de Lacerda, 

junto à instituição. Ao que consta, com a morte de dom Sebastião, teria sido o bispo carioca 

o responsável pela consagração das atividades episcopais em São Paulo, ao menos no que 

tange às necessidades da presença do bispo nas ordenações dos seminaristas. A presença 

destes bispos conservadores não foi inibida pela participação dos órgãos públicos. Por 

exemplo, o Seminário garantiu, em 1870, a permissão para ter um cemitério próprio.36  No 

mesmo ano, a câmara municipal atendeu ao pedido do Seminário de adequação da largura 

da rua Episcopal, que precisava ser rebaixada.37 Em 22 de junho de 1871, a Câmara 

autorizou a Comissão de obras públicas concertar a ponte da travessa do Seminário.38  

O envolvimento da Câmara Municipal com o aspecto material do estabelecimento 

de ensino aponta sua relevância para com a elite política instituída, presidida entre estes 

anos pelo tenente coronel Antônio Pinto do Rego Freitas e, depois de 1871, pelo tenente 

coronel Bento José Alves Pereira. O envolvimento da Assembléia Provincial e da Câmara 

                                                           
36 ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo, Edição da Prefeitura do Município de São Paulo, 
Publicação da sub-divisão de Documentação Histórica, 1870, Vol. LVI, p. 66, 69, 80,94, 150.    
37 Idem, p. 156. 
38ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo, Edição da Prefeitura do Município de São Paulo, 
Publicação da sub-divisão de Documentação Histórica, 1870, Vol. LVII, p. 72. 
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Municipal nos negócios do Seminário deve ser pensado também junto ao crescimento 

econômico e social da cidade de São Paulo e do Bairro da Luz.   

Depois de cinco anos vacantes, o bispado de São Paulo foi assumido por dom Lino 

Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894).39 Consagrado bispo, dom Lino foi 

pessoalmente a Roma, onde conheceu de perto os princípios que estavam sendo 

sistematizados por Pio IX (1846-1878). Dom Lino teria utilizado, em princípio, como 

estratégia para avançar a reforma do clero paulista, o incentivo vindo dos clérigos 

estrangeiros, entrada que teria sido facilitada pelas políticas de favorecimento da imigração 

européia para ingressarem no setor da mão-obra-assalariada, dentre as quais se destacaram: 

Dominicanos, Salesianos, Carlistas, Missionário do Coração de Maria e Irmãos Maristas.40 

A entrada destas novas congregações, conjuntamente à entrada dos padres italianos junto à 

imigração italiana, tornou-se elemento essencial no desenvolvimento do projeto de dom 

Lino. Utilizando-se de um discurso progressista, mostrando-se favorável ao avanço 

econômico do país, dom Lino se destacou defendendo o desenvolvimento educacional da

                                                           
39Cf: SOUZA, Ney (org.). Catolicismo em São Paulo: 450 anos de presença da Igreja Católica em São Paulo 
(1554-2004). São Paulo: Paulinas, 2004, p. 301. Natural de São Bernardo das Russas, província do Ceará, 
onde desempenhava o cargo de padre colado, deputado da assembléia provincial do Ceará e secretário do 
bispo de Fortaleza, Dom Lino teria sido indicado à dom Pedro II pelo bispo de quem era secretário. Formado 
e ordenado pelo Seminário de Olinda teria sofrido as influencias da revitalização do clero promovida pelo 
arcebispo da Bahia, dom Romualdo Antônio Seixas, que por sua vez vinha sendo assumido pelo bispo de 
Olinda dom Frei João da Purificação Marques Perdigão. 
40 GAETA, Maria A.Junqueira da Veiga. Os percursos do ultramontanismo em São Paulo no episcopado de 
D.Lino Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894). São Paulo 1991. Dissertação (Tese de doutorado) USP, 
p.51-52. De acordo com Gaeta o Brasil contava anteriormente com um catolicismo de cunho leigo, 
devocional, familiar, que impregnava a sociedade com uma cultura cristã. Com a entrada de novas Ordens e 
Congregações de caráter ultramontano, o catolicismo da província foi desvinculado da realidade cultural 
brasileira, uma vez que estes grupos de religiosos trouxeram consigo métodos e costumes da tradição européia 
que teria sido capaz de estabelecer de fato um ultramontanismo cultural.  
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província. As posturas políticas assumidas pelo episcopado de dom Lino garantiram ao 

Seminário a constante participação dos cofres públicos.41  

A utilização da imprensa tornou-se cada vez mais decisiva à difusão do pensamento 

católico na Província a partir do episcopado de dom Lino. Desde que assumiu, tornou-se 

porta voz do jornal O Apóstolo, levando para o periódico os principais pontos que estavam 

sendo discutidos no seu episcopado, promovendo um discurso apologético das garantias 

eclesiásticas angariadas pelos clérigos que estavam em acordo com o pensamento 

romanizado. Os artigos foram mais freqüentes durante o ano de 1877, pouco antes do 

afastamento dos freis, o que pode ser indício da tentativa de se construir uma imagem 

positiva em torno das prerrogativas prestes a serem assumidas. Os artigos anunciam 

acontecimentos como a passagem do arcebispo dom Joaquim Gonçalves de Azevedo na 

cidade de São Paulo e nas cidades vizinhas como Itu, Indaiatuba, Amparo, e outras; a 

ascensão hierárquica do clero paulistano formado no Seminário; a participação dos alunos 

do Seminário Maior e Menor quanto ao desenvolvimento profissional, elucidando aqueles 

que recebiam o título de monsenhor, cônego e bispo. Um dos nomes mais destacados nesta 

ocasião foi a sagração do Cônego Antônio Candido de Alvarenga para bispado do 

Maranhão, um dos primeiros alunos do Seminário que chegou ao episcopado: 

“Foi nomeado bispo para a diocese do Maranhão, segundo já noticiamos, o nosso distinto e 
ilustrado conterrâneo, o Revmo. Sr. Antônio Candido de Alvarenga, cônego penitenciário da 
catedral desta cidade... Educado no Seminário Episcopal, ali distinguiu-se pelo seu exemplar 
comportamento. Os sábios professores daquele estabelecimento, conhecendo o talento do distinto 
paulista confiaram-lhe logo uma das cadeiras mais importantes... O Cônego Alvarenga é filho do 
Seminário Episcopal; e este facto constitui por si só uma esperança para os verdadeiros católicos de 
São Paulo...”42  

                                                           
41 DOCUMENTOS avulsos sobre o Seminário Episcopal de São Paulo, Arquivo da Cúria Metropolitana de 
São Paulo, São Paulo, 18 de outubro de 1873, pasta ano 1873. “No ano em que dom Lino assumiu, em 1873, a 
Assembléia Provincial concedeu ao Seminário o valor de 4:000$000, conforme votação, para conclusão das 
obras do Seminário Episcopal de São Paulo, quantia que deveria ser entregue para o reitor.” 
42 Os novos bispos. O Apóstolo. São Paulo, 17 de janeiro, 1877, ano XII, n.6, p.1. Preconização. O Apóstolo. 
São Paulo, 26, 9, 1877, ano XII, n.110. p.3. 
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6.2 O segundo corpo docente 

 

A saída dos capuchinhos em 1879 não foi um ato pacífico. Tratou-se de um 

afastamento forçado efetivado sob várias justificativas que envolveram: levantamento de 

provas sobre a má conduta dos freis por pressão dos clérigos paulistas contrários à linha de 

pensamento do Vaticano; as estratégias de conciliação efetivadas no bispado de dom Lino 

Deodato Rodrigues de Carvalho (1873-1894); a intervenção dos superiores da ordem dos 

capuchinhos da França; a morte de Pio IX e a ascensão do papa Leão XIII; por último a 

decisiva participação de dom Pedro II, decretando que se abrissem novos concursos para se 

eleger um novo corpo docente para o Seminário. As mudanças de paradigmas políticos e 

culturais, tanto na esfera política, que vai configurar o fim do segundo reinado, como na 

esfera religiosa, que marca as estratégias de conciliação política do papa Leão XIII, 

tornaram-se não condizentes com a imagem dos capuchinhos.     

Um dos documentos que evidenciam os elementos da discussão que teria sido 

efetivada em torno do afastamento dos freis é a carta escrita pelo padre José da Silva Barros 

ao amigo monsenhor Francisco de Paula Rodrigues, conhecido pe. Chico. O padre José da 

Silva - posteriormente bispo de Olinda e do Rio de Janeiro -43 começa se pronunciando, 

quanto às intervenções dos alunos externos, contra a saída dos capuchinhos e a tomada de 

‘meias medidas’ em relação ao assunto por parte do bispado. Posteriormente, entra 

diretamente na argumentação sobre o afastamento dos capuchinhos, discutindo a 

imoralidade que se teria instaurado no Seminário diante da administração. Frei Eugênio, 

                                                           
43 BARROS,  Pe. José da Silva. Carta a Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues, pe. Chico. Taubaté, 22 de 
julho de 1879. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Documentos interessantes (1851-1939),Estante 
15, gaveta 80, n.74, p. 48-51. Consta ainda nas referencias da Carta que o autor pe. José da Silva Barros, foi 
nomeado em 1881, bispo de Olinda e em 1891, bispo do Rio de Janeiro.     
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primeiro reitor do Seminário, é acusado na carta de ter mantido relações públicas com uma 

mulher, de quem era confesso, o que lhe retirava a autoridade dentro do recinto pela má 

conduta e procedimento moral. A carta segue discutindo o afastamento dos freis, alegando 

as exigências contidas no testamento de dom Antônio, que previa a criação de uma 

Congregação formada pelos ex-alunos para assumir a administração do recinto – ponto que 

é retomado em diversos documentos que tratam da questão do afastamento dos freis. Outra 

polêmica levantada na carta teria sido o envolvimento de recibos do Seminário emitido em 

nome particular de frei Firmino. A carta deixa subentendido que a saída dos capuchinhos 

teria gerado disputas quanto ao patrimônio constituído durante administração dos 

religiosos. Assim, argumentava a necessidade de se criar uma congregação capaz de 

proporcionar um patrimônio em favor do Seminário e não em favor de uma ordem 

particular. A carta indica ainda que os capuchinhos estavam sendo insuficientes, tanto em 

termos morais como em termos administrativos em 1879. O texto do padre Chico 

argumenta, por último, a necessidade de reformas internas no Seminário mediante as 

mudanças de mentalidade na política e na cultura nacional.  

Os indícios de má conduta moral e ética dos capuchinhos para a sua condição de 

religiosos podem ser indícios de que o isolamento da Casa Mãe na França proporcionou o 

mesmo que vinha acontecendo com os outros párocos que saíam da Europa e vinham para o 

Brasil: o desenvolvimento de um comportamento desviante da regra.  
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Na obra de Firmo de Albuquerque Diniz, Notas de Viagem,44 -  um trabalho 

relevante sobre o cotidiano de São Paulo no início de 1880 - fica subentendido que o 

Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues, o padre Chico, fazia parte da ala dos clérigos, 

que se destacavam pela formação iluminista, opondo-se às posturas fundamentadas pelos 

capuchinhos durante os anos de atuação no Seminário. O interlocutor, “dr.Z”, representa a 

ala dos clérigos de oposição à reforma clerical no qual se inseria o Seminário, apresentado-

o como um edifício que não trazia nenhum indício de admiração, exceto a Capela, distinta 

dos demais templos da cidade, com interior singelo, quase sem ornamentação, que oferecia 

aos olhos do observador uma harmonia de partes, de construção leve formando um todo 

elegante e gracioso. Nesta parte, a capela se apresenta como um elo  entre as alas do clero 

paulista que se opunham quanto à orientação filosófica e teológica, no qual a religiosidade 

do catolicismo arraigada aos templos religiosos se sobrepunham aos sectarismos, havendo 

nestes recintos um elo social que os unia acima das diferenças que pudessem existir. A 

narrativa, predominantemente executada pelo “dr. Z” na categoria de apresentador do 

contexto que ali se apresenta, prossegue afirmando que a atual administração do Seminário, 

composta pelo clero secular, seria muito superior àquela que havia sido feito pelos frades 

junto com o fundador o bispo dom Antônio Joaquim de Melo. O bispado de dom Antônio é 

visto com antipatia pelo locutor; já dom Lino é apresentado como aquele que teria sido 

capaz de cortar este nó prejudicial ao desenvolvimento dos clérigos paulistas. Dom Lino foi 

                                                           
44 DINIZ, Firmo de Albuquerque. Notas de viagem. São Paulo: Coleção Paulística do Museu do Estado de 
São Paulo, v.V, 1978, p. 58-64.  Trabalho precioso sobre o cotidiano da cidade de São Paulo em 1882. O 
carioca Firmo formou-se na faculdade de Direito, no início de 1850, e trinta anos depois voltou para visitar a  
cidade. Uma de suas visitas foi o Seminário Episcopal. Ele usou a forma de diálogo em seu livro, certamente 
para lhe atribuir um caráter romanesco tornando a leitura mais envolvente para os padrões literários do seu 
tempo. Boas partes das pessoas citadas são apresentadas apenas pelas iniciais, mais tarde decifradas em notas 
de rodapé redigidas por Antônio Barreto do Amaral, da Academia Paulista de História, contudo nem todas as 
pessoas são identificadas, o cicerone e interlocutor do autor “dr. Z”  não foi identificado, contudo um dos 
nomes destacados é o do padre Francisco de Paula Rodrigues, o padre Chico.      



 212

auxiliado nesta tarefa pelo cônego Francisco de Paula Rodrigues, para assim garantir a 

entrega do Seminário aos padres seculares.  

 
“... O atual Prelado D.L.D.R. de C. [dom Lino], foi o Alexandre que cortou o nó, com que 

D.A. [dom Antônio], quis amarrar os Bispos que o sucedessem, aos missionários, que já se 
supunham donos da casa. D.L. depois de vencida a campanha, em que foi auxiliado pelo Cônego F. 
de P. [Francisco de Paula] que fez uma viagem a Roma, levando as instruções precisas para 
entender-se com o Papa, entregou o Seminário a padres brasileiros.”45  

 

 Ao que consta, dom Lino teria sido mais estratégico quanto aos seus interesses de 

reformar o clero paulista, procurando se aliar àqueles que configuravam resistência à sua  

linha de reforma. As medidas reformistas de dom Antônio teriam causado impacto abrupto 

às práticas que vinham sendo instauradas, gerando reação violenta por parte daqueles que 

se mantiveram hostis à submissão das novas regras que estariam sendo ditadas pelo 

Vaticano. Essa forma de conduzir as práticas católicas por parte do bispo dom Antônio teria 

gerado controvérsias que, na altura do bispado de dom Lino, demonstraram a ineficácia do 

projeto de dom Antônio. 

No tocante a essa questão, dever ser considerada a transição do papado de Pio IX 

para o papado de Leão XIII. Pode-se dizer que, na década de 1870, já se configurava entre a 

hierarquia católica e o Vaticano uma reavaliação das posturas de Pio IX quanto ao 

direcionamento político dos clérigos em meio à modernidade. Os capuchinhos foram 

definitivamente afastados do Seminário no início de 1879, ano que sucede à morte de Pio 

IX e marca o início do papado de Leão XIII, que teria instaurado posturas mais 

diplomáticas e flexíveis na forma de conduzir as relações entre os clérigos, sendo capaz de 

melhor dialogar com o paradigma político econômico que entrava em vigor em seu tempo. 

                                                           
45 Idem, p.58 
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O texto de Firmo segue indicando a supervalorização que estava sendo feita pelo 

“dr.Z” quanto à participação do monsenhor Francisco de Paula junto ao bispado de dom 

Lino. O “dr.Z” emprega o mesmo discurso aplicado para denotar a erudição de frei Eugenio 

e frei Firmino para denotar a erudição de Monsenhor Francisco de Paula, que teria 

retornado de Roma com o título de doutor em Teologia.46 Em contrapartida, Firmo, que usa 

o pseudônimo de Junius, demonstra que as posturas do “dr.Z” e monsenhor Francisco em 

relação aos capuchinhos demonstravam um certo ciúme por não terem eles estudado no 

Seminário.  

A Poliantéia apresenta o seguinte discurso no que tange ao afastamento dos freis:  

 “Após vinte e cinco anos de perseverantes labores, o clero regular devia deixar as suas 
posições no Seminário ao clero secular na casa educado, em cumprimento do testamento do finado 
Bispo D. Antônio de Melo, para não perder o seu patrimônio. Este grande acontecimento teve lugar 
sob a administração do Bispo Diocesano D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. 
 Antes dessa transição necessária, o Bispo Diocesano, segundo sucessor de D.Antônio, D. 
Lino entrou em diversas negociações com a ordem dos capuchinhos para harmonizar os interesses 
dessa Ordem Religiosa sem prejuízo do Seminário Episcopal. Para esse fim vieram da Europa dois 
Visitantes da Ordem Capuchinha, sendo o primeiro de Chambery, Província dos Religiosos 
residentes no Seminário e outro de Roma. Com a segunda visita, parecia tudo harmonizado, de 
modo que os religiosos permaneciam no Seminário conjuntamente com o clero secular, sendo 
distribuídas as cadeiras do ensino de modo a não  ser transgredida a disposição testamentária 
relativamente ao patrimônio legado por D.Antônio de Melo. 
 As últimas resoluções tomadas em conferências havidas entre Bispo Diocesano D.Lino e o 
Visitador Apostólico tiveram pouca duração. 
 O geral dos capuchinhos em Roma julgou não ser mais necessária a permanência de seus 
irmãos de Ordem no Seminário, concedeu licença ao então Reitor do Seminário, e os demais 
professores da Ordem para regressarem aos seus respectivos conventos. Para o regresso dos 
religiosos a Europa, o governo diocesano forneceu a todos a quantia precisa, montando todas as 
despesas incluindo as das duas visitas apostólicas em quinze contos de réis.”47 
 

 Em 1878, houve intervenção da casa mãe da França, enviando um representante 

para recompor a disciplina moral, vigente no projeto de abertura do Seminário, o 

                                                           
46 Consta também no periódico O Apóstolo, anúncio de que o Cônego Francisco de Paula Rodrigues havia 
defendido tese em Roma, recebendo grau de doutor em Teologia. O APÓSTOLO, Grao Scientífico, São 
Paulo, domingo 23 de setembro de 1877, ano XII, n.109, p.3. 
47 POLIANTÉIA Comemorativa do 1º Quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de São Paulo 
1856-1906. 
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comissário geral frei François de Monte-Colombo, para impor um novo regulamento aos 

capuchinhos do Brasil.  

 Identifica-se no conjunto do texto do Regulamento para os Capuchinhos48 a 

retomada dos elementos que haviam sido colocados no Prospecto para os ordinandos com a 

fundação em 1856, que passava pelos aspectos morais da espiritualidade, como vocação, e 

da conduta pública e privada, que deveria ser o maior exemplo da capacidade de se ter um 

clero santo. Neste caso, fica evidenciado que muito da conduta que se demonstrava ou que 

se apresentava entre os ideais dos clérigos considerados os responsáveis pela difusão de 

uma nova disciplina não se cumpria na prática, deixando explícitas as dificuldades de se 

cumprir com esta vida inspirada nos santos que pretendiam os religiosos do catolicismo. Se, 

de um lado, houve de fato a implantação de um novo discurso que imprimia o lugar dos 

sacerdotes como uma classe social que deveria se configurar ao lado das demais que se 

constituíam dentro de um conhecimento especializado implantado pela escola, do outro 

lado, verifica-se a presença prática que acompanhava o comportamento moderno, ou que 

não resistia ao comportamento que fazia parte das pessoas ‘comuns’ que categorizava os 

leigos.  

O regulamento foi emitido pelo comissário geral dos capuchinhos, enviado da 

França para o Brasil com intuito de fiscalizar e tentar reconstituir a conduta dos 

capuchinhos dentro das práticas e dos princípios para o qual haviam se destinado na 

Província de São Paulo, o que também deve ser entendido dentro das iniciativas de Pio IX, 

que deveria ter insistido para os capuchinhos permanecerem no Seminário, fazendo 

prevalecer suas decisões sobre a hierarquia católica. Este  foi mais um indicativo de que a 

                                                           
48 Frei François de Monte-Colombo Capucin Commissaire General. Reglement pour lês Capucins de S.Paul 
(Brésil). Seminário Episcopal de S.Paulo, 1978. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pasta de 
documentos avulsos sobre Seminário Episcopal de São Paulo, 1878.   
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morte do papa Pio IX, em 1878, e a entrada de Leão XIII teriam favorecido o processo de 

afastamento dos freis de dentro do Seminário de São Paulo. 

A questão acabou sendo finalizada com o decreto do governo imperial, que 

determinou, em 1878, abertura de concurso para substituir os professores capuchinhos que 

seriam subsidiados por no máximo mais seis mesmos. Entre os outros elementos que teriam 

sido levantados contra os capuchinhos, havia ainda a carta testamentária de dom Antônio 

Joaquim de Melo, declarando ser sua vontade que o imperador fizesse cumprir seu desejo 

de que os capuchinhos não deveriam permanecer na reitoria ou como professores do 

Seminário por mais de vinte cinco anos.  

“...voltando aos bens, tenho em São Paulo uma fazenda de criar e plantar, que fica para o Seminário 
Diocesano, que fundei. Quando por morte minha senão tenho indo alcançado a dispensada Lei de 
amortização, e queirão por dívida se venderá ela ou outra que o substituir, e o dinheiro se passará à 
Apólices, a benefício do mesmo, Seminário. Deixo minha casa de residência ao mesmo Seminário... 
Este edifício fica sob a mesma determinação sobre a fazenda no caso de dúvidas: tenho nesta cidade 
uma morada de casa de sobrado, comum quintal de setenta e quatro palmos de frente sujeito como 
outros bens a ser reduzido a apólices, havendo dívidas. Para que estes bens e biblioteca que dei, 
possão para sempre pertencer, ao Seminário, exijo uma condição que é conservarem-se Lentes e 
Reitor que sejam Capuchinhos, ou de São Lázaro ou outros congregados por vinte e cinco anos, 
depois deste tempo proverão educados no mesmo Seminário para os substituir. Prostrado peço a sua 
majestade o Imperador sua proteção para que esta verba de minha última vontade seja pontualmente 
executada e se por ventura não a for, então revogamos nossa doação a favor da Santa Casa de 
Misericórdia de Itu que tem licença para possuir estes bens...”49   

 

 Por fim, dom Lino determinou a suspensão das aulas do Seminário, fechando o 

estabelecimento no início de 1879. A carta enviada por dom Lino ao internúncio, em março 

de 1879, indica o clima de tensão gerado com as determinações para que os capuchinhos 

saíssem. Dom Lino quase reabriu o Seminário em 15 de março, mas acabou aguardando a 

chegada do internúncio para decidir qual a melhor data para reabertura.  

A carta enviada por frei Firmino ao bispo dom Lino deixou claro que as questões 

passavam pelas definições hierárquicas de obediência: 



 216

“Foi para dar uma prova de submissão aos nossos superiores e ao Santo Padre, bem como 
de boa vontade a Vª Exª Revª, que na triste noite de 26 e 27 de março, o Ilmo. Sr. Thomaz e eu, 
aqueles chamadas Providenciais sobre o Seminário Episcopal três horas contínuas de discussões 
desagradáveis e uma leitura rápida e precipitado do que se tinha escrito a pressa, não nos permitirão 
apreciar tudo o que se achava habitualmente encerrado nas ditas providencias, mas a experiência de 
mais um mês veio mostrar-nos claramente o como se pretendia pô-las em prática, e qual era o 
sentido do título do Reitor e de Vice-Reitor que se havia julgado conveniente deixar-nos 
semelhando nome de Reitor a quem tirou-se a direção econômica, científica e espiritual da casa, 
indica natural e necessariamente um título verbus tenus, em virtude do qual não se pode operar bem 
de nenhuma espécie, título vão na realidade que não se pode conservar de modo algum. Desta sorte 
a nossa morada no Seminário torna-se insuportável ou pelo menos inútil. 

Exmº, não me queixo de nada nem de ninguém mas em tais circunstâncias depois de 25 
anos de serviços prestados a diocese e já velho, minha obrigação indeclinável é declarar  a V.Exª 
Revª, que daqui por diante não posso mais me considerar como Reitor do Seminário de Vª Exª Revª, 
e que pretendo retirar-me brevemente com os meus religiosos para ao Rio de Janeiro, onde 
esperaremos nosso destino, da parte dos nossos superiores. Este passo importante, porém 
absolutamente necessário, é exigido pela honra de hábito, pelo decoro da Ordem e pela própria 
consciência: em tal caso somos autorizados positivamente pela nossa Santa Regra”50    

 
 

A carta enviada pelo Superior Provincial de Chambery em resposta aos 

acontecimentos que envolveram os capuchinhos do Seminário Episcopal de São Paulo, 

escrita em Chambery, em 27 de janeiro, de 1880, logo após a chegada dos que retornaram a 

Casa Mãe, reforçava a trajetória dos freis no Brasil, contando a história da ida de padre 

Firmino para São Paulo com 48 anos para assumir o Seminário, o qual teria realizado 

grande trabalho religioso durante os 25 anos que atuou em prol da instituição. A carta 

ressaltava, ainda, a constituição de um patrimônio material formado por mobília, biblioteca, 

gabinete de física e tudo o que fora necessário para o nobilíssimo estudo. Atestava que, se 

houve de fato faltas cometidas perante o papa Pio IX e para com Deus, seriam julgadas em 

juízo divino. Por último colocou que estariam agindo com ignorância sobre os méritos do 

                                                                                                                                                                                 
49 Dom Antônio Joaquim de Melo. Testamento. São Paulo, 11 de janeiro de 1859, cópia de Francisco Luiz de 
Abreu Medeiros (escrivão privativo da provedoria de resíduos e capelas), de 23 de dezembro de 1862.  
50 CENTELHAS, Frei Firmino. Carta enviada ao Bispo dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Seminário 
Episcopal de São Paulo, São Paulo, 23 de maio de 1879. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pasta 
de documentos avulsos 1879.  
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trabalho prestado pelos freis, que dedicaram muito de suas vidas ao desenvolvimento do 

Seminário de São Paulo.51  

 A substituição dos capuchinhos pelo clero recém-formado no Seminário, embora 

tenha configurado uma nova fase em relação à administração, no tocando às linhas 

ideológicas que vinham sendo estruturadas, não acarretou mudanças significativas.  É 

importante salientar ainda que, embora existam posturas divergentes entre Pio IX e seu 

sucessor Leão XIII quanto ao posicionamento político, no aspecto filosófico-teológico não 

se verificam mudanças significativas de um para outro, acrescentando-se ao último maior 

envolvimento com as teorias científicas da sua época, que já vinham sendo trabalhadas no 

Seminário nas disciplinas de Física, Matemática e outras vinculadas ao laboratório de 

Astronomia de frei Annecy.       

Dentre as estratégias do novo papa, estava um programa que encerrava o caráter 

militar disposto entre os clérigos católicos durante o papado do seu antecessor. O impacto 

da saída dos capuchinhos foi marcado pela suspensão das aulas no ano letivo de 1879, sob 

justificativa pública de que o prédio passaria por reformas que atendessem melhor ao seu 

desenvolvimento. O estabelecimento de ensino foi novamente aberto ao público no final de 

1879, com nova reitoria e corpo docente.   

A saída dos capuchinhos deve ser pensada também no âmbito das mudanças 

políticas do Brasil que marcaram, na década de 1870, o início do processo de decadência da 

monarquia. A década de 1870 fechou o auge do conservadorismo no Brasil, simbolizando a 

tomada dos novos ideais que configuraram a implantação do regime republicano na 

                                                           
51ENÊYESE, S.Lambrirse Graneler (Superior Provincial de Chambery). Enviada para o bispo dom Lino. 
Chambery, 27 de janeiro, 1880.  Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Documentos interessantes 
(1851-1939),Estante 15, gaveta 80, n.74, p.51. 
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organização política do país.  Esta mudança de ordem política minimizou a relevância dos 

capuchinhos, símbolos do pensamento conservador no seio do desenvolvimento social da 

província de São Paulo.   

O ponto decisivo da saída dos capuchinhos teria sido a intervenção do imperador 

decretando a abertura de novos concursos para as cadeiras de professor do Seminário. Os 

professores que estavam atuando seriam remunerados por no máximo mais seis meses, 

determinação divulgada pelo Ministério do Império, no aviso de 23 de novembro de 1877. 

O jornal O Apóstolo apresentou, no período compreendido entre 7 e 19 de dezembro, quatro 

artigos que discutiam a questão52: os dois primeiros expunham as determinações imperiais, 

e os dois últimos emitiam um discurso que retomava a questão religiosa de 1873, onde o 

imperador fazia-se autoritário pelo intervencionismo nos assuntos do catolicismo. O 

terceiro artigo, todo permeado de um discurso de apologia ao catolicismo romano, ao 

mesmo tempo ia contra as posturas da monarquia brasileira: 

“O ministro e secretário de estado dos negócios do império parece disposto a reabrir luta 
com a Igreja. Além de vários despachos em petições de clérigos, manifestando animo hostil, 
expediu sob a data de 23 do mês passado um aviso mandando por concurso as cadeiras de ensino no 
Seminário desta Diocese; não podendo a tesouraria da fazenda abonar aos atuais professores 
vencimentos além de seis meses. 

Muita gente ignora que o poder civil não pode ter a mínima ingerência nos Seminários 
episcopais; e o mesmo decreto n. 3.073 de 22 de abril de 1863 reconhece que os bispos não 
suportariam uma tão audaz e absorvente pretensão, pois que, segundo o art. 16, as disposições do 
mesmo decreto não compreendem os seminários que mantém as respectivas cadeiras com seus 
patrimônios próprios, ou que para elas recebem auxílio das assembléias provinciais. O Estado, em 
troca do subsídio oferecido, reclama por aquele citado decreto uma certa interferência no ensino 
eclesiástico, podendo o governo, segundo o art. 8, “declarar aos bispos não ser conveniente a 
continuação de qualquer professor no magistério do Seminário, e será logo suspenso o honorário do 
professor!” 
 (...) Evidentemente o ministro e secretário de estado dos negócios do Império pensa mal, se 
acredita que o episcopado se sujeitará a sua intimação. Qual o Bispo que, por um tal subsídio, 

                                                           
52 SEMINÁRIO Episcopal. O Apóstolo, 7 de dezembro de 1877, ano XII, n.140, p.3; CIRCULAR aos bispos. 
O Apostolo, 16 de dezembro de 1877, ano XII, n. 143, p. 4; O SEMINÁRIO Episcopal de São Paulo e ao 
aviso de 23 de novembro. O Apóstolo, 16 de dezembro de 1877, ano XII, n. 143, p. 1; O GOVERNO é o 
Provocador. O Apóstolo, 19 de dezembro de 1877, ano XII, n. 144, p. 5. É importante salientar ainda que estes 
artigos publicados em São Paulo apresentam parte de textos publicados em outros periódicos como: Tribuna 
Liberal; Diário do Rio de Janeiro; Sentinela; Província de São Paulo.  
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aceitará condições, tão prejudiciais a autoridade eclesiástica? Qual deles quererá receber, sob tais 
condições um auxílio pecuniário, que será a negação da independência da Igreja?”53 
 
 O texto prossegue argumentando a autonomia dos clérigos católicos em relação ao 

poder civil. Contudo, as insinuações de que dom Lino não ia acatar o decreto, que se 

expressava na posição do jornal, como um desacato à autoridade episcopal, que estaria 

subordinada ao papa e não ao imperador, de fato não aconteceram. Tanto que o artigo  

publicado três dias depois sugere que dom Lino estaria agindo em acordo com o imperador:  

 
 “Lemos na Sentinela de São Paulo: “Alguns indivíduos espalham que o aviso, recentemente 
expedido pelo ministro do império, para o concurso das cadeiras de ensino no Seminário Episcopal, 
foi resultado de um acordo com o Exmo, Bispo Diocesano” Podemos asseverar que é um boato 
falso, nem haverá posterior aquiescência do fato”54 
  
 

Essas colocações revelam, quanto à intervenção do governo, a questão que levou ao 

afastamento dos capuchinhos. É importante salientar também que o afastamento do reitor 

frei Eugênio de Rumilly, em 1873, apresentado na Poliantéia como uma saída misteriosa, 

ao que indica esteve associada ao envolvimento dos capuchinhos com os bispos que 

fizeram parte do desfecho conhecido como Questão Religiosa. A Poliantéia insistiu no 

discurso em que Frei Eugênio teria deixado a administração do Seminário sem justificativa, 

narrando a seguinte versão:  

“D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira achava-se preso na fortaleza de S. João. Irmão 
de hábito e seu particular amigo, foi o Reitor do Seminário fazer-lhe uma visita na prisão; dali 
voltou para a residência dos capuchinhos no Morro Castelo. Correram, depois, muitas versões a 
respeito de seu desaparecimentos; nada, porém, ficou definitivamente averiguado.” 55   

 

                                                           
53 O SEMINÁRIO Episcopal de São Paulo e ao aviso de 23 de novembro. O Apóstolo. 16 de dezembro de 
1877, ano XII, n. 143, p. 1. Trecho subtraído do jornal Sentinela. 
54 SEMINÁRIO Episcopal.  O Apóstolo, 19 de dezembro de 1877, ano XII, n. 144, p. 5. 
55 POLIANTEIA comemorativa do 1º. quinquagenário da Fundação do Seminário Episcopal de S. Paulo  
(1856-1906). “D. Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira achava-se preso na fortaleza de S.João. Irmão de 
hábito e seu particular amigo, foi o Reitor do Seminário fazer-lhe uma visita na prisão; dali voltou para a 
residência dos capuchinhos no Morro Castelo. Correram, depois, muitas versões a respeito de seu 
desaparecimentos; nada, porem, ficou definitivamente averiguado.” (p. 7)   
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O Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, popularmente conhecido como dom Vital 

de Oliveira, bispo de Pernambuco, foi quem desencadeou no nordeste o fato que se tornou 

um acontecimento nacional, a chamada Questão Religiosa, que levou ao cume o conflito 

entre os bispos e a monarquia brasileira. A Questão Religiosa fez parte das disputas entre a 

autoridade romana e a autoridade monárquica, envolvendo a participação da maçonaria 

junto ao clero católico.  

As antipatias da Monarquia brasileira perante as posturas do papa se acentuaram na 

década de 1860, com a promulgação da Sillabus, em 1864, e posteriormente com o I 

Concílio Vaticano, realizado entre 1868 e 1870. O crescente número de padres que iam 

completar seus estudos nas escolas do Vaticano foi um dos elementos que acentuou a 

subordinação à autoridade romana, sendo estes alunos destacados pelos conhecimentos 

religiosos adquiridos na Europa. Muitos, logo ao retornarem para o Brasil, recebiam novas 

titulações e rapidamente subiam ao episcopado.    

A primeira manifestação que evidenciou tal conflito foi quando o bispo do Rio de 

Janeiro, dom Pedro Maria de Lacerda, em março de 1872 – um dos bispos que havia sido 

enviado a Roma, por dom Viçoso, bispo de Mariana, para completar seus estudos - 

decretou pena de suspensão ao padre Almeida Martins, pelo fato de ter proferido um 

discurso em estilo maçônico por ocasião da festa em honra do Visconde do Rio Branco.56 

De acordo com Oliveira Lima,57 o novo espírito disciplinado e moralizado implantado 

pelos ultramontanos - nas figuras do bispo do Pará dom Antônio Macedo Costa e do bispo 

de Pernambuco, Frei Vital de Oliveira, teria acentuado o choque entre o poder temporal e 

                                                           
56 Cf; LIMA, Oliveira. O movimento da Independência o império brasileiro (1821-1889). São Paulo: 
Melhoramentos, 1962, p. 439; Cf: FRAGOSO, Hugo. A Igreja-Instituição. In: BEOZZO, José Oscar. História 
da Igreja no Brasil. Segunda época, tomo II. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 186-187;  
57 LIMA, Oliveira. O movimento da Independência o império brasileiro (1821-1889). São Paulo: 
Melhoramentos, 1962, p. 439.  
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religioso, tendo sido mais uma vez o ponto acentuado da discórdia no envolvimento dos 

clérigos com a maçonaria.  O jovem bispo de Pernambuco, dom Vital, e posteriormente o 

bispo do Pará, dom Macedo, suspenderam as irmandades e ordens terceiras que se negaram 

a afastar os membros maçons dos seus quadros. As suspensões foram acompanhadas da 

interdição das capelas das referidas associações religiosas. No ano de 1873, essas 

irmandades e ordens terceiras recorreram ao imperador, solicitando a participação de um 

tribunal superior, sob o argumento de que os bispos estariam desacatando a autoridade civil 

a qual eram subordinados, e, ainda, que tais associações e irmandades eram organizações 

mistas que reuniam religiosos e civis, o que reforçava ainda mais a sua obediência à 

autoridade civil e não à autoridade religiosa do bispo. Os bispos acabaram sendo julgados e 

condenados a quatro anos de prisão com trabalhos forçados. A sentença foi revogada no 

ano seguinte, todavia os bispos ficaram, teoricamente, sem autorização para exercer suas 

funções religiosas.58 Um outro elemento que remete ao Seminário de São Paulo foi o 

advogado de defesa dos bispos, o renomado João Mendes Júnior, que havia realizado seus 

estudos secundários no Seminário Episcopal de São Paulo e completado os estudos 

superiores na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que se tornou um grande 

defensor do pensamento clerical ultramontano no Brasil.59 

O desaparecimento do reitor frei Eugênio pode ter visto como uma fuga do Brasil 

para não sofrer sentenças. Consta na obra de Oliveira Lima que o internúncio Sanguini teria 

aconselhado dom Vital a fugir antes do julgamento, oferecendo-lhe inclusive dinheiro do 

                                                           
58 Cf: FRAGOSO, Hugo. A Igreja-Instituição. In: BEOZZO, José Oscar (org.). História da Igreja no Brasil. 
Segunda época, tomo II. Petrópolis: Vozes, 1985, p. 186-187. 
59 BARROS, Roque Spencer M. de. A questão religiosa. In: HOALANDA, Sérgio Buarque (org.). História 
Geral da Civilização brasileira. Tomo II. O Brasil Monárquico: declínio e queda. São Paulo: Difel, 1985, p. 
361-362.  
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governo, a pretexto de despesas de caridade e outras.60 O fato de a última passagem do 

reitor ter sido o Morro do Castelo, central dos capuchinhos no Brasil, é mais um indício do 

contato do frei francês com as determinações do internúncio que mantinha residência no 

Rio de Janeiro.  

Não foi encontrado nenhum documento que comprove de fato as relações de dom 

Lino com as determinações do governo imperial quanto ao decreto que exigia a abertura de 

concursos e o afastamento do antigo quadro docente. Fica a hipótese de que dom Lino não 

teria sido contrário à permanência dos capuchinhos na instituição, fazendo apologia à 

educação garantida pelos freis, sempre que salientava na imprensa o desenvolvimento 

profissional dos padres formados no Seminário. Contudo, dentro das suas estratégias, que 

visavam atingir aos grupos que vinham reagindo de maneira hostil à romanização do clero 

paulista, ou seja, a submissão à ordem clerical pronunciada pelo Vaticano, dom Lino não se 

posicionou contra o afastamento dos freis, que, desde a fundação do Seminário, 

provocaram polêmicas junto às alas subversivas ao papa. O afastamento dos capuchinhos 

seria uma forma de assegurar a simpatia dos grupos subversivos e a participação das 

instâncias políticas no desenvolvimento educacional do estabelecimento. Mesmo porque a 

linha de pensamento, ou o segmento doutrinário promovido na educação dos capuchinhos, 

continuou sendo difundido junto ao novo corpo docente que assumiu.  

Desde que assumiu o episcopado em 1873, mesmo ano em que frei Eugenio deixou 

a reitoria, assumida pelo vice-reitor frei Firmino, dom Lino implantou traços de uma nova 

burocratização quanto à organização administrativa e educativa do Seminário Episcopal. O 

próprio fato de haver um número maior de registros sobre a tramitação financeira que 

                                                           
60 LIMA, Oliveira. O movimento da Independência o império brasileiro (1821-1889). São Paulo: 
Melhoramentos, 1962, p. 441. 
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movia o aspecto material da instituição indica maiores exigências de clareza em relação às 

finanças, um dos pontos que fez parte do debate levantado contra os freis.  

Com a saída dos capuchinhos, o Seminário Episcopal de São Paulo ficou sob a 

reitoria do Cônego João Alves, que permaneceu no cargo até 1890. Natural de Taubaté, é 

apresentado como descendente de modestos agricultores, tendo passado sua infância no 

ardil trabalho do campo. Iniciou seus estudos no convento de Santa Clara de Taubaté, 

matriculando-se no Seminário de São Paulo no início de 1857, onde permaneceu até 

receber o grau de presbítero em 25 de março de 1860; desde então exerceu o ofício de 

padre, na paróquia de Monte-Mór e Redenção e ainda permaneceu como coadjutor, durante 

dez anos, do vigário de Taubaté Padre José Pereira da Silva Barros. No episcopado de dom 

Lino, foi nomeado cônego catedrático da Sé e ecônomo do Seminário Episcopal; conforme 

indicação de dom Lino, foi condecorado camareiro secreto do papa Leão XIII, e mais tarde 

protonotário apostólico ad instar participantium. Tendo garantido o desenvolvimento 

material das paróquias por onde passou, esperava-se que, na categoria de reitor, viesse a 

administrar o desenvolvimento material do estabelecimento em relação aos cofres públicos, 

que se mostrava cada vez mais distante do discurso proferido pelo clero que se voltava para 

Roma. Dentro das suas características religiosas, adquiriu junto com os capuchinhos os 

elementos preparatórios para a formação dos sacerdotes, promovendo a vocação dos 

candidatos, tendo o isolamento e o silêncio dedicado ao estudo e a oração como principal 

lema.61 

Como vice-reitor, foi nomeado o professor monsenhor Manoel Vicente da Silva. 

Natural do Paraná, oriundo de famílias já envolvidas com o conhecimento erudito, seus 
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estudos preliminares foram garantidos pelos tios Joaquim Vicente da Silva Montepoliciano 

e Tibério Augusto da Rocha, ambos professores no Paraná. Foi matriculado no Seminário 

em 1871, onde rapidamente se destacou como aluno pródigo, na linha de frei Firmino. Foi 

nomeado, em 1873, professor de Retórica do Seminário, e, em 1874, professor de 

Português. Durante dez anos, lecionou nas cadeiras de Matemática, Latim, História e 

Geografia, no Colégio dirigido pelo Sr. Moretz Sonh. Em 1878, assumiu como secretário 

do recém-nomeado bispo dom Antônio Candido de Alvarenga; retornou do norte, conforme 

determinação de dom Lino, para assumir como vice-reitor do Seminário Episcopal de São 

Paulo e também como professor de diversas cadeiras do Seminário. Foi nomeado cônego da 

Catedral de São Paulo em 1885. 62 Durante os anos de 1887 e 1889, ficou como diretor da 

Escola Normal de São Paulo, provavelmente afastado em virtude das determinações 

efetivadas sob a implantação do governo republicano no país.     

 Dentre os professores que atuaram na reitoria do cônego João Alves, destacou-se o 

arcediago dr. Francisco de Paula Rodrigues. Nascido em São Paulo, cursou os preparatórios 

da escola de Direito de São Paulo e integrou o primeiro grupo de alunos matriculados no 

Seminário, ordenando-se somente em 1864.  Lecionou Latim, Retórica e História. Em 

1872, prestou concurso e assumiu como lente do curso anexo à Faculdade de Direito, 

regendo, dentro das necessidades, a cadeira de Filosofia, Retórica, História Universal e 

História do Brasil. Em 1875, foi nomeado cônego prebendado da Catedral de São Paulo; 

em 1878 foi nomeado arcediago presidente do cabido de São Paulo, tendo sido, no mesmo 

ano, nomeado vigário geral e provisor do bispado. Em 1879, conforme indicação de dom 

Lino, foi a Roma para defender tese em Teologia, colando o grau de doutor. Ao longo da 
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sua carreira, conjugou todos os seus cargos eclesiásticos com as aulas que ministrava no 

curso anexo da Faculdade de Direito.63  

O cônego João Evangelista Braga nasceu na Lapa, cidade do Paraná. Depois de 

fazer o curso preparatório do Liceu de Curitiba, entrou para o Seminário em 1872, 

recebendo a ordenação em 1875. Escritor, poeta e jornalista, assumiu algumas cadeiras do 

Seminário Episcopal. Em Curitiba, o padre João Evangelista Braga atuou como professor 

do Ginásio de Curitiba e da Escola Normal, destacando-se na cadeira de francês.64 Já o 

cônego dr. José Valois de Castro entrou para o Seminário em 1871 e se formou em 1878; 

além de padre, também se formou em Direito. Além de lecionar no Seminário Episcopal 

durante muitos anos, onde sempre conquistara a admiração dos estudantes, atuou como 

professor efetivo de História Universal no curso anexo de Direito e posteriormente no 

Ginásio do Estado. Como era comum aos advogados na época, vinculou-se à carreira 

política, ocupando a cadeira de deputado estadual e federal.65 O cônego Antônio Bueno 

Camargo, natural de Itu, entrou para o Seminário em 1877, concluindo sua ordenação em 

1882. Lecionou no Seminário Aritmética, Francês, Geografia, História, Teologia Moral e 

História do Brasil, destacando-se como diretor espiritual, passando pelos teólogos, 

seminaristas e colegiais. Escreveu obras tratando de assuntos como: as almas do purgatório, 

protestantismo, espiritismo e devoção a Maria Santíssima, e pontos sobre a História do 

Brasil. Atuou durante vinte e três anos no Seminário, sendo um dos mais destacados 

confessores, liderando a confiança de todos. 66  O cônego Antônio Pereira Reimão, natural 

da cidade de Lençóis, do Estado da Bahia, fez o curso preparatório no Colégio Abílio do 
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Rio de Janeiro, e logo depois entrou no curso de Medicina, interrompido em virtude da 

vinda da família para Piracicaba, onde despertou-se-lhe o interesse pela vocação religiosa. 

Entrou para o Seminário em 1884 e rapidamente assumiu a cadeira de Geografia e 

Cosmografia. Nomeado para a paróquia do Espírito Santo do Pinhal, foi professor de 

catecismo e por algum tempo professor do Seminário.67 Outro nome muito destacado 

dentre os professores pelo exercício de diversas disciplinas foi o cônego Ezequias Galvão 

da Fontoura, o primeiro a publicar biografia de dom Antônio, apresentado-o como bispo 

reformador do clero paulista, o que denota a veneração dos alunos para com os ideais 

fundamentos por dom Antônio, considerado sempre como um ícone da autoridade eclesial 

romana. Ituano Ezequias Galvão fez seus estudos preliminares com particulares na cidade 

natal. Matriculado no Seminário Episcopal de São Paulo, efetivou todo o curso preparatório 

ali, e, como estudante de Teologia, assumiu as cadeiras de Latim, Geografia e História 

Sagrada. Recebeu ordens menores em 1864, porém permaneceu no Seminário por mais três 

anos, recebendo definitivamente o grau de presbítero em 1867. Depois de exercer a 

atividade de pároco em algumas paróquias nas redondezas da sua cidade natal, foi 

nomeado, em 1976, cônego da Catedral de São Paulo. Em 1878, fora chamado para 

lecionar novamente no Seminário as disciplinas de História Universal, Direito Eclesiástico 

e, por último, Teologia Moral. Além da biografia do bispo dom Antônio, publicou outras 

obras como: Direito Eclesiástico em 3 volumes; Questões Religiosas; A Igreja e a 

Liberdade; Discursos; Orações Fúnebres, e, colaborou ainda com os diversos periódicos da 

cidade que defendiam a causa do catolicismo, tendo sido inclusive redator chefe do jornal 

União Católica.68  
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Além destes, evidenciaram-se ainda os nomes, como o chantre Francisco Jacinto 

Pereira Jorge, o padre Elisiario Paulino Bueno, o padre Antônio Bueno de Carvalho, o 

monsenhor Ângelo José de Moraes, o padre Pedro da Costa Machado, o cônego Augusto 

Cavaleiro da Silva, o padre Senna Freitas, o padre José de Camargo Barros e o monsenhor 

Francisco de Souza.69  

Verifica-se, entre os professores apresentados, que dom Lino procurou dar 

continuidade à reforma promulgada pelo fundador dom Antônio, que acreditava numa 

mudança efetivada por intermédio da educação. Todos os integrantes do corpo docente 

mencionado tiveram contato com os capuchinhos, tendo se destacado pela disciplina e 

cumprimento do ideal que se almejava na instituição, os quais teriam vivenciado a condição 

de internos por anos consecutivos, permanecendo em média cinco anos sob o código 

disciplinar do Seminário.  

O novo corpo docente que assumiu e mesmo o reitor, diferentemente dos 

capuchinhos, não viviam como internos da instituição, conjugando a atividade docente com 

outras atividades sacerdotais, sendo quase todos cônegos. Outro ponto de extrema 

relevância quanto à atuação do discurso proferido na instituição foi o envolvimento dos 

padres mencionados com outras instituições de ensino, evidenciando que o Seminário 

apresentava um currículo disciplinar condizente com as exigências educacionais da época, 

pois o simples fato de ter se formado padre lhes atribuía o grau de professor. Até a 

proclamação da República, teriam exercido sem nenhum impedimento o exercício de 

mestre.   
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Esta segunda fase do Seminário, pensada junto com o episcopado de dom Lino, fez 

prosperar as prerrogativas do Vaticano sob o clero paulista, mormente no que tange às 

orientações assumidas no papado de Leão XIII, que teria se afinado às posturas 

conciliatórias que bispo dom Lino procurou difundir desde o bispado de São Paulo. 

 Durante o episcopado de dom Lino, que perpassou os últimos anos na administração 

dos capuchinhos e na reitoria do cônego João Alves, formaram-se 69 padres pelo Seminário 

Episcopal de São Paulo. Não se verifica a presença de ordinandos italianos, mesmo tendo 

sido intensa a entrada destes imigrantes na província. Os padres italianos  aproveitados por 

dom Lino que, em princípio, acreditava serem relevantes junto ao processo de romanização, 

pelo fato de terem se formado na Europa, em pouco tempo se mostraram ineficazes, 

apresentando os mesmos problemas de indisciplina do clero brasileiro.70   

  A procedência dos alunos continua comprovando que o Seminário reunia, 

sobretudo, os filhos das famílias de agricultores em ascensão nas regiões onde o café 

prosperava, tendo a linha de raciocínio do Seminário compactuado, mormente, com a 

formação das oligarquias paulistas expressivas na organização econômica e política, do 

final do século XIX e início do XX. 

  

6.3 O terceiro corpo docente e a passagem da monarquia para a república 

 

 O terceiro corpo docente do Seminário efetivou-se dentro das propostas do final do 

século XIX. Se o primeiro grupo que assumiu teria vindo diretamente da França, conforme 

as conveniências políticas e religiosas do início da década de 1850, e o segundo grupo, 
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assumido como uma extensão das atividades do primeiro, o terceiro grupo destaca-se pelas 

titulações recebidas diretamente das escolas do Vaticano. A terceira geração de padres que 

se formaram no Seminário em virtude do episcopado de dom Lino teria garantido ainda 

mais a difusão do pensamento romano sobre o Brasil, tendo recebido diretamente de Roma 

as instruções quanto à conduta que os padres deveriam assumir  diante do novo século que 

se apresentava.  

 Em 1881, foi enviado um abaixo-assinado dos professores, movido pelo reitor, 

congratulando a nomeação de José Pereira da Silva Barros, ex-aluno do Seminário e 

professor, ao bispado de Olinda. No abaixo-assinado, dom José Pereira da Silva Barros é 

colocado ao lado dos bispos que lutavam para fazer prevalecer no Brasil os mandamentos 

do papa romano: 

 “a diocese de São Paulo, dignamente representada no episcopado brasileiro, ainda há pouco 
tempo, pelo imortal e heróico bispo dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, que deixara o 
remanso no nosso Seminário para dar ao mundo católico o exemplo das mais acrisoladas virtudes, e 
atualmente pelo anjo da igreja do Maranhão, se ufana em ver colocado no mesmo solio dos 
Medeiros, dos Cardoso Aires e dos Vital de Oliveira, um outro filho não menos digno e pronto a 
todos os sacrifícios pelas ovelhas, que o grande Pai de Famílias houve por bem lhe confiar.”71   

 
 

Um dos fatores que foi se evidenciando ao longo da década de 1880, já como um 

indício da mudança de mentalidades junto aos grupos que assumiam o poder político, foi a 

redução das verbas atribuídas pela Câmara Municipal para as devidas reformas no prédio 

do Seminário. Constam, no ano de 1883, pedido de verbas para reformar a escadaria do 

Seminário, e, no ano de 1878, solicitações para reformar as calçadas externas do 

estabelecimento, danificada em virtude das construções efetivadas na rua Ipiranga.72 

                                                           
71 OFÍCIO do corpo docente do Seminário Episcopal de São Paulo ao Exmo. Sr. Dom José Pereira da Silva 
Barros bispo eleito da Sé de Olinda. São Paulo, Seminário Episcopal de São Paulo, 9 de agosto de 1881. 
Arquivo da Cúria Diocesana de São Paulo, documentos avulsos do Seminário Episcopal de São Paulo, 1881. 
72 ATAS da Câmara da cidade de São Paulo, 24 de março de 1887, Prefeitura do Município de São Paulo, 
Publicação da divisão do Arquivo Histórico, volume de 1887, edição de 1906, p. 96. 168, 90.  
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Nenhum dos pedidos foi aprovado, sob a justificativa de serem dispendiosas as quantias 

destinadas às reformas, no primeiro caso. O fato de não ter havido a abertura de novas 

discussões sobre pedido de verbas indica a ausência da participação dos cofres públicos no 

que tange às reformas da instituição de ensino episcopal. Outro ponto que deve ser 

considerado é o aumento dos estabelecimentos de ensino na cidade de São Paulo e mesmo 

nas cidades de médio porte do interior durante as últimas décadas do século XIX, o que 

aumentava a concorrência das verbas destinadas à educação.  

A reitoria do cônego João Alves foi até o ano de 1889. A transição da Monarquia 

para a República levou a instituição a uma profunda crise financeira e quase ao definitivo 

fechamento. Para substituir João Alves, dom Lino nomeou, em novembro de 1889, o 

reverendo de Pindamonhangaba, monsenhor João Soares do Amaral. 73  

 
“Achando-se vago o cargo de Reitor do Seminário Episcopal desta Diocese, resolvi nomear 

V.Rev.ma, como efetivamente fica nomeado, para exercer o referido cargo, devendo antes de tomar 
posse entrar em exercício, solicitar a competente provisão, observando o mais de direita e o 
disposto no regulamento que nesta data passo a suas mãos.”74 

 
 

De acordo com relatório deixado pelo antigo reitor João Alves, o Seminário 

contava, no final da década de 1880, com 17 cômodos divididos entre salas de estudos 

coletivos, sala de estudo individual, salas de aulas e quartos. Eram cinco os cômodos 

destinados às salas de aulas, dispostos com estrado que elevava o professor perante os 

alunos, com bancos onde os alunos ficavam enfileirados, tapete, mesa do professor com 

                                                           
73 PROVISÃO registrada a fls. 17 do Livro 47 da Câmara Eclesiástica e Transcrita a p. 1 e 2 do Livro de 
notas de Monsenhor João Soares Amaral, relativas ao Seminário Episcopal e outros assuntos, 1889-1898. 
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de Documentos avulsos do Seminário de São Paulo, 
1889. 
74 PORTARIA de nomeação de dom Lino Deodato de Carvalho. Pindamonhangaba, 21 de novembro de 1889. 
Livro de notas de Monsenhor João Soares do Amaral, relativas ao Seminário Episcopal de São Paulo, e outros 
assuntos 1889-1898. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pasta de documentos avulsos do 
Seminário Episcopal de São Paulo, ano 1889, p.1 
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uma cadeira, pedra que servia de lousa, crucifixo e escarradeiras. Em uma das salas, ficava 

o piano que servia para as aulas de música. As salas de estudos coletivos, sete ao todo, 

dispunham de armários, mesa cadeiras e sofás que faziam parte da moda da época, como 

marquesa e cadeira austríaca, além de estofados, quadros, e ainda moringa para água, copo, 

prato, urinol, lavatório com bacia e jarro. Havia ainda quartos que apresentavam as mesmas 

disposições das salas de estudos coletivos, com uma cama, deixando a hipótese de que eram 

destinados aos professores, ou serviam mesmo como sala de estudo individualizado. Todos 

os cômodos eram providos com acessórios suficientes para que o aluno não tivesse motivos 

para interromper suas atividades de estudo ao ter que sair da sala para atender às 

necessidades biológicas, caracterizando o regime de clausura. 

Os quartos mais suntuosos da casa eram primeiramente o do bispo e depois do 

reitor, evidenciando a hierarquia do primeiro para com o segundo.  Eram subdivididos em 

dois cômodos, servindo um de sala de visitas e outro, como quarto de dormir. No quarto do 

bispo, havia 22 cadeiras simples, quatro cadeiras de braço, um sofá de palhinha, três 

aparadores, uma mesa redonda com forro, um aparelho de gás com três bicos, um cabide de 

parede, uma cama francesa com assessorias competentes, um criado mudo com tampo de 

mármore, três cortinas de renda, cinco cortinas de linho, um par de serpentinas com 

mangas, dois pares de castiçais com mangas e relógio de manga, um par de escarradeiras, 

mesa redonda com ferro, utensílios completos para higiene doméstica, como bacia e jarro, 

moringa, copo, prato, escova, pente, escarradeira e balde, sendo o único que dispunha de 

espelho. Havia ainda material completo de escritório, como escrivaninha, tinteiro com 

pertences e pasta, um crucifixo de parede e um genuflexório. Destacavam-se elementos da 

iconografia, que simbolizava a atuação do poder religioso e temporal sob a instituição, com 

quatro quadros da vida de Jesus, colocados próximos aos quatro quadros da família 
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imperial, indicando a obediência do bispo ao poder religioso e ao poder temporal. O retrato 

de dom Lino, pintado a óleo, era colocado ao lado da Virgem Imaculada Conceição, 

padroeira do Seminário.75     

A sala e o quarto do reitor tinham quatro cadeiras de braço, doze cadeiras simples, 

um par de aparadores com toalhas de renda, um sofá, duas almofadas, um tapete pequeno e 

um grande, três escarradeiras, um par de mangas e um aparelho de gás com dois bicos, 

mesinha para escrever com forro e tinteiro, escrivaninha, estante, uma cômoda, um 

genuflexório grande, cama francesa, estante envidraçada, lavatório de mármore, relógio de 

parede, quadros, escarradeiras, balde, moringa, cabide e o busto de Pio IX.  

Esses elementos expressam a importância que ambas as autoridades representavam 

para o estabelecimento de ensino, e, ao mesmo tempo, indicavam para os alunos os 

benefícios da carreira que os envolvia, sendo, no Brasil, o grau de bispo o mais elevado a 

que se podia chegar dentro da hierarquia eclesiástica romana.    

Conforme as anotações de monsenhor Soares, boa parte dos móveis, como estantes 

e todas as escarradeiras que foram relacionadas, não foram encontradas ao assumir a 

reitoria.  Nesse mesmo relatório, apresentam-se outras informações que indicam fazer parte 

do patrimônio deixado pelos reitores que o sucederam 33 camas de madeira e 163 cadeiras 

de várias espécies, além de roupa de cama, um bom trole e uma carroça velha, para o uso 

dos professores. O jardim encontrava-se em estado regular, com um viveiro de pássaros e 

um de veados. O edifício junto com a capela encontrava-se em bom estado, necessitando 

apenas de retoques. A fazenda, que também fazia parte do patrimônio do Seminário, 

                                                           
75 INVENTÁRIOS dos objetos do Seminário e da Capela. Livro Tombo 1856-1898, Arquivo da Cúria 
Diocesana de São Paulo, estante 74, prateleira 04, livro 14, folha 7 a 9. Não consta data, apenas uma 
indicação no verso da folha cinco, antes das descrições dos objetos, com agradecimento do reitor João Alves, 
que assumiu o recinto depois do afastamento dos capuchinhos, agradecendo a oportunidade de atuar em 
benefício do Seminário.    
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possuía noventa cabeças de gado vacum, três cavalos velhos, uma besta de trole, dois carros 

de bois grandes sem nenhum boi de carro.76  

Conforme regulamento, os alunos, naquela ocasião, deveriam pagar uma pensão de 

400$000 por ano. Na prática, um número muito reduzido de alunos era pagante, sendo 

metade deles beneficiados com gratuidade, e apenas metade pagantes de meia pensão.  No 

ano em que mons. Soares assumiu o Seminário, havia apenas 21 alunos pagantes e sete 

gratuitos. Entre os onze estudantes de Teologia, alguns também permaneciam 

gratuitamente.  Além de não poder contar com as pensões dos alunos, foram deixadas 

dívidas que dificultava ainda mais a sobrevivência da casa educativa nas novas condições 

políticas que se levantavam. A troca de reitores caracterizou uma espécie de nova 

inauguração, em março de 1890, data marcada com a pomposa festa dada na presença do 

internúncio apostólico, dom Francisco Spolverini, do bispo diocesano dom Lino e od bispo 

do Pará, dom Antônio de Macedo Costa, contemplada com a banda dos padres salesianos.77   

A solução encontrada por monsenhor Soares para reerguer o Seminário junto aos 

modernos estabelecimentos de ensino que foram se estruturando na cidade foi reduzir o 

patrimônio que compunha a chácara do Seminário com o edifício localizado no bairro da 

Luz. Os terrenos, colocados à venda, foram facilmente vendidos em virtude do franco 

desenvolvimento urbano da cidade naquela ocasião, tendo se transformado o Bairro da Luz 

em um grande centro comercial da cidade de São Paulo, acometido pelo fluxo populacional 

em torno da estação ferroviária em frente do Seminário.  

                                                           
76 LIVRO de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal de São Paulo, 1889-
1898. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal 
de São Paulo, ano de 1895. 
77 RELATÓRIO de Mons. João Soares de Amaral no governo do Seminário Episcopal de São Paulo, São 
Paulo, janeiro de 1895, p. 7 Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal 
de São Paulo, 1889-1898. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do 
Seminário Episcopal de São Paulo, ano de 1895. 
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As verbas levantadas com as vendas e aluguéis dos terrenos, além de garantir as 

reformas necessárias, deveriam ser revertidas ao patrimônio, que daria o sustento da própria 

casa. O mesmo teria sido recomendado pela Santa Sé, que exigia a documentação de todos 

os trâmites e o cuidado para que o Seminário ficasse ileso, sendo garantido seu 

desenvolvimento. 

Na reitoria de monsenhor Soares, deu-se início às negociações financeiras para o 

sustento, melhorias e adequações do ambiente material. De dezembro a julho de 1889, 

começou a fechar os contratos com a Cia. Blank e Wilhouft. O primeiro contrato se refere à 

concessão para construírem quatro casas no terreno do Seminário, voltadas para a  rua St. 

Efigênia, no valor de 21:000$000 contos de réis;78 logo depois, um outro contrato foi 

fechado, cedendo terreno para construir dez casas na rua S. Caetano, pelo valor de 

52:000$000 contos de réis. Ambos os contratos são minuciosos quanto ao tamanho das 

casas que deveriam ser construídas e quanto ao material que deveria ser empregada, 

evidenciando o requinte das construções.79 O que teria de fato garantido ao reitor as verbas 

necessárias foi a venda do fundo do Seminário, considerado um terreno alagadiço entre o 

rio Tamanduateí e a vila Possidônio, vendido para Companhia Territorial, no valor de 

102:5000$000, pago a vista para a reitoria do Seminário. Esta venda teria envolvido 

negociações com o governo federal, que determinava que a quantia deveria ser revertida em 

apólices. Foi solicitado pela reitoria que a verba fosse destinada à construção de casas de 

aluguel para colaborar com o levantamento de verbas para o Seminário. A negociação 

levou à portaria baixada pelo Ministério do Interior em 21 de julho de 1890, concedendo 

                                                           
78 CONTRATO para a construção de casas, São Paulo, 26 de fevereiro de 1890. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal de São Paulo, ano de 
1890.   
79 CONTRATO para a construção de casas, São Paulo, 26 de agosto de 1890. Arquivo da Cúria Metropolitana 
de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal de São Paulo, ano de 1890.  
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licença para as verbas serem revertidas em benefício da manutenção educativa do 

Seminário.80 Tal negociação comprova o interesse das novas instâncias políticas quanto à 

participação do catolicismo na cultura nacional, traço mantido como uma tradição que 

vinha do padroado régio para república.      

Em 1891, o reitor vendeu a Cia. Mercantil Industrial, quatro mil metros do terreno, 

que ficava no canto do valo até a barranca, no valor de 100.000$000.81   Da parte do bispo, 

dom Lino alugou, por três anos, no valor de 120$000, uma casa de posse do Seminário, 

localizada na rua do Ipiranga, esquina com Sta. Efigênia. Na paróquia da Consolação, uma 

outra casa em nome do Seminário teria sido alugada pela pequena quantia de 20$000 

mensais. O bispo dom Lino deixou registrado ainda que a diocese dispunha de quarenta 

apólices da dívida pública, estando trinta em seu nome e dez no nome da caixa pia.82  

As reformas no prédio do Seminário foram iniciadas nas férias que separaram o ano 

letivo de 1890 e 1891. Dentro do projeto, foram iniciadas as construções de um novo 

refeitório, aumento no salão de estudos, das salas de aulas, reconstrução da enfermaria e 

outros cômodos necessários às novas exigências educacionais.83 No decorrer de 1891, o 

reitor fechou contratos de construção: oito novas salas de aulas e aumento da largura do 

terraço;84 construção de um quarto na avenida Tiradentes;85 construção de oito armazéns 

                                                           
80 Dom Lino, bispo diocesano. 1. PORTARIA para venda de terrenos do Seminário, São Paulo, 31 de julho de 
1890. Arquivo da Cúria Metropolitana do Estado de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário 
Episcopal, 1890.   
81 TERCEIRA venda de terrenos. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário 
Episcopal de São Paulo, 1889-1898. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos 
avulsos do Seminário Episcopal de São Paulo, ano de 1891. 
82Dom Lino, bispo diocesano. Abertura do Seminário. São Paulo, 9 de março de 1890. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1890.   
83 PORTARIA de 23 de dezembro de 1890, efetivada pelo bispo dom Lino. Arquivo da Cúria Metropolitana 
de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1890.  
84 CONTRATO 5. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal e outros 
assuntos. São Paulo, 14 de maio de 1891, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de 
documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1891.   
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com quatro portas virada para a rua São Caetano, sendo todos os contratos fechados com os 

Srs. Blanck e Cia.86 Neste mesmo ano o reitor concedeu um empréstimo de 65:000$000 à 

Mitra Eclesiástica, para ser aplicada na construção de um sobrado, com duas residências 

separadas, no fundo do quintal do Palácio Episcopal, com frente para a rua 25 de março, 

empréstimo que teria sido intermediado pelos Srs. Blanck e Cia, conforme juros 

determinado por lei federal. A quantia foi definitivamente saldada somente em 1894, com 

as devidas correções monetárias impostas pela lei, e teria sido depositada no Banco de São 

Paulo para render juros durante sete meses.87  

Outro ponto trabalhado na reitoria de monsenhor Soares foi a reconstituição da 

biblioteca. De acordo com o relatório apresentado para o bispo dom Lino, os livros estariam 

quase todos se desmanchando, contando inclusive com um número muito grande de 

extravios. Conforme relatório deixado pelo bispo dom Antônio e pelos freis capuchinhos, 

faltavam aproximadamente 1.200 obras. Nas reconstruções da capela, foram encontrados 

livros extraviados de Geometria Plana e Gramática Latina, do padre Alberto, Direito 

Canônico, do padre Foutoura, e outros livros usados pelos capuchinhos, como História de 

Lefranc. O reitor propôs a encadernação dos que havia e a substituição dos títulos 

considerados imprescindíveis à formação do aluno.88 De acordo com relatório de balanço 

financeiro e administrativo de mons. Soares, emitido antes de deixar o cargo, foi efetivado 

grande compra diretamente com as editoras de Paris na França, com pagamento dividido 

                                                                                                                                                                                 
85 CONTRATO 6. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal e outros 
assuntos. São Paulo, 23 de maio de 1891, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de 
documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1891.   
86 CONTRATO 7. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal e outros 
assuntos. São Paulo, 1 de julho 1891, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos 
avulsos do Seminário Episcopal, 1891. 
87 EMPRÉSTIMO.  Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal e outros 
assuntos. São Paulo, 5 de Setembro de 1891, Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de 
documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1891. 



 237

em três parcelas, pagas em abril e novembro de 1892, e, em outubro de 1893, somando um 

total de 5:684$000.89 A compra destes livros em Paris e a preocupação do bispo com a 

formação intelectual e religiosa dos alunos indicam a linha de raciocínio do reitor. A 

preocupação em restituir as obras extraviadas caracteriza a continuidade à ideologia 

empregada pelos freis franceses. Além das compras nas editoras francesas, o reitor 

arrematou em leilão volumes de Patologia, Teologia, História e Direito.90      

No período de 1891 a 1893, foram feitos novos encanamentos de cobre para o 

esgoto e encanamento de gás para iluminação; construção de banheiros; papel de parede 

para as casas que foram construídas; calçadas de cimento na frente e no interior do 

Seminário com escadas de pedra; reconstrução dos muros; caiação na frente e interior do 

prédio; substituição das antigas janelas por venezianas; fogões para a cozinha; camas de 

ferro; banheiros e azulejos.  O material de reforma foi empregado tanto no Seminário como 

nas demais casas que foram alugadas em nome do Seminário. Grande parte das construções 

foram realizadas pela Cia dos Srs. Blanck e Wilthouft, ao que indica, teriam se tornado um 

esteio às propostas de desenvolvimento do Seminário. Para a fazenda do Seminário, o reitor 

comprou um carro de boi, com lugar para seis bois, bois para pastagem e um touro.             

As novas construções que foram efetivadas, em parte, sob a justificativa de que o 

terreno era mal aproveitado, fazem parte das mudanças de valores quanto aos espaços 

urbanos que deveriam ser permeados pela construção imobiliária, o que denotava o 

                                                                                                                                                                                 
88 BIBLIOTÉCA, ofício sem data enviado ao bispo dom Lino, lançado no Tombo em 7 de Janeiro de 1891. 
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Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal de outros assuntos. Arquivo da Cúria 
Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1891.   
90 RELATÓRIO de Mons. João Soares de Amaral no governo do Seminário Episcopal de São Paulo, São 
Paulo, janeiro de 1895, p. 7 Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal 
de São Paulo, 1889-1898. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do 
Seminário Episcopal de São Paulo, ano de 1895. 
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envolvimento com o avanço econômico da capital. No final do século XIX, a casa que 

compunha o Seminário, composto de uma considerável chácara arborizada, deixou de ser 

um atrativo às famílias dos fazendeiros, que, no período anterior, estariam ainda ligadas ao 

imaginário bucólico das suas origens, pois remetiam a área rural. Os valores da 

modernidade, marcada pelo avanço material, teriam, aos poucos, destituído a importância 

da preservação dos terrenos com espaços arborizados, destinados anteriormente à 

meditação dos alunos. O perfil das famílias que matricularam seus alunos a partir do final 

do século XIX e início do XX foi se modificando, tendo a direção do estabelecimento que 

corresponder aos novos anseios.  

A venda dos terrenos, a construção das casas para servir de aluguel e a grande 

reforma feita no prédio e na organização pedagógica do Seminário foram a saída que o 

salvou da aniquilação durante a passagem da Monarquia para a República, que, embora não 

tenha tido nenhum impedimento para continuar funcionando, perdia as garantias financeiras 

angariadas sob o padroado régio. Os padres, com a proclamação da República brasileira, 

deixaram de ser funcionários do Estado, tendo que gerir seus negócios administrativos de 

forma que lhes garantissem a sobrevivência do grupo que dependia do patrimônio material 

para continuar se desenvolvendo, sobretudo, os estabelecimentos de ensino e outras casas 

que prestavam assistência social à população civil, como hospitais, creches, orfanatos, etc. 

A repercussão dessas reformas financeiras e administrativas surtiu efeito imediato 

sobre o estabelecimento. Monsenhor Soares conseguiu, depois de um ano na reitoria,  

iniciar o ano letivo de 1891 com cem alunos matriculados.91 No ano seguinte, em 1892, 

                                                           
91 2º. Ano: 1891. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal e outros 
assuntos. São Paulo. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de documentos avulsos do 
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contou com a presença de 130 matriculados.92 No quarto ano a escola foi aberta com 150 

alunos.93 No quinto e último ano da sua reitoria, sob aumento nos valores da mensalidade – 

o aluno deveria pagar 600$000 de anuidade e ainda uma jóia de 50$000 na entrada – o 

Seminário foi aberto com 150 matriculados.94 Durante esses anos, foi progressiva a 

aprovação dos alunos que saíram do Seminário na Academia da cidade. O ensino fora 

reajustado para atender às expectativas das famílias quanto às garantias de que seu filho 

poderia, tendo cursado aulas no Seminário, conseguir um banco na Academia de Direito. O 

curso preparatório foi todo reestruturado, quanto às aulas e horários de estudos; a primeira 

etapa concluída em seis anos, a segunda, em um ano, e a terceira, em dois anos. O primeiro 

curso tinha, no primeiro ano, diariamente, aulas de Latim, Francês e Português; no terceiro 

ano,  Latim e Francês, Geografia e Aritmética; no quarto ano, Latim, Português, Literatura, 

Inglês e Geografia; no quinto ano, Filosofia, História Universal e História do Brasil; no 

sexto ano, Filosofia, Economia e Política. Cumpridas as etapas do primeiro curso em seis 

anos, o segundo curso era composto de uma síntese das matérias cursadas no primeiro, 

caindo as disciplinas de Filosofia e Economia Política. O terceiro curso oferecia no 

primeiro ano, diariamente, Aritmética prática, Geografia e Português. No segundo ano, 

diariamente, Português, Retórico, Francês, Inglês, disciplinas que indicam um curso 

predominantemente voltado para a formação de base humanística. Houve constante 

mudança de professores durante os anos da reitoria de mons. Soares, atribuída à falta de 
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disciplina e obediência dos alunos, que mal se dedicavam às tarefas básicas solicitadas. 

Quanto à formação religiosa dos alunos que cursavam o preparatório, ele fez cumprir as 

determinações sobre os estudos semanais do catecismo aos domingos, estudando em etapas 

conforme a elevação dos graus dentro do curso.     

 Monsenhor Soares teve também problemas para garantir os professores do curso de 

Teologia dos ordinandos, não havendo durante os anos da sua reitoria nenhum professor 

fixo. Contudo, as ordenações teriam seguido no mesmo ritmo, garantindo em média três ao 

ano. O alunos da Teologia, assim como os do preparatório, apresentavam problemas de 

disciplina e cumprimento das atividades obrigatórias, tendo ainda pouca inclinação para a 

fé no lar doméstico, traço que atesta a contínua dificuldade de se implantar a disciplina 

vocacional almejada desde a fundação da escola.  

Em agosto de 1894, morreu dom Lino, que, dentro do pronunciamento do reitor do 

Seminário, teria sofrido muito nos últimos anos com as antipatias do cabido diocesano de 

São Paulo, pelas suas posturas voltadas para a romanização. O bispo teria caído numa 

situação de desolamento que se avultava nos últimos anos pela incapacidade de garantir as 

reconciliações necessárias e a confiança dos prelados; exemplo disto foram os problemas 

que se levantaram entre os que administravam a Santa Casa da Misericórdia de Itu contra o 

Seminário.95 Em 1894, monsenhor Soares, fundamentado no testamento de dom Antônio 

Joaquim de Melo, comprou a chácara do antigo bispo em Itu e mandou reconstruir o antigo 

sobrado do ex-bispo, em nome do Seminário e do usufruto da diocese de São Paulo. O ato 

gerou controvérsias junto à administração da Santa Casa de Misericórdia, que tinha seu 

prédio no mesmo terreno e estariam igualmente ligados à memória do bispo dom Antônio, 
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também fundador daquele estabelecimento. O ato acarretou o levantamento de provas 

contra o reitor, acusado de falsificar documentos e escrituras referentes à reconstrução do 

sobrado em favor da Cia. dos Srs. Blanck. Mons. Soares foi levado a julgamento, durante o 

ano de 1894, sob a defesa de Candido Mendes e outros advogados que militavam em favor 

do catolicismo difundido pelo Seminário. Os transtornos financeiros e morais acarretados 

pelo julgamento motivaram o monsenhor ao pedido de exoneração do cargo em janeiro de 

1895. Assim, na categoria de ex-reitor do Seminário, foi transferido para Sorocaba, onde 

continuou atuando em prol da educação  ao fundar o Colégio Diocesano de Sorocaba.  

Depois da administração de Monsenhor Soares, entrou como reitor o descendente de 

italianos, monsenhor Camilo Passalacqua, já com idade avançada. Nascido na Itália, veio 

para o Brasil ainda sem completar os estudos elementares, concluídos no Colégio Krupel da 

cidade de São Paulo; entrou como interno do Seminário no ano de 1878, diretamente no 

curso de Teologia. Recebeu ordens menores em 1879, subdiaconato em 1880 e presbiterato 

em 1881. No mesmo ano da ordenação, foi nomeado professor catedrático do Seminário, 

acumulando posteriormente o ofício de Diretor Espiritual dos Teólogos. Assumiu, por 

concurso, as cadeiras de Metodologia e Pedagogia na Escola Normal de São Paulo, para a 

qual produziu obras bibliográficas de Pedagogia e Metodologia e um Compêndio de 

Religião. Em 1892, foi nomeado, por dom Lino, Comissário da Ordem Terceira do Carmo. 

Em 6 de fevereiro de 1895, foi nomeado, pelo novo bispo dom Joaquim Alcoverde de 

Albuquerque Cavalcanti, reitor do Seminário Episcopal anexo ao Colégio Diocesano, tendo 

                                                                                                                                                                                 
95 MORTE de dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho. Livro de notas de Monsenhor Soares do Amaral 
relativo ao Seminário Episcopal e outros assuntos. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, Pastas de 
documentos avulsos do Seminário Episcopal, 1894.   



 242

sido conjuntamente agraciado com as honras de monsenhor. Em 1900, incorporado à 

primeira peregrinação brasileira, recebeu de Leão XIII o Breve, que o nomeava 

Protonotário Apostólico ad instar, e, por último, pelos feitos como reitor, teria recebido a 

láurea pontifícia de doutor em Ciências Eclesiásticas. Um dos pontos mais destacados da 

administração de Monsenhor Passalacqua foi a definitiva separação entre as alas que 

dividiam o Seminário Episcopal  do Ginásio Diocesano. Até o momento da sua reitoria, os 

alunos que já haviam manifestado interesse pela vocação nos cursos preparatórios 

continuavam sendo educados junto com aqueles que iriam seguir outras carreiras.  

 “Foi este o primeiro cuidado do novo Reitor. Separação completa, incomunicabilidade 
absoluta, regime diferente, curso aumentado, disciplina aperfeiçoada, tudo se fez para cumprir as 
disposições regulamentares recém-traçadas, de acordo com as prescrições Tridentinas.”  96 
 
 
 A citação às prescrições Tridentinas vão somando as evidências da manutenção 

educacional que vinham desde a fundação. Passalacqua procurou implantar características 

mais suaves à educação disciplinar dos alunos, proporcionando-lhes excursões pelos 

lugares bucólicos das cercanias da cidade.  

 Esse monsenhor Passalacqua teve curta participação na reitoria do Seminário, 

marcada por desentendimentos com o governo estadual, que ameaçou fechar o 

estabelecimento de ensino, fazendo-o pedir exoneração do cargo em 1897.97 As 

conturbações políticas acarretadas pelas mudanças de regime no país teriam feito os bispos 

usarem estratégias que não iriam comprometer a imagem daqueles que estavam 

administrando o recinto, que deveria continuar se desenvolvimento dentro da ação 

educativa. Os reitores, que já vinham se destacando pela administração financeira, nesta 
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ocasião, teriam sido imprescindíveis para manterem-no de pé e prosperando. As mudanças 

caracterizam as necessidades que foram se demonstrando diante das exigências de 

implantação de uma nova prática política administrativa dos clérigos no país.  

 Entre os anos de 1897 e 1903, permaneceu como reitor do recinto o Cônego Dr. 

João Evangelista Pereira de Barros. O cônego fora matriculado no Seminário Episcopal no 

ano de 1879, e, durante o tempo em que o Seminário ficou fechado, em virtude do 

afastamento dos capuchinhos, estudou no Seminário do Rio de Janeiro. Seu destaque em 

ambas as instituições lhe garantiu completar sua ordenação em Roma, entre os anos de 

1886 e 1890. Retornou para o Brasil em 1891, permanecendo como secretário particular do 

bispo dom Joaquim Alcoverde. Atuou como vigário em Jacareí e Sorocaba. e foi nomeado 

reitor do Seminário de São Paulo em 17 de julho de 1897.  

O cônego Pereira de Barros procurou dar continuidade ao desenvolvimento do 

Seminário, fornecendo-lhe feições mais modernas, trocando a mobília, reformando as salas 

de aulas e ainda construindo no salão de estudos um palco cênico para as festas escolares.  

Melhorou a fachada do Seminário e mandou construir uma estátua de bronze em 

homenagem ao fundador, o bispo dom Antônio. A figura do vice-reitor nos textos que 

salientam as atividades dos outros reitores não aparece. No caso de monsenhor Pereira 

Barros, teria sido elementar a contribuição do vice-reitor, o Cônego José Pedro de Araújo 

Marcondes.  
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  O último reitor, que finaliza a análise desta pesquisa, assumiu em 1904: padre dr. 

Maximiano da Silva Leite, natural de Campinas e passou pelo Seminário quando este 

estava sob a reitoria do Monsenhor Passalacqua. Em 1895, foi terminar seus estudos na 

Universidade Gregoriana de Roma, doutorando-se em Filosofia e Teologia. Depois de 

receber a ordem de presbítero em Roma, retornou para o Brasil em 1903. O bispo dom José 

de Camargo Barros, depois de efetivar nova reforma no Seminário, dividindo-o em três 

instituições diversas e independentes, denominadas Colégio Diocesano, Seminário Menor e 

Seminário Maior, e confiou o confiou ao padre Maximiano a reitoria do Seminário Menor e 

Maior. Partiu do bispo a iniciativa de reformular a estrutura pedagógica do Seminário, 

separando inteiramente os alunos do Seminário Maior do Menor. Os alunos do Seminário 

Menor foram todos enviados para o Seminário Menor de Pirapora, confiado aos Cônegos 

Premonstratenses. Além destas determinações que dividiram as escolas, instalou as Obras 

das Vocações Eclesiásticas, determinou o Retiro Espiritual para o Clero e o Centro dos 

Catequistas. 

 Conjuntamente ao nome do reitor, destacaram-se os nomes dos professores padre 

Dr. João Gualberto do Amaral, padre Dr. João Siqueira de Baptista e padre Dr. Sebastião 

Leme. O padre João Gualberto do Amaral era mineiro, formado no Seminário de Mariana, 

administrado pelos Lazaristas; foi para a Gregoriana em 1898, onde se doutorou em 

cânones. De volta a Minas, destacou-se como Promotor Eclesiástico, Promotor do Sínodo 

Diocesano e Juiz de Querela do mesmo Sínodo. Como professor do Seminário, tornou-se 

um grande combatendo do protestantismo. O padre dr. João Siqueira de Baptista foi 

matriculado no Seminário em 1891, onde fez os preparatórios até receber as ordens 

menores, concluindo sua ordenação em Roma, onde ficou entre os anos de 1900 e 1901, já 

como doutor em Filosofia e Teologia. No Brasil, assumiu as cadeiras de Teologia e 
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Filosofia do Seminário. O padre Dr. Sebastião Leme, nascido em Espírito Santo do Pinhal, 

próximo de São Paulo, entrou para o Seminário de São Paulo em 1894 e seguiu para a 

Gregoriana em 1896, retornando somente em 1904, também sagrado doutor em Filosofia e 

Teologia, ficando também no Seminário como professor dessas disciplinas.  

A ida dos padres a Roma para completar seus estudos eclesiásticos tornou-se cada 

vez mais freqüente entre os alunos do Seminário, favorecendo progressivamente as 

influências do Vaticano sobre os prelados do Estado de São Paulo. Tal prática, que esteve 

associada ao desenvolvimento educacional do Seminário e das demais Ordens e 

Congregações que vieram para o território paulistano, garantiu a destituição do catolicismo 

iluminista pelo catolicismo romanizado, completando o projeto de reforma iniciado pelo 

bispo dom Antônio.  

Neste contexto, o Seminário apresentou-se como um esteio que garantiu o 

progressivo desenvolvimento do pensamento ultramontano dentre os padres seculares, 

resistindo aos embates das modificações políticas, econômicas e culturais que acarretaram o 

desenvolvimento da sociedade paulistana envolvida com a prosperidade da agricultura 

cafeeira. O Seminário Episcopal de São Paulo serviu, durante os conflitos entre o poder 

temporal e espiritual, como centro de referência do desempenho dos bispos conservadores, 

fazendo parte da corrente católica que veio de fato se tornar predominante nas primeiras 

décadas do século XX.  

Os alunos que se formaram no Seminário, ao atingirem o episcopado, tornaram-se 

porta vozes do pensamento católico romanizado, e, rotulados de católicos conservadores, 

exercitaram um episcopado em prol dos interesses do Vaticano. Dom José Pereira da Silva 

Barros, matriculado no Seminário antes mesmo da fundação em 1854, teve a influência dos 

capuchinhos desde quando chegaram em São Paulo. Foi nomeado bispo de Olinda em 
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janeiro de 1881, para assumir o lugar do renomado dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 

que havia falecido. Como bispo de Olinda, reformou a Igreja Matriz, construiu um hospital 

e o Colégio do Bom Conselho para educação masculina. Com a morte do bispo do Rio de 

Janeiro, dom Pedro de Lacerda, em 1901, dom José Pereira da Silva Barros foi removido 

para assumir o bispado da sede do governo federal do país, o que fazia daquela diocese uma 

das mais difíceis, pelo acentuado debate político. Como bispo do Rio de Janeiro, dom José 

Pereira da Silva Barros acabou se desentendendo com as autoridades políticas e mesmo 

com as alas que representavam outras facções ideológicas entre os clérigos católicos. Foi 

afastado do bispado do Rio por ordem da Sé, por ocasião da elevação ao arcebispado, que 

foi assumido pelo bispo de São Paulo dom Joaquim Alcoverde. Dom José Pereira da Silva 

Barros foi transferido para a recém criada arquidiocese de Darmis.98  

Dom Candido de Alvarenga formou-se no Seminário também, junto com a primeira 

turma de matriculados em 1860. Como padre de diversas paróquias das cercanias da cidade 

de São Paulo, procurou fomentar as festas religiosas. Foi sagrado bispo, em março de 1878, 

para assumir a diocese vacante do Maranhão. Lá desentendeu-se com os professores do 

Pequeno Seminário Episcopal, pelo fato de haver entre eles pessoas que, na categoria de 

intelectuais livres, não seguiam os preceitos disciplinares que se impuseram sobre o 

estabelecimento na presença do novo bispo. A dispensa desses professores acarretou 

contestações constantes do seu episcopado junto à imprensa e clubes da cidade. Tentou, 

para garantir o emprego de uma nova disciplina entre os clérigos do Maranhão, as visitas 

                                                           
98Cf: POLIANTÉIA comemorativa do 1ºs Quinquagenário de Fundação do Seminário Episcopal de São Paulo 
(1856-1906), p.17-19. 
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pastorais, atividade que ocupou a maior parte do seu tempo. Acabou sendo transferido para 

assumir a diocese de São Paulo em março de 1893.99 

O terceiro nome que se destacou entre os bispos formados no Seminário de São 

Paulo foi o de dom José de Camargo Barros. Depois de fazer os preparatórios no Colégio 

dos Jesuítas, mantido pelo padre José Maria Mantero, entrou para o Seminário, colando o 

grau de padre em 1883. Foi indicado por meio do internúncio para assumir a recém criada 

diocese de Curitiba. Recebeu em Roma a sagração episcopal no ano de 1894. Em Curitiba, 

dom José de Camargo reproduziu o caminho dos bispos reformadores de São Paulo, cujo 

modelo havia sido aberto por dom Antônio Joaquim de Melo; dedicou-se às visitas 

pastorais e à fundação de um Seminário Episcopal, entregue para a administração dos 

Lazaristas. Para reunir forças além dos Lazaristas, garantiu em sua diocese a presença das 

Irmãs de São José, dos Franciscanos, Basilianos, dos Padres do Divino Verbo, dos 

Missionários de São Carlos, do Missionário do Coração de Jesus, das Irmãs da Divina 

Providência, das Filhas da Imaculada Conceição, das Irmãs dos Santos Anjos e das 

Apóstolas do Coração de Jesus. Estabeleceu regulamentos ao clero, então inexistentes, e 

criou e manteve oito periódicos católicos e o Boletim Eclesiástico. Dom José de Camargo 

foi removido de Curitiba para assumir o bispado de São Paulo em 1904, onde permaneceu 

por dois anos, tendo sido as reformas pedagógicas do Seminário um dos pontos mais 

destacados da sua atividade episcopal. Depois de ter visitado a Europa, morreu no 

naufrágio do Sírio, que seguia em retorno ao Brasil.100         

Dom Joaquim José Vieira também pertenceu aos primeiros alunos matriculados no 

Seminário, vivendo vários anos como interno. Fez parte do último grupo ordenado por dom 

                                                           
99 Idem, p 20 a 23.   
100 Idem, p.24-31.  
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Antônio em 1860, foi nomeado bispo para assumir a diocese de Fortaleza, e logo foi 

transferido para o bispado do Ceará, permanecendo vários anos. Fundou o Seminário 

Diocesano do Ceará.101  

Dom Baptista Correa Nery ficou no Seminário de São Paulo entre os anos de 1880 e 

1886. Foi nomeado para assumir o primeiro bispado da diocese do Espírito Santo pelo 

decreto de 1895. Como os demais, foi responsável pela criação do Colégio Diocesano do 

Espírito Santo, fundado em 1898, que teve curta duração, funcionando por menos de um 

ano. Depois de recorrer ao auxílio da diocese de São Paulo, reconstruiu um novo colégio 

entregue às Irmãs de São Vicente de Paulo; logo depois instalou uma nova escola diocesana 

e um colégio feminino, tendo sido as visitas pastorais considerada a sua principal obra.102  

Dom José Marcondes Homem de Melo, depois de estudar no Caraça, na diocese de 

Mariana, entrou para o Seminário Episcopal de São Paulo, ordenando-se em 1883.  Foi 

nomeado para assumir a recém criada arquidiocese de Belém do Pará; morreu juntamente 

com dom José de Camargo Barros.  

O primeiro arcebispo do Estado de São Paulo, dom Duarte Leopoldo e Silva, 

também saiu do Seminário Episcopal. Na categoria de arcebispo, dom Duarte acompanhou 

as exigências sociais, políticas, econômicas e culturais do Estado, que começava a se 

organizar. Dom Duarte efetivou mudanças administrativas que forneceram aos clérigos as 

condições de continuar participando do desenvolvimento cultural dos paulistas no seio da 

disposição política republicana. A biografia de dom Duarte elucida a formação intelectual 

diferenciada que lhe garantiu a sensibilidade para proporcionar as mudanças que devem ser 

pensadas, também, dentro dos pronunciamentos e estratégias propostas pelo Vaticano. Dom 

                                                           
101 Idem, p. 31-4. 
102 Idem, p. 34-37. 



 249

Duarte nasceu em Taubaté, fez os estudos preliminares na cidade natal e no Colégio São 

João Evangelista. Aos 17 anos, concluiu o curso anexo da Faculdade de Direito de São 

Paulo e, aos 18, foi matriculado no Curso de Farmácia da Academia Nacional de Medicina 

do Rio de Janeiro, curso que freqüentou poucos meses, pois, enfermo, por ordem médica, 

teve que retornar para junto da família. Novamente em São Paulo, decidiu entrar para o 

Seminário em 1892, para, em apenas um ano, receber a ordenação. Seu primeiro bispado 

foi Curitiba, onde substituiu o lugar do bispo José de Camargo Barros; depois, foi 

transferido para São Paulo, depois de dez anos de exercício episcopal. Assumiu o recém 

criado arcebispado de São Paulo em 1908, onde permaneceu até 1938. No cargo de 

arcebispo, definiu as novas dioceses e a delimitação das subseqüentes paróquias, tendo 

trazido essas divisões novas polêmicas e discussões entre o clero e a sociedade civil, 

marcada pela presença dos fiéis. 

O histórico dos bispos, padres, cônegos e monsenhores que caracterizam a 

atividades do clero que se formou no Seminário elucida uma estrutura que se propagou 

como círculos concêntricos. Uma vez dotados dos títulos que lhes conferiam determinações 

estratégicas dentro da hierarquia eclesiástica brasileira, os prelados procuraram efetivar o 

mesmo caminho traçado pelo bispo fundador dom Antônio de Joaquim de Melo e pelos 

capuchinhos, que se tornaram grandes ícone dos clérigos paulistas e símbolos de vocação 

sacerdotal congregada à atividade educacional e intelectual. Verifica-se, por intermédio das 

atividades destes que foram alunos do Seminário de São Paulo, o recorrente trabalho pela 

criação de novos colégios católicos, destinados à formação dos padres, à educação 

masculina e à educação feminina. Tais colégios atendiam as exigências educacionais da 

época, marcada pela transição da Monarquia para a República. Administrados e 
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organizados pedagogicamente pelos padres seculares ou pelas Ordens e Congregações 

religiosas, essas escolas agiam em concordância com a doutrina do catolicismo romano.  

Os bispos mencionados formaram uma corrente dentro do país, reunindo dioceses 

que, ao longo do século XIX, foram se apresentando como focos do catolicismo 

conservador voltado às determinações do Concílio de Trento, posteriormente reforçada, no 

papado de Pio IX, nas encíclicas e no I Concílio Vaticano. O ultramontanismo tornou-se 

um conceito lema dos dogmas diplomaticamente ou radicalmente defendido pelos bispos 

que foram aqui mencionados. O Seminário Episcopal de São Paulo tornou-se, desde a 

fundação, em uma garantia a mais das possibilidades de difusão de um novo exercício 

religioso orientado pelo papa no Vaticano, colaborando com o trabalho que vinha sendo 

implantado no Brasil nas regiões de Minas Gerais, Olinda, Pernambuco, Salvador e na 

própria província de São Paulo, ligando posteriormente,  também, a região com a criação da 

diocese de Curitiba.    

O Seminário, além de colaborar formando um elo entre os bispos conservadores, 

que acabaram se fortalecendo com o processo de implantação da república, tornou-se um 

modelo de educação religiosa capaz de sobreviver sem as diretas intervenções políticas e 

econômicas que se mantinham sobre os clérigos com o padroado régio monárquico. O 

Seminário fez a diocese de São Paulo produzir seus líderes religiosos, que não deixaram de 

ser líderes políticos, durante as últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, atuando como orientadores da ação civil dentro do país.    
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se, por intermédio da pesquisa, que os clérigos católicos formados no 

Seminário Episcopal de São Paulo durante o século XIX tornaram-se um elemento de 

manutenção às continuidades da organização político cultural que marcam o auge e o 

declínio da Monarquia brasileira. Sob o padroado régio, o postulado católico funcionou 

como um suporte de manutenção e amparo para a ideologia monárquica. O discurso 

promovido pelo Seminário participou da formação de um complexo ideológico, que 

envolveu a difusão das escolas profissionalizantes e marcou a formação do estado nacional 

brasileiro, imprimindo uma nova erudição sobre a elite intelectual que formou. O mesmo 

discurso que defendia a manutenção da monarquia, acabou, num segundo momento do 

desenvolvimento do Seminário que também identifica o declínio da monarquia brasileira, 

tendo que dialogar com a ascensão da sociedade democrática.  

Tal traço elucida a passagem de um clero subordinado à monarquia para a formação 

de um outro que se volta para os auspícios da hierarquia romana, tornando-se um grupo que 

atende aos princípios de uma religião que quer se fazer universal, mas que continua 

defendendo seus postulados dentro de interpretações que também interagem com as 

localidades onde se inserem, posto que emergem e dependem desta mesma localidade. O  

Seminário abriu as portas para formação de um clero nacional apto a interpretar e a 

relacionar-se com o princípio divulgado e proposto pelos clérigos da hierarquia romana no 

interior da sociedade paulistana. A província de São Paulo, e posteriormente o estado de 

São Paulo, neste contexto criam próprias características que lhes dão autonomia e 

participação no cenário religioso que tipifica o catolicismo contemporâneo.   
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 Apoiados no discurso conservador, voltado para os postulados sistematizados no 

século XVI pelo Concílio de Trento, acabaram minimizando os impactos da perspectiva 

liberal que imprimia as rupturas das estruturas de pensamento configuradas durante o 

período colonial e monárquico. O desenvolvimento do Seminário durante a segunda metade 

do século comprova que ele esteve associado às preferências da elite agrária paulistana, que 

se voltou para a educação francesa oferecida pelos clérigos católicos, os quais, por sua vez, 

estavam envolvidos com os princípios doutrinários do catolicismo apostólico romana. 

Assim, verifica-se que pensar a cultura brasileira implica pensar os valores que vêm 

sendo implantados pelo catolicismo ao longo dos dois últimos séculos, valores que 

acompanharam os períodos históricos do Brasil, tornando-se, ao longo do tempo, elementos 

da dinâmica das relações que movimentam a ação social. 

O controle da hierarquia romana sobre o clero secular encontrou maior êxito no 

século XIX, junto aos mecanismos de institucionalização do Estado Moderno democrático.1   

A Proclamação da República, em 1889, não foi suficiente para extinguir o catolicismo já 

consolidado ao longo dos séculos anteriores. Tendo se voltado para a hierarquia romana, 

desde 1850, os clérigos paulistanos conseguiram o suporte necessário para se estabilizarem 

em meio ao sistema político democrático que se mostrou inevitável.  A implantação do 

Seminário Episcopal de São Paulo e o seu desenvolvimento demonstram, quanto à eficácia 

do Catolicismo frente às transições históricas, os aspectos dinâmicos de um sistema de 

conhecimento auto-regulado para atender às necessidades sócio-culturais para onde se 

destina, reinterpretando os aspectos daquilo que tem sido apresentado como tradição.  

                                                           
1Cf: BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1994. “Na acepção mais comum, 
o Estado liberal tem seus poderes e funções limitados, e como tal se contrapõe tanto ao Estado Absoluto 
quanto ao Estado que hoje chamamos de social; por democracia entende-se uma das várias formas de 
governo, em particular aquela que não está nas mãos de um ou de poucos, mas de todos, da maior parte, como 
tal se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e a oligarquia.” (p. 8.) 
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Contudo, esta mesma interpretação de si mesma não minimizou os elementos da 

tradição, entendidos como aquilo que se transmite de geração em geração junto ao corpo 

eclesiástico, apresentando-se sim como novas traduções que fazem os indivíduos voltarem-

se para o passado, como um local das suas origens, e leva a um redimensionamento do 

presente e conseqüentemente do futuro. O catolicismo apresentou-se como característica 

sócio-cultural que continua se desenvolvendo como parte integrante da sociedade.  

As linhas do Estado Moderno Contemporâneo reorganizam o posicionamento dos 

clérigos dentro da sociedade, inserindo-os no que ficou definido como práticas culturais,  

traço que denota a passagem da religião da esfera política instituída para a esfera cultural 

instituída, uma vez que circunscreve seu campo de atuação, sobretudo nas práticas 

educativas institucionalizadas nas escolas ou na atividade evangelizadora proporcionada 

pelas igrejas das inúmeras paróquias que dividem as dioceses, célula da superestrutura 

hierárquica do catolicismo, sempre resultado daquilo que foi impresso sobre o padre 

durante a sua formação educacional que lhes imprime o traço da vocação. Uma vez 

autorizados à atividade educativa, os clérigos assumem novamente a posse do poder 

político, considerando a linguagem o caráter político por excelência nos processos de 

formação dos valores e comportamentos que legitimam as práticas sociais e o local de 

produção de poder, seja sobre as posições de comando ou de decisão.  

A educação oferecida no Seminário associada à demanda de alunos ilustra o 

processo de elaboração de categorias conceituais religiosas que acabam sendo colocadas ao 

lado de outros discursos que se afastavam destas mesmas categorias conceituais, permeada 

pela noção teológica. Esta educação definia uma cultura política hierarquizada junto à 

sociedade moderna contemporânea não condizente com a ideologia política em ascensão, 

qual seja, a ideologia liberal democrática. Tal tipo de pensamento  acabou colaborando com 
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as características tanto da Monarquia, durante o século XIX, como da Primeira República, 

marcada pelo predomínio das oligarquias. A religião católica definiu-se na 

contemporaneidade como um elemento categórico que produz estruturas sociais, práticas e 

representações imbricadas numa ideologia específica ou própria da autonomia do sistema 

de pensamento do catolicismo. No entanto, essa orientação evidenciou os aspectos 

dialéticos do catolicismo no contexto da política-cultural contemporânea, que se contrapõe 

à visão das estruturas e conjunturas hierarquizantes contidas no seu princípio 

organizacional de funcionamento. 

 Nesse sentido, o Seminário atuou como um movimento de resistência aos 

princípios da modernidade, denotando peculiaridades na cultura paulista que fecundam o 

final do século XIX e início do século XX, perpassando o poder que se concentra nas mãos 

das oligarquias agrícolas. Reunindo em seu recinto majoritariamente alunos que vinham das 

regiões onde a lavoura cafeeira prosperava, o Seminário formou um quadro de intelectuais 

religiosos2 que se apresentavam como um grupo de profissionais que se agregava às demais 

categorias, diferenciadas pelo saber erudito adquirido durante a formação escolar.  

O período delimitado, 1856 até 1908, foi permeado por uma efervescência 

ideológica que acabou diluindo a concentração do poder em torno da família monárquica, o 

que dificultou a localização de um poder hegemônico, agora submetido à configuração das 

esferas de micro-poder evidente no regionalismo interno do país, que posteriormente 

caracteriza o regime político vigente na primeira fase da República. A análise do Seminário 

ajudou a entender o local no qual se configurou um pensamento religioso que manteve 

                                                           
2 Cf: BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e a o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade 
contemporânea. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista. 1997. Para o autor, na sociedade 
contemporânea, cada vez mais os grupos de intelectuais formam uma classe política pela sua capacidade de 
definir elementos culturais que se organizam como esferas de poder. 
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aspectos da tradição reinterpretados numa visão moderna. A verificação de um espaço de 

difusão da filosofia humanista e da teologia do final do século XVIII, implantados no Brasil 

no século XIX no momento em que a ideologia contrária à tradição religiosa, começa a 

emergir e tomar o controle da organização política. A erudição tomada pelo clero a partir da 

criação do Seminário, em parte implantada como estratégia da hierarquia romana sobre o 

Brasil, acabou sendo incorporada como condição ao desenvolvimento de novas teorias 

capazes de dialogar com aquelas que estavam sendo estabelecidas pelos outros sistemas de 

ensino, que também tomavam vulto. 

O pensamento filosófico-teológico difundido por intermédio do sistema educativo 

episcopal paulista tornou-se um núcleo de poder na cidade de São Paulo. Ele serviu como 

orientação cultural aos latifundiários, ala sócio-economicamente engajada na estrutura de 

poder local, que se transferiram para os centros urbanos, colaborando com expansão do 

setor como espaço que denotava o desenvolvimento material do país. Além de reunir os 

filhos dos latifundiários de distintas localidades, atraía as tendências conservadoras 

daqueles que eram contrários aos valores difundidos no discurso das ideologias modernas. 

Nesse sentido, não é negado que a corrente de estudo em questão refere-se à análise de 

mais uma ideologia moderna, uma vez que se constitui a partir das necessidades angariadas 

pelo mundo moderno que se apresentou para a sociedade brasileira. Argumentar as 

características do pensamento implantando pelo Seminário é pensar acerca de uma 

realidade construída no século XIX, que, bem ou mal, abre o período contemporânea atual. 

O Seminário desencadeou uma dada concepção de mundo e conseqüentemente que 

acabaram participando bases estruturantes da sociedade. 

A hierarquia católica fora capaz de se manter na superestrutura da modernidade 

diante dos embates políticos pela qual sofrera em virtude da estruturação de sistemas de 
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ensino que concorriam com outras instituições de propagação do saber, sobrevivendo 

paralelamente às exigências que se impunham. É indiscutível a perda de poder político da 

hierarquia católica perante a organização do mundo moderno; todavia, a discussão sobre a 

permanência do domínio eclesiástico sobre a cultura brasileira mostrou-se como um 

assunto que ainda não foi esgotado. Considera-se aqui que o pensamento cristão permanece 

pela sua capacidade de difundir um sistema simbólico sob um modelo lingüístico e 

semiológico cerceado pelo ritualismo que efetiva a coesão elementar à existência de um 

grupo sócio-cultural, unidos num mesmo conjunto de valores. A análise sobre as origens do 

Seminário Episcopal de São Paulo e o seu desenvolvimento no século XIX identifica 

elementos da reestruturação do cristianismo na sociedade contemporânea brasileira.  

Se, de um lado, o Seminário desenvolveu-se dentro de um discurso que caracteriza e 

simboliza as permanências políticas e culturais montadas no Brasil pela atuação da corte 

portuguesa que se estendeu sobre o território no século XIX, por outro lado, no âmbito da 

cultura popular que inevitavelmente reunia elementos da religiosidade indígena e africana 

estruturadas nas bases das sociedades simples dispostas no espaço rural do campo, onde se 

concentrava um grande montante populacional, verifica-se, por intermédio da ação dos 

padres que se formaram no Seminário, a difusão de um novo princípio religioso mais 

condizente com as necessidades intelectuais dos grupos sociais urbanos, representando um 

saber religioso modernizado.  

De acordo com Bourdieu, 3 no âmbito dessa mudança da área rural para a urbana, 

ocorre um processo moralizador, marcado pela passagem na noção de pureza da ordem 

mágica para a noção do erro e do pecado. Surge nesse contexto a efetiva participação da 

                                                           
3 BOURDEIU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 37. 
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expressão de um corpo de sacerdotes estruturado para legitimar a racionalização religiosa 

legitimada na teologia e dogmática por eles estabelecidos. O corpo mágico mítico é 

transposto numa analogia racional que se acumula sobre o saber que somente o grupo de 

sacerdotes possui, saber do qual depende os fieis. 

Outro ponto a ser ressaltado é que o Seminário, mesmo tendo tido o apoio da 

Monarquia brasileira para se promover e ajustado ao princípio ideológico da monarquia de 

dom Pedro II no momento da sua fundação na década de 1850, adquiriu características 

autônomas suficientes para continuar se desenvolvendo além do apoio monárquico, que foi 

de fato se distanciando por divergências ideológicas. Tanto que, no momento em que a 

monarquia nacional começa a enfraquecer, muda-se a administração do estabelecimento de 

ensino e uma nova organização se configura, garantindo o contínuo desenvolvimento frente 

às mudanças ideológicas que tomavam vulto, mas, sobretudo frente às mudanças e 

orientações econômicas. A partir de 1900, ou seja, no início do século XX, uma nova fase 

vem se configurar com as mudanças na administração do bispado de São Paulo, um novo 

período surgiu com dom Duarte Leopoldo e Silva, frente ao qual a estrutura educativa do 

Seminário sofreu mudanças gradativas.  

Por último, diria ainda, que o Seminário colaborou com a legitimação de uma nova 

ordem religiosa do catolicismo brasileiro implantado no momento em que a sociedade 

estava se dividindo em grupos sócio-culturais autônomos, constituindo-se na organização 

de grupos profissionais institucionalizados.   
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LIVRO TOMBO 1856-1898  Localização (11-3-1) 
 

(pags. 3 e 4) 
 

Carta de Pio IX a dom Antônio Joaquim de Melo 
 

 
Trecho da carta que dirigiu a 11 P.Pio 9º. Em data de 11 de fevereiro de 1854 ao Revmo. 
Bispo Diocesano D.Antônio Joaquim de Melo relativamente aos Revdo. Padres e Mestres 
Francisco Firmino de Sentelhos, e Frei Eugênio de Rumilli Religiosos Capuchinhos.  
 
 Prestigia a iniciativa de D.Antônio Joaquim de Melo, visto como um bom soldado  
de Jesus Cristo diligente e corajoso para preencher o nosso ministério: 
 O Seminário é o local da aplicação da autoridade “... que os eclesiásticos dirigindo 
sua vida pelas normas dos sagrados cânones, e modelo da disciplina eclesiástica, se 
mostrem-lhes primeiros, como exemplo das boas obras nas palavras, na conversão, na 
caridade, na fé, na castidade, e principalmente jamais ‘interruprão’ o estudo das sagradas 
disciplinas e se apliquem constantemente com todo cuidado a procurar a salvação das almas 
e preencham as obrigações do seu próprio ministério cuidadosa, sucinta e santamente. A 
igreja necessita de bons administradores, diante das calamidades dos tempos, o que se 
consegue somente pela instrução. O que deve ser feito desde a infância, ao qual deve 
receber desde os primeiros anos de vida, segundo a mente dos Concílio de Trento em toda a 
virtude e disciplina canônica, em um Seminário por mestres de excelente probidade, 
doutrina e espírito eclesiástico, que o colocará fora e alheio ao perigo do mundo profano. 
Sendo assim capas de oferecer-vos a contingência do seu trabalho na cultura da vinha do 
Senhor e repreenda aqueles que forem contrários. Porque os homens inimigos procuram 
perverter os espíritos e os costumes de todos, corromper e abalar os fundamentos da 
sociedade cristã, sendo o exemplo e a demonstração muito importantes, mormente aos fiéis 
confiados aos nossos cuidados. A paróquia seria para o pároco um rebanho ao qual deve ser 
cuidado com o pão da palavra divina, com a administração dos sacramentos e de conduzir 
os homens que andam errantes, para o caminho da salvação, e fazer espontâneo e paciente 
trabalho que os homens rudes e principalmente os meninos conheçam os ministérios da 
nossa fé e os preceitos da religião, e formar em tempo próprio e os seus espíritos, para a 
honestidade e piedade. É papel do ofício episcopal e principalmente a causa da Igreja 
Católica, defender a sua doutrina, direito e liberdade. Persuadi-vos inteiramente que nada 
será mais agradável do que fazer tudo o que sabemos para revertermos em nossa maior 
utilidade e nosso rebanho. 
 É importante que ao lado destas práticas não deixamos de orar humildemente com 
todo empenho a Deus, com misericórdia para ser digno de propriedade, abundância e graça, 
e abençoe nossos cuidados episcopais para que nossa vinha que deve ser cultivada para os 
nossos trabalhos, e regada pelos nossos suores, perdura todos os dias abundância e fruto de 
justiça...” Roma, 1852. Pio IX 
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PROSPECTO DO SEMINÁRIO EPISCOPAL DE SÀO PAULO 
 
1. Este Seminário, estabelecido na forma dada pelo Concílio de Trento, não tem outros fim para dar a Igreja 

ministros santos e instruídos. Porém falta-lhes ainda os recursos necessários para sustentar-se por si 
mesmo, cada pensionista pagará por mês 20$rs. O pagamento se fará duas vezes no anno, seis mezes 
adiantados. 

2. Esta quantia diminuirá de anno em anno para com os mais pobres, conforme os recursos do seminário, e 
principalmente a confiança que se inspirar de uma verdadeira vocação ao estado eclesiástico. 

3. Além do vestuário ordinario, cada pensionista terá por cima uma túnica, ou roupão de cor escura, sendo 
livre a qualidade da fazenda, menos seda. A casa dará o leito ou catre. A cama e outros utensílios do 
cubiculo, serão trazidos pelo pensionista, como toalhas de mão, de pés, etc. 

4. Os seminaristas não usarão do vestido eclesiástico, senão depois de tê-lo recebido das mãos do Bispo, 
quando receberem a Prima-Tonsura; o que só se concederá, depois de bem provado a vocação para o 
estado eclesiástico. 

5. Todas as despezas particulares como de livros, tinta, papel, etc. ficam a conta dos pensionistas. Os que 
não tiverem principiado Theologia não poderão fazer estas despezas por si mesmos. Por isto terão o seu 
dinheiro nas mãos o Reitor, que poupará, segundo as ordens que tiver recebido dos pais. 

6. Não se receberá pensionista algum antes da idade de 12 annos principidos, e deverá apresentar certidão 
de batismo, atestado de seu vigário sobre seus costumes; sendo de 14 anos para mais haverá processo de 
moribus na sua frequezia. 

7. Não se receberá aquilo que se achar num dos casos de exclusão especificados pelo direito canônino, ou 
nos regulamentos do bispo Diocesano; nem o que tiver sido expulso do Seminário de outros Bispado: 
nem o que tiver manchado sua reputação por crime públicos. 

8. Os Seminaristas, nem os seus pais, não terão iniciativa alguma para determinar o tempo dos exames, e da 
ordenação: fica ao arbítrio do Reitor. 

9. O ponto característico e essencial deste Seminário é que o alunno, que melhor tiver sido matriculado, não 
sahirá mais; senão dois meses antes de ser promovido as ordens sacra, findos os quaes elle voltará a 
concluir sua carreira. Quem tiver sahido uma vez, não será mais aceito. 

10. As três primeiras missas dos novos Presbíteros celebar-se-ão no Seminário.Nunca se concederá dispensa 
deste artigo. 

11. Todos os seminaristas se confessarão uma vez por mês. 
12. Nenhum discípulo poderá receber ou mandar cartas, senão por intermédio do Reitor. As que se 

escreverem ser-lhe-ão entregues abertas. 
13. Não se saíra a rua sem ser acompanhado de um mestre, mandado pelo Reitor. 
14. Todos tem por obrigação de nunca sair sem licença, nem de dia  nem de noite da vista do mestre, uqe 

preside aos diversos atos da comunidade. 
15. Quando algum pensionista for chamado ao locutório, nunca irá sem licença do Reitor, que sempre o fará 

acompanhar por alguém, a não ser a vista do próprio pai. 
16. Os pensionistas não poderão mandar vir nada de fora, sem licença do Reitor, quando a tiverem alcançado, 

irão pedir ao porteiro, que deve lhe oferecer o necessário. 
17. Não se recebe alunos externos até a idade de 14 anos. Pagarão por 4$rs. adiantados. Lhes é proibido, sob 

pena de exclusão, toda a relação com os internos. Deverão se confessar uma vez a cada dois meses e 
assistir todos os dia a missa, vesperas e explicações da Doutrina Christã nos domingos e dias de guarda. 
Deverão esta prontos as portas do as horas fixas, e quando o porteiro abrí-las, irão diretamente,para o seu 
ligar, ou na capela, ou na aula. Nos dias de aula, acabada a missa, retirar-se-ão para a sala, que lhe for 
designado para estudo comum, até a hora da aula. 

 
REGULAMENTO 

 
As 5 horas levantar-se-ão com modéstia, fazer o sinal da Cruz, e dicto mui devotmente o Glória 

Patri, compor a cama, dispor seu aposento, levar o rosto, e procurar o inspetor para ir a capella adorar o 
Santissimo. 

As 5 e meia. Oração vocal por um quarto d’hora, e depois estudo comum. 
As 7 horas. Exposição da meditação e missa conventual 
As 8 horas. Almoço  e recreação  
As 8 e meia. Aulas 
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As 10 e 1quarto. Recreação 
As 10 e meia. Estudo commum 
Ao meio dia. Jantar, ir a capella adorar o Santíssimo, e recreação 
As 2 horas. Estudo comum 
Ao meio dia. Jantar, ir a capella adorar o Santíssimo, e recreação. 
As  2 horas. Estudo comum. 
As 3 horas. Aulas 
As 4 e 3 quartos. Estudo comum. ( Nas quartas feiras lição de História e Geografia) 
As 7 horas. Cêa e recreação 
As 8 e meia. Preces 
As 9 horas. Retirar-se 
 
DIAS  DE  SUE’TO 
 
São Domingos, dias santos, e quintas feiras 
As 6 horas. Levantar-se, etc. ir a Capella. 
As 7 horas. Meditação, missa (de canto-chão na 1ª dominga de cada mês e nos dias santos) 
As 10 horas. Explicação da Doutrina Christã 
As 2 horas. Terço, seguido das vésperas cantadas nos Domingos e dias de Guarda. 
As 3 horas. Passeio, e na volta lição de pronunciação francesa 
As 6 horas. Estudo comum. O mais como nos outros dias. 
Durante as férias que durarão desde  Sexagêsima até a Dominga – in  ilbis – dar-se-ão algumas lições 

de História, mathemática, Phísica, etc. , e aos principiantes se designará um trabalho moderado , de que 
deverão dar conta  cada oito dias. Nos dias que se passarem na fazenda seguir-se-há o regulamento ordinário o 
mais que for possível. Acabada as férias haverá todos os anos para os ordenados 8 dias de retiro e para os 
outros discipulos, cujos exercícios serão regulados pelo pregador. 

 
REGULAMENTO PARTICULAR  PARA OS ORDENANDOS 

 
 
Os ordenandos observarão em tudo o regulamento acima, e se conformarão demais as seguintes 

disposições 
Confessar-se-ão  cada semana, e comungarão ao arbítrio de seu confessor. Eles se prestarão a todos 

serviço da Igreja e da casa, a que forem deputados pelo Reitor. Não sendo de ordens sacras servirão a mesa 
em sinal da humanidade, farão  leitura durante o jantar e ceia, os que forem de ordens sacras resarão o seu 
offício em côro na capela; Prima e Terça as 5 e meia, Sexta e Não as 11 e 3 horas, Vésperas e completas a 1 e 
3 quartos. Matinas e Laudes as 8 e 3 quartos da noite, depois do que se retirarão em perfeito silêncio. 

 
 
 
 
O Sineiro deverá dar o sinal dos exercícios a hora fixa com 9 badaladas; e só com tres para os que 

são próprios dos ordenandos . 
Dobrará no levantar, e um quarto d’hora antes de todos os exercícios, a que devem assistir os 

alunnos. 
  
 
 
 Este prospecto não compreende o programa dos estudos. Dar-se-há aos seminaristas com um 
regulamento mais detalhado do exercício da casa, serviço Divino, Limpeza, etc. etc.     
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REGULAMENTO DO SEMINÁRIO  
 

Localização 1-1- 26 
 

 
 
1º.  São admitidos no Grande Seminário somente os que tiverem estudado no pequeno, e    
      que, depois de ter consultado o Reitor, seu Diretor espiritual, julgarem terem vocação  
      para o estudo eclesiástico; 
 
2º. Não usarão batina só depois de te-las recebido das mãos do Reitor, de uma serimônia 
      religiosa destinada a este fim. Deste dia em diante não usarão mais de outro vestuário; 
 
3º. Os ordenandos não terão relação alguma com os alunos do pequeno Seminário, senão no 

refeitório que via ainda que comum. É portanto absolutamente proibida ir ter no 
pequeno Seminário, ou recolher no grande alunos sem uma licença expressa do 
Reitor, ou de Vice Reitor.  

 
4º. A ordem do dia é a mesma que no pequeno Seminário. Observar-se-á em tudo o mesmo  

regulamento, esforçando-se cada um, por sua pontualidade ser um modelo por seus 
colegas, e os alunos do pequeno Seminário. 

 
5º. Confessar-se-ão uma vez por semana, e comungarão ao arbítrio de seu professor. 

Reunirse-ão todos os dias a 7 e ½  hs da manhã na capela da Congregação e farão 
meia hora de oração mental. 

 
6º. Os alunos de Ordem Sacras, e outros que quizerem, rezarão o santo ofício em coro na 

Capela: Prima e Terça, as 6 hs sexta e não as 11 ¾ , Vésperas e Completas a 1 3/4 , 
matinas e Grandes logo depois das preces da noite. 

 
7º. Os Seminaristas, nem outras quaisquer não tem iniciativa alguma para determinar o 

tempo dos exames e da ordenação. Fica ao arbítrio do reitor 
 
8º. As três primeiras missas dos nossos presbíteros sua celebradas no Seminário, nuca se 

concedera dispensa d’este artigo; 
 
9º. Os alunos se prestarão a todos os ofícios, em que os Reitor os quizer empregar, no 

grande como no pequeno Seminário. Descendo quando são mandados para 
acompanhar algum menino na cidade, ou no locutório, dar conta ao Reitor de todo o 
ocorrido; 

 
10º. Os ordenando passaram as férias no Seminário, e seguirão durante este tempo o 

regulamento que for dado 
 
11º. Incumbe os Ordenandos, zelar da Capela e da Sacristia. Todos devem ajudar os 

sacristãos nas vésperas dos dias santos, e nos outros dias, cada um, por sua vez, fora 
durante uma semana de segunda sacristia.  
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12º. Observar-se-á o mais rigoroso silêncio no dormitório, nos corredores e em toda parte,  
        fora o tempo e lugar dos recreios: e mesmo n’estes não se conversará senão com 
        moderação, a modéstia a caridade que convém aqueles que, por sua vocação devem  
        sempre levar o cheiro da I. C., e ser mais tarde a luz e o sal da terra.  
 
13º. Como os ordenandos todos pertencem a Congregação de São Francisco de Sales,  
       considerar-se-á como complemento o regulamento da casa, seus estatutos, que são os  
       seguintes... (Folhas timbrada 12 e 13, págs manuscritas 23, 24, 25) 
 

Estatutos da Congregação de São Francisco de Sales 
 

Cap. 1 
 

Seus fins e seus exercícios 
 
 O fim último da Congregação consiste em facilitar a aquisição das virtudes e da 
ciência sacerdotal. Por isso seus exercícios serão de dois gêneros, espirituais e científicos.  
1§ . Exercícios espirituais. No princípio e no fim de cada invocar-se-á de joelhos, o auxílio 
divino. Se fará a cada ano uma novena antes da festa do Santo Padroeiro. Poderão as 
Congregações também fazer outras para honrar os santos que tiverem escolhidos especiais 
protetores. Haverá cada sábado uma reunião chamada santa, na qual se tratara dos pontos 
de meditação expostos na comunidade durante a semana, dando cada Congressista um 
resumo d´eles, e orando no fim, com toda singeleza, aquele que tiver sido designado pelo 
Presidente. Deverá ser claro na exposição dos motivos, resumido e categórico nas 
resoluções práticas, do que se conservava uma redação sucinta.  
 Cada segunda-feira haverá outra reunião chamada disciplina, que consistirá 
totalmente ou em partes, conforme ao tempo e as circunstâncias, no que segue. 

1. O presidente, depois de ter lembrado aos seus colegas que devem ser em tudo os 
modelos do Seminário, exporá os artigos do Regulamento da casa as ordens, os 
conselhos do Reitor e dos Mestres, que se transgridem mais e muito, mostrando a 
cada um d’eles, com caridade fraterna, as faltas que teve a este respeito, e 
exortando-os todos a uma pontualidade consciente.  

2. Se ouvirá com muito atenção a leitura de um pequeno trabalho espiritual feito por 
um dos Congressistas. Este será pelo presidente avisado oito dias antes, e se lhe será 
indicado a matéria que deverá tratar – Vocação. Fidelidade e graça. Desapego, 
despreso das coisas mudanças, devoção, piedade, a oração, única com Deus, 
devoção a N.I.[Nossa Imaculada) Sacramentada, a Maria, fervor, zelo, caridade, 
humanidades, o trabalho, a generosidade do serviço de Deus, dedicação, etc. etc..., 
os vícios opostos a estas e outras virtudes que devem armar a pessoa dos ministérios 
de I.C. [ Imaculada Conceição], os defeitos que mais facilmente cai um seminarista, 
os meios de se emendar-se e de entrar pouco a pouco no caminho da perfeição; boas 
resoluções e meios de levá-las a efeito, etc.,etc., tais deverão ser os pontos 
ordinários deste exercício. Poderão também ocupar-se de vez em quando, a propor-
se regras a seguir nas suas relações com outros seminaristas, e mais tarde com o 
mundo, regras de um política simples, obsequiosa, afável, baseada toda sobre a 
verdade sobre a humildade e caridade evangélica. 
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3. Acabarão a reunião pela leitura de um capítulo da história de algum santo, 
particularmente de São Francisco de Sales, cuja vida, norma de sacerdote perfeito, 
deverão ler uma vez cada ano. É deste serviço que cada congressista tirará 
princípios morais regras de vida apropriadas ao seu caráter, as suas necessidades 
espirituais. Terá o cuidado de redigi-las em artigos substanciais, o seu todo formará 
o seu mais precioso tesouro que levará o Seminário quando vier o tempo de ir 
pregar I.C. ao mundo que não conhece. A prática dele será sua mais eloqüente 
pregação e seu melhor preservativo contra as seduções terrestres 

 
2§ 

 
Exercícios científicos 

 
Filosofia e Teologia Católica, ou antes, demonstração raciocinada de todas as verdades 
ensinadas pela nossa mãe a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, refutações das 
objeções antigas e modernas inventadas pela impiedade e heresia; tal será sempre a 
matéria a tratar n’esta reunião chamada conferência. Terá lugar cada quinta-feira, ou 
mais o mundo, com a licença do Reitor, e se fará do modo seguinte. O presidente dará 
por explícito oito dias de antemão o ponto de conferência a um congressista de sua 
escolha, que deverá dar outra também por explícito uma objeção, tendo cuidado que 
seja contraditório da verdade exposta, deixando, porém ao interlocutor o trabalho e 
formá-la de subdividi-la. Principiará o orador, expondo claramente a verdade católica 
que pretende demonstrar, definir a sua matéria; dividira por ordem natural e lógica os 
seus argumentos, os quais eles deveriam estabelecer com a maior clareza e humildade 
possível, insistindo particularmente sobre a sua conseqüência. Esta claramente 
exprimida levantar-se-á o interlocutor, e exporá em forma de dividida a sua objeção e 
depois de ouvida solução d’ela, poderá uma vez ou duas no mais insistir na mesma, ou 
fazer outra no mesmo sentido. O orador responderá e terminará a conferência, com um 
certo resumo das objeções, indicando as raízes d’elas, e enfim com a repetição da 
verdade que prepusera provar.  
Neste sentido o orador deverá precaver-se contra dois defeitos a declamação e a 
divagação. Deverá falar em forma de conversa séria; numa sair de sua matéria; e pondo 
debaixo dos pés todo sentimento de amor próprio, atender e não iludir a força das 
objeções, e quando acontecesse, não lhe ocorrer prontamente a resposta adequada, 
ingenuamente deveria recorrer ao Presidente, a fim de que lhe indicasse a solução 
desejada. O interlocutor evitará ser prolixo e capcioso, visto que não se trata de 
embaraçar um adversário, porém sim de distinguir a verdade do erro. Não lhe será 
também permitido interromper o orador sem sinal d’ele, ou do Presidente, nem atacar a 
sua argumentação, por quanto se ela pecar n’alguma de suas partes, pertence ao 
Presidente só, ou a qualquer dos mestres que assistir a reunião, mostrar no fim os 
defeitos que teve. Terminar-se-á esta reunião com a indicação feita pelo presidente da 
matéria seguinte do Orador e do interlocutor.  
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Cap. 2 
 

Pessoal da Congregação 
 

Compõe-se de um Presidente, três Redatores e demais membros.  
A Congregação terá além disso, tomada fora do seu seio, um Protetor e um Capelão. A 
Congregação as escolherá entre os mestres da casa, e irá em corpo pedir-lhes que 
queirão aceitar este cargo. A este pertence presidir todos os atos religiosos da 
Congregação, e aqueles proteger e promover o seu andamento.  
 
§ 1. Do Presidente 
 
O Presidente é nomeado pelo Reitor do Seminário, e assim como o Vice Presidente. 
Pertence-lhe convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, presidi-las e dirigir os 
seus trabalhos. Tem, além disto a iniciativa exclusiva de toda e qualquer deliberação 
 
§ 2. Dos Redatores 
 
Cada uma das três espécies de reuniões terá seu redator próprio, nomeado pelo 
presidente. Terá por obrigação de escrever o resumo de todos os trabalhos da 
Congregação de escrever o resumo de todos os trabalhos da Congregação da dita 
reunião.  
 
§ 3. Dos Congressistas 
 
Os Seminaristas que, inspirados por Deus, elevados pelo desejo de seu adiantamento 
quizerem ser admitidos na Congregação, tendo como condição necessária, um ano ao 
menos de Seminário, e sendo discípulos de teologia ou de Filosofia, pedirão este favor 
ao Presidente, o qual assistirá o seus nomes no livro dos aspirantes. Um mês antes da 
festa do Sto. Padroeiro, entregará  a lista dele ao Reitor, Protetor e Capelão, a quem só 
compete a admissão. Para ela deverão ser unânimes, porém para a exclusão bastará o 
voto de um deles 
O presidente receberá da mão do Protetor a lista apurada e avisará aos novos 
Congressistas a fim de que já assistam a novena. O único dia marcado para a reeleição é 
o dia a festa de S. Francisco de Sales, 29 de janeiro. Na manhã deste dia haverá uma 
reunião a este fim, e depois de lidos pelo Presidente os presentes Status, cada um dos 
congressistas pronunciará de joelho e de cor diante do Capelão assistido pelo 
Presidente, a formula seguinte: “Em presença de Deus Onipotente, da Benaventurada 
Virgem Maria, de  meu anjo da guarda e de toda a corte celestial, Eu, N. escolho hoje 
por meu especial Protetor ao Bem Aventurado S. Francisco de Sales, em cujas mãos, 
ponho minha sorte, e cujos exemplos proponho seguir durante toda a minha vida. 
Protesto que é com este fim que eu quis entrar n’esta Congregação estabelecida sob seu 
auspício. Agradeço ao Autor de todos os bens o precioso favor de n’ela ter sido 
recebido, e prometo observar os seus statutos, assim como conformar-me a toda e 
qualquer nova determinação superiores “Depois do que se entoará a Benção do I.Imo. 
Sacramento.  
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Os Congressistas devem olhar-se como irmãos; repreender-se reciprocamente com 
humildade, brandura e amor; alimentar entre si uma santa emulação de saber e virtude. 
Devem sobretudo evitar com extrema curiosidade até a sombra do menor desprezo para 
os outros Seminaristas, porém sim aplicar-se em edificá-las em tudo, e servi-los nas 
causas espirituais, e mesmo temporais cada um na medida do seu poder.  
 
Cap. 3 
 
Das Reuniões 
 
As reuniões terão lugar regularmente como vem marcado no Cap. 2, e ninguém se 
considera para n’elas assistir, fora o Reitor e os Mestres da casal. O presidente poderá 
convocar a Congregação em sessão extraordinária, todas as vezes que tiver que propor-
lhes cousas estranhas ao seu fim imediato.  
 
 
Cap. 4 
 
Material da Congregação  
 
A congregação pedirá ao Reitor um local conveniente para lugar de suas reuniões. 
Poderá até erigir um altar. Ter os ornamentos e mais coisas necessárias ao culto divino. 
As despesas que necessitarem serão cobertas por voluntários dos Congressistas , ou por 
qualquer outro meio, que lhes parecer melhor e aprovado pelo Reitor.  
Além d’este regulamento, poderá a Congregação fazer um aditivo por sua melhor 
disciplina, o qual deverá ser aprovado pelo Reitor.  
 
 

Fim 
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Pequeno Seminário  
 

Cap. 1 
 

Disposições Gerais 
 
 
1º.Serve este regulamento para os alunos do pequeno Seminário, sendo a sua primeira 
disposição a sua separação absoluta do grande Seminário.  
É portanto proibido a todos ir, sob qualquer pretexto que seja, de uma casa à outra, sem 
licença expressa do Reitor. 
 
2º.Os alunos devem considerar-se desde o dia da sua entrada na casa, como membros de 
uma família, onde só existe uma preocupação, a de torná-los felizes no presente e no 
futuro. Como porém este intento não se pode realizar sem uma eficaz e constante 
cooperação da sua parte, devem entregar-se inteiramente a direção dos seus superiores, 
conformando-se por dever de consciência não só ao regulamento da casa, como a 
qualquer determinação geral, ou particular que se tome a seu respeito, persuadidos de 
que nenhuma poder haver que não seja inspirada pelo desejo de seu adiantamento. 
Terão para com seus Mestres a maior consideração. Devem-lhes, como aos seus pais e 
guias na virtude e na ciência tudo quanto é devido a seus pais segundo a carne, amor, 
respeito, obediência e gratidão, e a estes sentimentos são prometidos as mesmas 
recompensas que a piedade filial.  
 
3º. Conquanto se devia respeitar os criados como irmãos em J.C. [Jesus Cristo], exige a 
boa educação que se deve toda e qualquer familiaridade com eles. São portanto 
proibidos de todas as relações dos alunos com os serventes da casa. Apenas se permitirá 
comprar d´aquele que d’isto estiver encarregado os objetos de cartório de que se 
precisar, e isto terá lugar somente os recreios, e com a licença do Vigilante.  
(Este item foi cortado) 
 
4º.Em qualquer lugar que esteja a comunidade quando toca o sino para algum exercício, 
os alunos põem-se imediatamente em duas fileiras, e sobre o sinal do vigilante 
encaminhão-se dois a dois para o lugar onde são chamados conservando sempre a 
mesma ordem e não conversando senão em voz moderada.  
 
5º. A ninguém é lícito ausentar-se de um ato de comunidade sem licença. Esta licença 
se pedirá ao Mestre da disciplina para os atos comuns, ao Mestre respectivo se se tratar 
da aula, e ao vigilante no estudo e nos recreios, não estando presente o mestre da 
disciplina. 
 
6º. É absolutamente proibido o uso de fumar no interior da casa, e nos pátios de recreio.  
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Cap. II 
 

Exercícios religiosos 
 

Os atos religiosos são as preces da manhã e da noite, a missa conventual todos os dias, a 
adoração do S.Smo. Sacramento depois do jantar. O terço de Nossa Senhora nas 
quintas-feiras, e vésperas cantadas nos dias santos. Ninguém poderá se ausentar deles 
sem licença do mestre de disciplina. (Haverá, além disso uma comunhão de cada mês a 
não ser que haja na semana anterior e posterior a um dia santo, e qual seria sempre 
preferido ao domingo para este ato augusto) 
Todos os anos haverá também em fins de Outubro um retiro espiritual de quatro dias, 
cujos exercícios serão regulados pelo Reitor de acordo com o Padre pregador. 
Recomendar-se a maior pontualidade, gravidade e reverência em todos os exercícios 
religiosos, devendo qualquer falta ser notada pelo vigilante e severamente punida.  
 
[ ] Sofreu a seguinte alteração: Os alunos confessam-se um vez a cada mês, e 
comungarão ao arbítrio de seu confessor.  
 

Cap. III 
 

Relações 
 

Os alunos devem escrever a seus pais, ou aos protetores ao menos uma vez por mês. 
Poderão para este fim aproveitar o tempo livre dos dias de santo. Entregarão suas castas 
ao Reitor. Evitar-se-ão as correspondências inúteis, e sobretudo as perigosas. 
Recomenda-se todo o cuidado no modo de escrever as cartas, tanto no estilo como nos 
pensamentos. A correspondência de um aluno é como o termômetro do adiantamento 
nas letras, do desenvolvimento de sua inteligência, da delicadeza e sensibilidade do seu 
coração. Esta expressamente proibido entreter relações com gente de fora sem a licença 
do Reitor, o qual não permitirá neste ponto senão aquilo que tiver convencionado com 
os pais. Estão igualmente interdita as visitas na cidade , for os casos de verdadeira 
necessidade, ou extrema conveniência. N’estes casos o aluno que tiver alcançado a 
licença do Reitor, deverá se apresentar a ele, com o companheiro que ele lhe tiver dado, 
na saída e na volta devendo esta não passar a hora marcada. Deveria também dar parte 
ao P. da semana. Durante toda a viagem não é permitido separar-se do seu 
companheiro. Diante as visitas de junto e fora, não se receberão senão nos dias de santo, 
e os outros dias de 4º. E 3eº., e sempre com a licença do Reitor. A ninguém é permitido 
receber estas visitas, senão no locutório, e na presença do Companheiro que le haver 
indicado e este fim. É igualmente proibido introduzir as pessoas de fora, quaisquer que 
sejam elas, no interior da casa, ou na horta, sem uma expressa licença do Reitor, que 
julgará se é conveniente concedê-la. 
 
É absolutamente proibido ir a portaria sem licença do mestre de disciplina. 
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Localização 11 – 3 – 21 
 

INVENTÁRIO DE OBJETOS 
 

Localização:  Estante 74 Prateleira 04  Livro 14 
 
Inventário dos objetos do Seminário da Capela: 
 
60 amictos, 120 sanguinhos, 75 manustégios 
20 alvas, 10 sobreprelizes, iramonuim 
24 toalhas d altar-mor 
8 Toalhas de altar-mor de Nossa Senhora 
20 toalhas de altar-mor de São José 
4 toalhas de altar-mor de São Francisco 
43 voltinhas,20 forros de altar 
11 cobertas de altar, 7 vendas do altar-mor 
8 vendas do altar de Nossa Senhora, 7 do altar de São José 
15 toalhas sacerdotes, 10 toalhas de mão 
5 tolhas de grade, 4 de credencia, 2 de púlpito 
1 toalhinha bordada, 1 frontal bordado, 10 cordões 
7 soquetes, 7 batinas roxas, 9 cabeções 
1 coberta de arcaz, 4 murças roxas, 7 panuos 
4 saccos,1 lençol, toalhas etc. velhas 
47 carponaes, 47 pallas, 4 vendas douradas 
2 estolas roxas 
4 paramentos brancos (missa vez adi) 
3 paramentos roxas (     “       ) 
4 paramentos vermelhos  (    “    ) 
3 paramentos pretos    (      “        ) 
3 paramentos verdes    (      “       ) 
1        “           branco ( incompleto) 
1        “           dourado (     ?    ) missa resada 
1 capa de asperges dourada 
4 capas de asperges brancas 
2 paramento brancos (missa cantada) 
1 paramento vermelho (      “    ) 
1 paramento preto         (     “    ) 
1 capa de asperges – preta 
3 capas de asperges – verdes-roxas, 1véo de ambos 
2 balsas brancas 
5 almofadas grandes ( missa cantada) 4 pequenas ( missa cantada) 
2 almofadinhas para alfinetes, 1 umbella, camurças, panos pretos, panos roxos, damascos 
vermelhos, fitas, galões, franjas e enfeites para andor, bandeiras, 2 barretes, panos do sólio 
2 cobertas da cadeira do bispo, 1 tapete do presbitério 
2 tapetes do altar-mor, 2 de nossa senhora, d2 do de São José, 1 do sólio, 4 pequenos, 4 missais 
ricos, 5 missais comuns, 4 de missa de requiem, dois rituais, 1 gradual e 1 livro de matinas, 1 calice 
de pateria dourados, 1 calice de prata, 1 pateria, 2 colherihnas, 1 vaso com os 3 santos óleos, 1 vaso 
de óleo infirmanum, 2 ambulas, 1 custoio, 1 vaso de viono para sal bento, 1 caixa de hóstias 
(mitrel),4 caixas de hóstia (folha), 2 compridas (hóstia),3 estantes de missal, 5 campanhias, 6 
castiçais de madeira, 20 de metal prateado, 10 castiçais de metal prateados (pequenos), 1 candela, 4 
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serpentinas, 2 arandelas prateadas (1 e 2 velas cada uma), 4 aranelas prateadas, 5 arandelas de metal 
amarelo, 11 de folha, 6 mangas de viono, 2 serpentinas com mangas de viono, 1 annel de Bispo, 1 
arco enfeitado, objetos para presépio, 3  tocheiros bordados, 2 peoras d’ara (?) , papel de cor, 1 
salva de comunhão, 1 naveta, 1 turíbulo, 1 xícara e pires de metal, 1 almofariz, reinos para santos 
óleos, incenso e pastilhas aromáticas, 1 matraca, 2 cartones de hóstias, 2 martellos 1 tinteiro, 1 
caneta, 1 escova de roupa, pedra pomes 
2 chaves do tabernáculo, 2 fitas para as mesmas,  
18 sacras (6 jogos), 4 jarros, 2 bacias de louças  
28 vasos para flores, 1 moringue, 5 vasos de barro, 7 pratinhos para os mesmos, 1 bacia de barro, 4 
esponjas, 2 coras de N.S. de Lourdes, 2 resplendores de Nossa Senhora das Dores, 
2 vidros de Ainda (cheiro), sabonetes,  
15 panos de várias cores, 
7 panos brancos, 6 florões, 6 ramalhetes de flores artificiais, 4 vasos de pedra hume, 
2 palmas prateadas,  
2 palmas de papel,  
10 palmas grandes 
1 ramo de flores de cera,  
3 caixas com palmas e flores 
1 imagem de I. C. de Jesus 
1        “      de Nossa S.de Lourdes 
1        “      de N. S. das Dores 
1        “      de N. S. de La Salette 
1 imagem de S. José 
1 imagem de S. Francisco de Sales 
2 crucifixos de metal prateados 
3        “         de gesso 
1        “         de procissão 
Imagens de presépio 
4 anjos adoradores 
2 harmoniuns 
3 Relicários 
 
QUARTA E SALA DO Ilm. Bispo. 
22 cadeiras simples 
4 cadeiras de braço 
1 sofá de palhinha 
3 apanhadores 
1 par de serpentinas com mangas 
2 mangas grandes 
2 pares de castiçais com mangas 
1 relógio com manga 
1 ramalhete com manga (esmeril) 
1 par de escarradeiras 
4 quadros da vida de Jesus Cristo 
4 quadros da vida da Família Imperial 
1 retrato de D. Lino 
1 mesa redonda com forro 
1 aparelho de gaz. Com três bicos 
3 cortinas de renda 
5 cortinas de linho 
1 repasteiro de casemira 
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1 cabide (parede) 
1 quadro a óleo da Virgem 
1 espelho, bacia, jarro, moringue 
1 copo, prato, escova, pente 
1 escarradeira 
1 balde 
1 cama francesa com as acessorias competentes 
1 criado mudo (tampo de mármore) 
1 genuflexario 
1 escrevaninha 
1 tinteiro com os seus pertences 
1 pasta 
1 castiçal de cobre 
1 crucifixo pequeno 
1 grupo 
 
 
SALA DO REITOR 
4 cadeiras de braço 
12 cadeiras simples 
1 par de aparadores, com toalhas de renda 
1 mesinha para escrever, com forro e tinteiro 
1 cesta para papel 
1 tapete 
1 mesa de centro com forro 
1 sofá 
2 almofadas para o mesmo com toalhas 
1 tapete grande 
3 escarradeiras 
11 fotografias 
1 par de mangas 
1 aparelho de gaz com dois bicos 
 
quarto do mesmo 
1 escrivaninha e estante 
1 comoda 
1 genuflexorio grande 
1 cama francesa 
1 estante envidraçada 
1 lavatório de mármore 
1 relógio de parede 
2 quadros de [ nada consta] 
1 cadeira para [ nada consta ] 
1 quadro (desenho) 
1 escarradeira 
1 balde 
1 moringue, cabide 
1 busto de Pio IX 
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OUTROS QUARTOS DA CASA   
 
Quarto n. 1 
2 marquesas, 1 mesinha, 1 copo, 1 moringa 
1 castiçal, 1 lavatório, 2 urinóis 
2 cadeiras, 1 escarradeira 
 
Quarto n. 2 
1 estante envidraçada 
1 sofá 
6 cadeiras austríacas 
2 escarradeiras 
1 cadeira de encosto de rosca 
1 aparador, 1 cama 
1 armarinho 
1 estante grande para livros 
2 quadros de parede 
1 lavatório com bacia e jarro 
1 urinol, 1 moringa 
3 copos, 2 pratos 
1 cesta para papel 
1 tapete pequeno para papel 
 
Quarto n. 3 
Veja-se o quarto do Reitor 
 
Quarto n. 4 
1 cama, 1 mesinha, 1 copo 
1 moringa, 1 cadeira, 1 lavatório 
1 jarro 1 bacia, 1 escarradeira 
 
Quarto n. 5 (aula) 
1 estrado, 1 tapete, 1 mesa 
1 cesta para papel, 1 pedra, 1 cadeira 
4 bacias, 1 escarradeira 
 
Quarto n. 6 
1 mesa (para banheiro) 
1 armário envidraçado 
 
Quarto n. 7  - (aula) 
1 estrado, 1 tapete, 1 escarradeira, 1 mesa 
8  bancos, 1 pedra, 1 piano, 1 cadeira 
1 crucifixo 
 
Quarto n. 8 – (aula) 
1 estrado, 1 tapete, 8 bancos, 1 mesa, 1 cadeira 
1 pedra, 1 escarradeira, crucifixo esponja 
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Quarto n. 9  
1 sofá, 1 lavatório de ferro 
1 cama 
3 cadeiras 
1 crucifixo 
 
Quarto n 10 
1 estrado, 1 tapete, mesa 
1 cesta, 1 pedra 
1 cadeira 
4 bancos, 1 escarradeira 
 
Quarto n.11 
1 sofá, 6 cadeiras, 1 armário pequeno 
2 cadeiras de braço 
1 estante envidraçada, 2 escarradeiras 
2 tapetes, 1 genuflexório, 2 aparadores 
 
Quarto n. 12 
1 mesa, cama, colchão, travesseiro 
1 lavatório, 1 bacia, 1 jarro 
1 cadeira, 1 urinol 
1 escarradeira, 1 quadro 
 
Quarto n. 13 
1 sofá, 6 cadeiras austríacas 
1 mesa, 1 aparador 
1 genuflexório,1 estante, 1 armarinho 
3 escrivaninhas, 1 lavatório, 1 cama 
1 cesta para papel, 2 quadros, 1 urinol, 1 tapete 
 
Quarto n. 14 
Quarto da disciplina 
(vasio) 
 
Quarto n. 15 
1 sofá, 6 cadeiras simples, 2 braços 
2 estantes, 2 aparadores 
2 tapetes, 2 escarradeiras, mesa e estante 
 
Quarto n.16 
7 cadeiras,  1  sofá   2 mesas, e  2  estantes  
1 cômoda, 1 lavatório,  
1 cama,1 quadro 
 
 Quarto n.17 
3 estantes, 1 marquesa, 1 aparador 
1 mesinha velha 
1 sofá 
2 cadeiras de braço. 
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LISTA DE PROFESSORES DO SEMINARIO EPISCOPAL DE SÃO PAULO 
 

7 . Doutores em Teologia, Filosofia e Direito Canônico (Clero) 1877-1929 

Localização (11-2-61) 

 
Arcebispo Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues 
Não consta Universidade Cursada 
Ano: 1877 
 
Direito Civil 
Cônego José  Valoi de Castro 
Faculdade de São Paulo; ano: não consta 
 
Filosofia 
Cônego João Evangelista Pelira Barros 
Universidade Gregoriana de Roma; Licenciado em teologia pela mesma Universidade 
 
Filosofia 
Monsenhor Carlos “Sencível” (último nome a ser confirmado, ilegível) 
Universidade de Louvain, Bélgica; ano: 1897 
 
Direito Canônico 
Pe. João Gualberto do Amaral 
Universidade Gregoriana de Roma; ano: não consta. 
 
Direito Canônico 
Monsenhor Benedito Paulo Alves de Souza 
Universidade Gregoriana de Roma; ano: não consta. 
 
Teologia 
Monsenhor Camilo Passalaqua  
Congregação dos estudos; ano: 1901 
 
Filosofia e teologia  
Pe. João Batista de Figueira  
Universidade Gregoriana de Roma; ano: 1898-1902 
 
Filosofia e Teologia 
Monsenhor Maximiano da Silva Leite 
Universidade Gragoriana de Roma; ano 1898-1902 
 
Filosofia e Teologia 
Cônego Francisco de Melo e Souza 
Universidade Gregoriana de Roma; ano 1900-1904 
 
Direito Canônico 
Cônego João Batista Martins “Laveira” 
Colégio dos Patriotas; ano 1907 – missão 
Em Direito Canônico formado pela Univ. Gregoriana de Roma 
 
 
Direito Canônico 
Cônego Joaquim Domingues de Oliveira 
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Univ. Gregoriana de Roma; ano 1907 – missões 
 
Filosofia 
Pe. Nicolau Casentino 
Academia de Sto. Thomas; ano 1909 
 
Filosofia e Teologia 
Cônego José hygino de Campos 
Academia Sto. Thomas  e Universidade Gregoriana 
1908-1909. 
 
Direito Canônico 
Pe. Gastão Líbano “Misto” 
Universidade Gregoriana de Roma; ano: 1912 
Obs: Foi visado a 7 de maio de 1912 
 
Teologia  
Pe. Francisco Bastos 
Universidade Gregoriana de Roma 
VII de junho de 1917 
Foi visado em 24-9-1914 
 
Teologia e Filosofia 
Pe. Francisco de Assis Barros  
Universidade Gregoriana  
XXII de outubro de 1918 
Teologia XXII – 6 – 1918 
Foi visado em 14 – 12 – 1918 
 
Teologia  
Pe. Dr. Arthur Ricci 
Universidade Gregoriana de Roma 
25-07-1927 
Foi  visado em 26 – 11- 1927 
 
Sacra e Teologia 
Pe. Dr. Genésio Nogueira Lopes 
Universidade Gregoriana 
XXII- 07 – 1929 
Foi visado em 9-07-1929 
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“Reglement pour les Capucins de S.Paul (Brésil)” 
 
Culte Divin 

 

1. Les Religieux Prêtes auront Sain de Celebrer da S. Messe pieusement tous les jours, et il  ne 

s´en disprenserant, que pour des matifs fort graves. 

1. Tous les Religieux se confessaront, au mains, tous les quinze jours; et il est defendu, sans une 

permission speciale de Rame de L’Ordre manquassent. 

2. Tous les Religieux serant  quarante minutes de meditation en commun, de 8 1\2 a 9 1\4  de sair; 

et la visite au trés-Sant Sacrement avant diner: et ils assisterant a Vêpres et à la Benediction du 

très – Sant Sacrement, toutes les fois qu’elles urant lieu; et ils tacherant d’assister à la prière 

commun du sair. 

3. Tous les ans, Religieux ferant en commun une retraite de six jours: l’époque sera fixée par le 

R.P.Recteur 

 

Obéissance 

 

1. Les Religieux  obeirant auR.P. Recteur, ou à qui en tient la place , comme à seur Gardien 

2. Les Religieux ne pourrant sortir du Séminaire, sans la permission du Supérieur; à Qui, sait en 

sartant, sait en retrant, dirant Bénédicite; et a sept heures et trois quarts du soir, que tout les 

Religieux saient rentrés; ets’il-y aura raison de faire autrement, ils la ferant connâitre au R.P. 

Superieur. 

3. Les Religieux n’irant jamais a la Fazenda, sans une permission speciale du R.P. Recteur. 

4. Les Religieux n’accepterrant aucun emploi, sans la permission expresse du R.P.Recteur 

 

Pauveté 

 

1. La Pauveté Seráfique sera observé, autant que passible, par les Religieux du Seminaire, comme 

s’ils etaint dans un Couvent du religière observance. 

2. Les Religieux ne garderant jamais, dans seurs chambres, ni ailleurs, de l’argent ni du papeir-

mannaie: cependant pour leurs lesoins les plus urgents pourrant garder, avec la permission du 

Superieur, dix mil reis. 

3. Il est défendu aux Religieux de passer contracts, sans une permission expresse du P. Recteur. 
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4. Ils n’aurant rien de propre, ni meubles, ni manture; passapport à celle-ci, c’est le Seminaire que 

la fournirá à chacun suivant le besoin. 

5. On Laisse à tous les Religieux, pour leurs besoins peronels, l’aumâne de quatre Messes par 

semaine et 200$000 reis, des 300$000 que l’edministration du Semineire donne a chaque 

Religieux: bien entendu, cet argent dait être toujours garder par R.P.Recteur, dans le sens de art. 

2. Les aumânes des autrês trois Messes et les autrés 100$000, reis serant versés dans la Caisse 

Commune de la Famille Religieux, et c’est avec cette samme que R.P.Recteur fera les dépenses 

de vetment, de blanchissage, d’eclairage, et des tours les autres besoin ardinaires des Religieux. 

Les voy ages, entrepris dans l’interêt du Seminaire et aprouvés par l’Evêque, se ferant a la 

charge du Seminaire: serant à la charge de la Communauté, s’ils se feront  dans l’interest le la 

Communauté et approavés par elle; autrement serant a la charge de l’individu. 

6. Le Recteur tiendra un Registre, au serant consignés les Recettes et les Depenses de chaque 

Religieux; et tous les trois mais, il rendra compte a um chacun en particulier, des depenses 

faites avec l’aumâne destinée à l’entretien persanel; e tout les si mais, a la Communauté reunie, 

des depenses faites avec la samme versé dans la Caisse Commune de la Famille Religiex. 

Article Unique 

 Aucun Religieux n’ira jamais dans les dortoirs des eléves, ni les recevra chez-sai, si ce n’est 

par office. 

 Si les Religieux quelquer se reunissent aprés l’araison mental pour se recréer un instant, 

autre que cela dait arrives trés rarement, le Superieur aura sain, que la récréation ne se prolonge 

jamais au de lá de trois quarts d’heure. 

   Seminaire Episcopal de S. Paul le M. Mai 1978 

   Frei François de Monte-Colombo Capucin 

Commissaire General  
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Arquidiocese de São Paulo  - Registro de Ordenações 
Localização – Armário 17, Prateleira 1, Livro 13 

Informações contidas: Ordenando, naturalidade, diocese e igreja da ordenação, data da 
ordenação e observações gerais 

 
Ordenando naturalidade Bispo Data da ord. Obs 
1.Salvador Ribeiro 
dos Santos Melo 

Sorocaba  D.Ant. Joaquim de 
Melo 

Tonsura, menores 
(15 de março 1856) 
Subd., diac., 
Presbítero (abril de 
1857) 

 

2.João Ezequiel 
Teixeira Pinto 

Guaratinguetá                    

3.João Batista 
Hirosa 

Taubaté                                  

4.Gabriel 
Anunciado de 
Oliveira 

Santos                                   

5.Benedito Teixeira 
da Ia. Pinto 

Guaratinguetá                   

6.Francisco de 
Assunção de 
Albuquerque  

Cotia                  

7.José Pereira da 
Silva Barros 

Taubaté   Bispo de Olinda e 
do Rio de Janeiro, 
falecido em 1878. 

8.Manuel  Benedito 
do Prado Pires 

S. Luiz    

9.Nuno de Faria 
Paiva 

Mogy das Cruzes   Monsenhor 

10.Casemiro 
Antônio de Mattos 

Santo Amaro  Tons, Menor 
subd,diac.,Presbíter
o 1859  

 

11.Antônio Candido 
de Alvarenga 

São Paulo D. Antônio Joaquim 
de Melo  
Conde Romano 

Tonsura e Menores 
1854, Subdiaconato 
1857, Diaconato 
1859, presbítero 
1860 

Bispo do maranhão 
e Bispo de São 
Paulo em 1899. 1 
aluno do Seminário 
a tornar-se bispo de 
São Paulo 

12.Cassiano 
Ferreira de Menezes 

Franca            1857-1860  

13.Antônio José de 
Castro 

Taubaté    

14. Antônio José 
Pinheiro  

 Taubaté   Cônego da Sé 

15.Francisco 
Monteiro César 

Pindamonhagaba    

16.Inocêncio 
Gonçalves de Melo 

Mogy das Cruzes    

17.Cândido José 
Correia 

Bragança   Vigário Colado de 
Jundiaí 

18.Antônio de Campo Largo (S.    
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Santana Ribas 
Tandin 

Pedro) 

19.João Alves 
Coelho Guimarães 

Taubaté   Cônego da Sé atual 
Reitor do 
Seminário, 
Monsenhor: 

20.Adelino Jorge 
Montenegro 

Xiririca   Bacharel em Direito 

21.Pedro José de 
Siqueira 

S. Miguel    

22.Joaquim José 
Vieira 

Itapetininga   Bispo do Ceará 

23.Antônio Pereira 
Bicudo 

Jacarey    

24.Cândido Martins 
da Silva Rosa 

Jacarey   Cônego honorário 
Monsenhor Vigário 
Colado Franca 

25.Antônio Paulino 
Gonçalves de Paula 
Rodrigues 

Santo Amaro  1860  

26.Francisco de 
Paula Rodrigues 

São Paulo D. Sebastião Pinto 
do Rego 

1854-1864 Dr. Em Teologia 
Arcedigo e Vigário 
Geral 78-88 

27.Joaquim Alves 
Ferreira 

Batataes   Cônego honorário 

28.Jordão Monteiro 
Brito 

Jacarey    

29.Francisco José 
de Miranda 

       1864  

30.Antônio José 
Gonçalves 

São Paulo D. Ant.  Joaquim de 
Melo e D. Sebastião 
P. Rego  

1857-64 Chantre da Sé 

31.Miguel Martins 
da Silva 

Taubaté   Cônego honorário 
Vig. Colado de 
Casa Branca 

32.Augusto 
Carvalho da Silva 

São Paulo  1864-65 Cônego da Sé 

33.Ezechias Galvão 
da Fontoura 

Itu  1857-65 Cônego da Sé, 
Secretário do 
bispado  

34.Frei Gonçalo de 
Centelhas 
(capuchinho) 

Hespanha D. Sebastião pinto 
do Rego 

1866-67 Já veio minorista 

35.Joaquim 
Theodoro de Araújo 
Tavares 

São Paulo   Cônego Honorário 

36.Luciano 
Francisco Pacheco 

São Paulo    

37.Francisco 
Galvão Paes de 
Barros  

Itu D. Ant. e D. 
Sebastião 

57-67 D. Antonio que deu 
tonsura 

38.João Batista de 
Oliveira Salgado  

Pindamonhangaba  1866-67  

39. José de Godoy 
Moreira da Costa 

Pindamonhangaba D. Sebastião Pinto 
do Rego 

1866-1867  
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40. José evangelista 
Franco 

Iguape  1864-67  

41. Joaquim Pereira 
da Fonseca 

Taubaté    

42. João batista 
Gomes 

N. Sra. Do O’  1864-67 Cônego Honorário 

43. Francisco 
Candido Carreira 

Bragança    

44. João Batista do 
Nascimento Braga 

Ayurioca    

45. Francisco de 
Paula Lima 

Itu    

46. José Rodrigues 
de Oliveira 

Sorocaba    

47. João Ferreira 
Lopes 

    

48. Antônio Vicente 
da Cruz 

Curitiba    

49. João Tavares do 
Amaral 

Sorocaba D. Pedro Maria de 
Lacerda (corte) e D. 
Sebastião P. do 
Rego 

1866-1869 Reitor do Seminário 
1890, Monsenhor 
1892 

50. José Francisco 
dos Santos 

Sorocaba    

51. João Climaco de 
Camargo 

Ituby   Cônego honorário 

53. Tisemando da 
Cruz Dias 

Itapetininga    

52. Antônio 
Gonçalves de 
Oliveira  

Nazaré    

54.Henrique Schefer Treneres  1869 Veio sub-diácono 
55.Evaristo Bruno 
de Carvalho 

Alfenas  1869  

56. Francisco de 
Paula Souza 
Martins 

Mogy das Cruzes  1866-1871  

57. Francisco Claro 
de Assis  

Iaxina D. Pedro Maria de 
Lacerda 

1869-1871 Cônego Honorário 

58. João Batista de 
Oliveira 

Antonina  1866-1871  

59. Miguel 
Marcondes do 
Amaral 

Pindamonhangaba            

60.Anelino 
Marcondes da Silva 

Pindamonhangaba    

61. Francisco 
Jacinto Pereira 
Jorge 

Guaratinguetá  1869-71 Cônego da Sé, 
Chantre 

62.João Batista 
Pereira da Motta 

Taubaté  1871 Côn. hon. 

63. José Corrêa 
Leite 

Pindamonhangaba  1871  

64.Júlio Marcondes Pindamonhangaba D. Vital Gonçalves 1871-1872 Côn. hon. 
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de Araújo e Silva de Oliveira 
65.Joaquim Antônio 
da Figueira 

Santa branca D.Pedro Maria de 
Lacerda e D. Vital...

1871-72  

66.João José Lopes 
Rodrigues 

Piracicaba  1871-1872  

67.José Ilídrio 
Rodrigues 

Porto Feliz    

68 Antonio Barbosa 
de Vasconcelos 
Cunha 

Atibáia    

69James Nery de 
Toledo Lyon 

Castro   Dr. Em Teologia 

70 José Benedito 
Marcondes Homem 
de Melo 

Pindamonhangaba    

71. Francisco Carlos 
de Alvarenga 

Taubaté D. Lino Deodato 
Rodrigues de 
Carvalho 

1872-73  

72. Júlio Ribeiro de 
Campos  

Taubaté D. Pedro M.L.  
D. Lino 

1872(tons.D.Pedro) 
1873 (presb. 
D.Lino) 

 

73.José Inácio 
Rodrigues 

Campestre D. Vital Maria 
Gonçalves de 
Oliveira e D. Lino 

 Ex-jesuíta 

74.Celso César da 
Cunha 

Paranaguá D. Vital 
D. Lino 

 Cônego hon.  

75.Cypriano de 
Souza Oliveira 

Juazeiro Bahia     

76.Ant. Joaquim 
Ribeiro 

Curitiba    

77.Francisco 
Ferreira de 
Nasc.Braga 

Sorocaba   Cônego hon. 

78.João Enéias de 
Paula 

Curitiba    

79.Manuel Vicente 
de Paula 

Antonina  1874-1875 Cônego da Sé e 
Vice Reitor do 
seminário 

80 João Evangelista 
Braga  

Lapa (Paraná) D. Lino Deodato 
Rodrigues de 
Carvalho  

1872-75 Cônego da Sé Com. 
Teologal e vigário 
geral do Paraná 

81.João Paulo 
Roberto 

Lorena  1874-1877  

82 Eugênio Dias 
Leite  

São Paulo   Cônego da Sé  
Catedrático 

83 Antônio Manuel 
Bicudo 

Antonina  1876-1878  

84 Manuel Silveiro 
Gomes dos Reis 

Barreiros  1877-1879  

85 Manuel Geraldo 
de Souza 

Antonina  1877-1879  

86 Antônio Augusto 
Lessa  

Sorocaba  1877-1879 Com. Catedrático 

87 José Tomás 
Ascassuerd 

Cajuru    
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88 Parphirio de 
Souza Martins  

S.Berriado, Ceará  1878-80  

89 Elisiario Paulino 
Bueno  

Carmo do Rio Claro    

90 José Valais de 
Castro 

S. Luiz  1878 Cônego hon. Bel. 
Em Direito 

91 Alberto José 
Gonçalves 

Palmeira (Paraná)  1878-1882 Vigário Col. De 
Curitiba, Mons. 

92.Camillo 
Passalaqua 

Itália  1879-1881 Mons. 1895 

93Mariano Inácio 
de Souza 

Uberaba  1880-1881  

94 Ant. do Nasc. 
Castro 

S. Luiz  1880-1881 Vig. Colado de 
Taubaté, mons. 

95 Elias Álvaro de 
Moraes Narro 

Cabo Verde  1879-81  

96Francisco Félix 
de Toledo Pittonc 

S. Felipe Bahia  1879-83  

97.Pedro Alves da 
Costa Machado  

Itu  1880-1883  

98 José de Camargo 
barros 

Indaiatuba   Cone. Hon. Vig. 
Colado de Ifigênia, 
bispo do Paraná, 
transf. Para São 
Paulo em 1903. 
Falecido no 
naufrágio do vapor 
190 ? nas áquas de 
Esp.  

99Ant. Bueno de 
Camargo 

Itu  1880-83 Lente do Seminário 
Cônego Catedrático 

100 Agnelo José de 
Moraes  

Maraguape D. Joaquim 
Gonçalves de 
Azevedo 

1882-83 Cônego Hon. 
Monsenhor 
Protonorário 

101 Gomes Pereira 
da Silva 

Jaraguá (Goiás) D. Lino Deodato 
Rodrigues de C. 

1876-1884  

102 José Marcondes 
Homem de Melo 

Pinda...  1880-1883 Bispo do Pará 

103 Salustiano da 
Costa Prata 

Lagarto (Sergipe)  1883-1884  

104 João Osório 
Marcondes 

  1883-1884  

105 Manuel 
Theotônio de 
macedo Sampaio 

Guartinguetá  1881-83 Cônego hon. 

106 Antônio Pires 
Guerreiro  

Porto Feliz  1882-1886  

107 Ant. Gomes 
Vieira 

Taubaté    

108 José Pinto de 
Magalhães Cardoso 

Iguape   Cônego hon. 

109.Joaquim Tomás 
Ancassuerd 

Cajurú  1883-86  

110João Batista 
Correa Nery 

Campinas  1882-1886 Vig. Col. De Santa 
Cruz, Campinas. 
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Cone. Hon., Bispo 
do Espírito Santo, 
Bispo de Pouso 
alegre. 

111Tande Mont. De 
Castro  

Jacarey  1882-1886  

112Tertuliano 
Vilela de Castro 

Conceição dos 
Ouros 

 1882-1886  

113 Hipólito 
Evangelista Braga 

São Paulo  1885-1887  

114Messias de 
Melo Tavares 

Batataes    

115Antonio Firmino 
Vieira de Araújo 

Taubaté    

116Ernesto Augusto 
Pereira Ferreira 

Angra dos Reis  1885-1887 Vig. Do Patrocínio 
do Sapucaí 

117José Joaquim 
Raiz de Carvalho 

S. Bernardo (Ceará)   Escrivão da Câmara 
eclesiástica 

118Eliziaro Martins 
Pedroso 

Itapetininga  1886-1887  

119João Lourenço 
de Siqueira 

Mogy das Cruzes  1886-1888 Vig. Mogy das C. 

120José Pedro de 
Araújo Marcondes  

Taubaté  1883-1888(ord. Na 
capela do Seminário 
de São Paulo) 

Cônego da Sé, 1901 
Prod. no Seminário 
e colégio diocesano.

121João Macário de 
Monteiro 

Taubaté  1885-1888 Vigário de 
Sertãozinho 

122Ant. Pereira 
Reimão 

Lençóis (Bahia)  1886-88 Vig. De Santa 
Efigênia, Cone.da 
Sé,Vigário Geral do 
bispado  

123José Esteves 
Ferreira 

Taubaté  1886-1890  

124Bento Dias de 
Almeida 

S. Paulo  1887-1889 Vig. De Itapira 

125Joao Ant. Bueno   1887-91  
126José Francisco 
Alves de Moreira 

Taubaté  1888-91  

127Agnelo Gazga Itália  1890-91 Vig.Amparo 
128Francisco da 
Costa Pinto 

Antonina (Paraná)  1887-1892 Vig. Da Lapa 
(Paraná) 

129Thierry 
Onmisifero de 
Albuquerque 

Itapetininga  1888-1892 Prof. Deste 
Seminário, Vigário 
de Jundiaí,1901  

130 Duarte 
Leopoldo 

Taubaté  1887-1892 Vig. De Sta.Cecília 

131 José Raymundo 
da Silva 

Sorocaba  1888-92  

132Carlos Pereira 
Bicudo 

Santa Isabel  1890-1892 Vig. De Jaú 

133João Correia de 
Carvalho 

Pão da Assucar 
(Alagoas) 

 1892 Coadjutor de S. 
Carlos do Pinhal 

134Manuel Ribas 
D’Avila 

Campinas  1888-1892 Vig. De Campinas 

135Antônio Sérgio Nazareth (S. Paulo)  1892-94  
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Gonçalves 
136 Bartolomeu 
(Luiz) Camargo 

Campinas  1892 Vig. De Santa Cruz 
das Palmeira 

137Juvenal Thohly Taubaté  1892-1894 Professor do 
Seminário 
Episcopal 1896 

138Joaquim 
Ferreira do Amaral 

Portugal  [S/d]  

139 Benedito P. de 
Souza 

[S/local]  1892-1896 Secretário Geral do 
Exmo.Arcebispo do 
Rio de Janeiro, D. 
Alcoverde de 1900 

140 José Rodrigues  D. Joaquim 
Arcoverde de 
Albuquerque 
Cavalcanti 

1892-1895 Ministro do 
Seminário 
Episcopal. Vig. De 
São Simão 

141José Francisco 
Guimarães 

Taubaté    1891-1896  

142Guilherme 
Arnoto 

Campinas  1895-1896 Professor do 
Seminário em 1896 

143. Luis Lopes 
Camões 

   1894-1897  

144. Bray Joaquim 
Mesolante 

Jacarey  1894-1897 Secretário do 
seminário e 
Coadjutor de . 
Cec’lia,1900.Vigári
o de Sant’Antana 
1901 

145.Luiz Sanginaroi S. Luiz do 
parahytinga 

 1894-1897 Secretário do 
Excmo. 
Revemo.Sr.bispo 
D.Antônio 
Alvarenga 

146. Dárico 
Zacharis 

Castro (Paraná) Seminário 1897 Vigario 
dePiracicaba em 
1898 

147. Manoel Rosa Araçariguama  1894-1900 Coadjutor de Santa 
Cecília em 1901. 
Vigário de Belem 
do Descalvado em 
1902  

148. João M. Batista 
Labeina 

Campinas D. Joaquim 
Arcoverde 
D. Antônio 
Alvarenga 

Sé Cathedral/ 
Seminário/ 
Sé Catedral. 
1895-1900 

Ministro do 
Seminário em 1901 

149.Francisco 
Campos Barreto. 

  Seminário 
1894-1900 

Vigário de Villa 
Americana 1901 

150.Luiz Prinli Verona (Itália) D. Antônio 
Arcoverde 

Seminário 1899 
S.C.Jesus 1900 

Professor do 
Seminário em 1900 

151.Eustachio de 
Campos Wilson 

Diamantina (Minas 
Gerais) 

D. José Nacchi- 
Internúncio 
Apostólico. 
D.Antônio de 
Alvarenga 

Palácio Episcopal 
1898;Capela do 
Seminário 1899; 
Imaculado Coração 
de Jesus 
1900;Capela do 

Prof. Do Seminário 
em 1901. Ministro 
em 1902 
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Seminário 1900; Sé 
Catedral 1900  

152 Joaquim 
Figueiredo 
Govioviós 

Terro (Minas 
Gerais) 

D. Antônio 
Alvarenga 

Caraça (não consta 
datas da tonsura, 
menores,subdiácono 
diácono) Presbítero 
em 1900 

Médico falecido 

153 João Batista 
Oliveira 

Itália Cardeal Cassete; D. 
Cláudio Ponce de 
Leão; D. Antônio 
Alvarenga 

Roma; Porto Alegre 
e São Paulo (1896-
1900) 

Professor do 
Seminário 1901. 
Falecido. 

154 Padre Luiz 
Ornand 

Crato (Ceara) D. Antônio 
Alvarenga 

1900  

155 José Altino de 
Moura 

Taubaté D.Joaquim 
Alcoverde; D. 
Antônio Candido 

1896-1900  

156. Joaquim 
Oliveira Melessa 

Portugal D. Antônio 
Alvarenga 

Capela do 
Seminário e Sé 
Catedral 1899-1901 
 

Professor do 
Seminário. 

157 José Batista de 
Ferraz Camargo 

Piracicaba  Capela – 
1899;Sagrado 
Coração de Jesus, 
1899, Sé Catedral 
1900-01   

Arcebispo 

158.Padre Romeiro 
de Campos Meireles 

Santa Luzia (Goiás) D. Duarte e Silva;  
D.Antônio Cândido 
de Alvarenga; Dom 
João Batista Correia 
Neri; D.Joaquim 
Alcoverde. 

Catedral 
(Goiás)1895-1898; 
Capela do 
Seminário 1901; 
Capela do Sem. SP  
1903; Sé Catedral, 
1903.  

 

159 Padre 
Benedicto Teles e 
Santana  

Guaratinguetá D.Antonio 
Alcoverde, D. 
Antônio Cândido de 
Alvarenga; Dom 
João Batista de 
Souza Nery (bispo 
de Pouso Alegre; 
Dom Júlio Tanti 
(Arcebispo de 
Aneyra).  

Capela do 
Seminário, 1897; 
Catedral de São 
Paulo 1900-01; 
Capela do 
Seminário, 1903; 
Catedral SP, 1903. 

Professor do 
Colégio Diocesano 

160. Padre Manoel 
Carlos de Amorim 
Correa. 

Portugal D. Antônio Cândido 
de Alvarenga; D. 
João Batista de 
Correa Nery; Júlio 
Tanti,   

1901 -1903 Capela 
do Seminário e 
Catedral Sé 

Coadjutor e Judiaí. 

161 Padre Carento 
de Araújo 

São Luiz 
(confirmar) 

D. Júlio Tanti São Paulo, 1903 [poucas 
informações, 
mudança de letra no 
manuscrito] 

162 Padre Joaquim 
Alves Pereira 

Batataes D.Candido de 
Alvarenga; D.Tanti 

Cap. Do Semi. De 
SP, 1899-1901; 
Catedral, 1902-03 

Prof. Do Colégio 
Diocesano 

163. Pe. José Arthur Taubaté (SP) D.Joaquim Cap. Do Seminário Prof. Do Colégio 



 286

de Moura Alcoverde 
Cavalcanti; D. João 
B.Correa 
Nery(bispo de 
pouso Alegre) 
D.Júlio Tanti e D. 
José de Camargo 
Barros 

1987-1903 
Sé Catedral 1903-04 

Diocesano. 

164.Pe. Felisberto 
Marcondes Pereira 

São Bento do 
Sapucay 

  Coadjutor de Santa 
Cecília. 

165.Pe. José de 
Aguirre 

São Carlos do 
Pinhal 

  Prof. E Secretário 
do Colégio 
Diocesano 

166Pe. Manuel 
Meireles Pereira 

Guaratinguetá (SP)   Prof. Do Colégio 
Diocesano 

167.Pe. Antônio 
Alfredo Krauss 

n/consta D. Joaquim 
Alcoverde; D. 
Antônio Candido de 
Alvarenga;D. Júlio 
Tanti e D.José de 
Camargo Barros. 

Palácio Episcopal 
1897; Sé Catedral 
1900; Sé Catedral 
1903; Imaculado 
Coração de Jesus 
1904 

Prof. Do Colégio 
Diocesano. 

168.Padre 
Humberto dos 
Santos   

Botucatu D.Antônio Candido 
Alvarenga; D. José 
de Camargo Barros 

  
 

Prof. Do Colégio 
Diocesano 

169. José Higino de 
Campo 

Taubaté D. José de Camargo 
Barros. 

Sé Catedral, 1905 Coadjutor de Santos 

170. José Francisco 
Monteiro 

Taubaté D. José de Camargo 
Barros 

 Coadjutor de Santa 
Cecília. 

171. Alfredo Pereira 
da Costa 

Taubaté D. Antônio de 
Alavarenga; D. 
Júlio Tanti; 
D.Duarte Leopoldo 
e Silva. 

Capela do Sem. 
1902; Sé Catedral 
1903; Sé Catedral 
1907 
[conferir] 

Vigário de Juquery 

172. Pe. Benedito 
Marcos de Freitas 

Sorocaba D.Antônio de 
Alvarenga, Capela 
do Seminário; 
D.Júlio Tanti, 
Catedral; D.Duarte 
Leopoldo e Silva 
Catedral. 

Capela do Sem. 
1902; Sé Catedral 
1903; Sé Catedral 
1907. 

Vigário de Mogy 
das Cruzes 

173. Pe. Tancredo 
Blota 

Serra Negra   Vigário de 
Itajecenica 

174. Aurélio 
Fraissat 

[conferir]   Vig. De Cotia 

175. Pe. Diógenes 
de Oliveira 

Capital Paulista Júlio Tanti; D. 
Duarte Leopoldo e 
Silva 

Catedral, 1903; 
Catedral 1905-07 

Coadjutor 
Consolação. 

176. Pe. Artur do 
Amaral Camargo 

Capão Bonito do 
Piranapanema 

D.Antônio De 
Alvarenda; D. Júlio 
Tanti; Dom Duarte 
Leopoldo e Silva. 

Capela do Sem. 
1899; Sé Catedral 
1903; Sé Catedral 
1907 

Ecônomo do 
Seminário 

177. Arnardo de S. 
Pereira 

Sorocaba D. Ant. Alvarenga 
Idem 

Idem 1902-1907  

178. P. Ataliba de 
Assis Pereira 

Sorocaba D.Duarte   Catedral 1908 Coadjutor de Santa 
Cecília 
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179. Padre 
Benedicto Pereira 
dos Santos 

Jacarerhy N/consta N/consta N/consta 

180. Pe. João Coneli Tossalti (Itália) Dom Duarte Sé Catedral, 1903 Coadjutor Brás 
181. Pe. Joaquim 
Antônio de Canto  

Piracicaba  Dom Duarte Sé Catedral 1908 Missionário 
Diocesano 

182. Pe. Luiz 
Gonzaga da Silva 

S.B. do Sapucahy Dom Júlio Tanti;. 
Dom Duarte  

Sé Catedral 1903-07 Escrivão 

183 Lúcio Xavier 
do Castro 

São Bento do 
Sapucahy 

  Missionário 
Diocesano 

184. P.Marcelo 
Franco 

Itália  1903-1908 Coadjutor da Sé 
Catedral 

185 Padre Pérecles 
Barbosa   

N/consta N/consta N/consta N/consta 

186 Pe. Afonso 
Chiaráquia 

S.Bento do 
Sapucahy 

D. Antônio Cândido 
de Alvrenga; D. 
Júlio Tanti, D. 
Duarte Leopoldo. 

Capela do 
Seminário, 1903-
1904; Sé Catedral 
1908 

Coadjutor de Santos

187Luis Arencio 
Amorim 

Pitanguy (Minas 
Gerais) 

D. Júlio Tanti; D. 
Duarte Leopoldo e 
Silva 

Sé Catedral 1903-
1909 

N/consta 

188Pe. Domingos 
Magaldi 

N/consta N/consta N/consta N/consta 

189 Pe. Francisco 
Cijullo 

    

190 Pe. João D. de 
Araújo e Silva 

Taubaté D. José Camargo 
Barros; D. Duarte 
Leopoldo e Silva. 

Igreja Consolação 
1905 (tonsura e 
menores) Sé 
Catedral 1907-1909  

 

192 Pe. Francisco 
Rodrigues dos 
Santos 

Nazaré  Igreja Consolação 
1905; Sé Catedral 
1907-09 

 

193 Pe. José 
Demétrio Corrêa de 
Miranda 

Itajubá (Minas)  Igreja da 
Consolação 1905; 
Catedral 1907-1909; 
Capela do 
Seminário 1910. 

 

194 Padre Luiz 
Gonzaga Rizzo 

Rutino Itália  Idem 1905-1910  

195 Pe. Gastão 
Liberal Pinto  

São Paulo  Idem 1905-1910  

196 Pe. Januário 
Sangirardi 

S. Luiz do 
Parahytinga 

 Capela Consolação, 
1905, tonsura; 
Igreja Catedral, 
1907, menores; 
Capela do 
Seminário, 1910, 
subdiácono e 
diácono; Igreja de 
Santa Cecília, 1910, 
presbítero. 

 

197 Pe. Sebastiao 
de Oliveira 

Brotas Idem, mais D. José 
Marcondes Homem 
de Melo. 

Igreja da 
Consolação, 1905; 
Catedral, 1907-08; 
Capela do 
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Seminário, 
subdiácono e 
diácono; Catedral de 
São Carlos do 
Pinhal 1911 
Presbítero 

198 Pe. Venerando 
Nalini  

Verona (Itália) D. Duarte Leopoldo 
e Silva 

Catedral, 1907, 
tons.e men.;Capela 
do Seminário, 
Subdiácono e 
diácono 1910; 
Matriz de Jundiaí, 
Presbítero, 1911. 

 

199. Pe Orlando 
Motta 

Espírito Santo o 
Pinhal 

D. Duarte Leopoldo 
e Silva e D. Alberto 
José Gonçalves 

Catedral, 1908, 
tonsura e menores; 
Santa Cecília, 1910; 
Capela do 
Seminário 1911-13; 
Catedral de R. 
Preto, 1913, 
presbítero. 

 

200 Victor Carran Il.Moms la Jaille 
França 

D. Duarte Leopoldo 
e Silva 

Cp.Do Seminário, 
1908; Igreja de 
Santa Cecília, 1910; 
Capela do 
Seminário, 1911 

 

201João Sandoval 
Pacheco 

Sorocaba D. Duarte Leopoldo 
e Silva 

Idem, 1908-1913.  
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  FONTES 

 

ARQUIVO DA CÚRIA METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

 

Genealogia de Dom Antônio Joaquim de Melo (quadro 1, ramo materno e quadro 2, 

ramo paterno) 

Genealogia paulista de Dom Luiz da Silva Leme 

 

Contas correntes dos alunos 

1866-1871 (armário 56, prateleira 3, livro 1) 

1866-1869 (armário 56, prateleira 2, livro 43) 

1874-1879 (armário 56, prateleira 2, livro 1) 

 

Registro de ordenações  
1856-1913 (Armário 17, prateleira 1, livro 13) 
 

Documentos Interessantes -1851-1939 (Estante – 15 – Gaveta 80 – n. 74) 

Documentação consultada: 

- Carta de arrematação do terreno doado a D. Antônio para tornar-se Bispo em 1851.  

- Menção a Dom Joaquim José Vieira (bispo do Ceará) e Dom Antônio Cândido de 

Alvarenga. (Bispo do Maranhão e Bispo de São Paulo). Primeiros alunos formados que 

chegaram a Bispo.  

- Verba concedida pela Assembléia Provincial em 1873, conforme solicitação, para 

reformas no Seminário, no valor de 4:000$000 rs. 

- Correspondência interna: sobre o afastamento dos Capuchinhos. Ano de 1879. Remetente: 

Padre José da Silva Barros (bispo de Olinda em 1881 e bispo do Rio de Janeiro em 1891) 

para destinatário ao amigo Paula Rodrigues (Futuro Monsenhor de Paula Rodrigues, Padre 

Chico.)  

- Correspondência: ENÊYESE, S.Lambrirse Graneler (Superior Provincial de Chambery). 

Enviada para o bispo dom Lino. Chambery, 27 de janeiro, 1880.   
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Documentos interessantes (1851-1861) (Estante 15 Gaveta 79 n. 52) 

Documentação consultada: 

- Bens de mão morta: correspondência 1850.  

- Obra proibida em 1852 no Brasil: título da obra Carta ao papa y analyses del Breve 10 de 

junio de 1851 escrita por Virgílio de Paula G. Virgil. 

- Normas sobre sacramentos de enterros 1852 

- Vestes dos sacerdotes 1852 e 1857 

- Punição aos padres transgressores   

 

Documentos avulsos distribuídos em pastas divididas por ano 

Impressos:  

ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Editora do Município de São Paulo, 

vol. XLVIII,1863; 

ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo: Editora do Município de São Paulo,  

vol. LI, p.306 

ATAS da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, Lei N.860, de abril de 1866. 

ATAS da Câmara Municipal de São Paulo. São Paulo, Edição da Prefeitura do Município 

de São Paulo, Publicação da sub-divisão de Documentação Histórica, Vol. LVI, 1870. 

ATAS da Câmara da cidade de São Paulo, 24 de março de 1887, Prefeitura do Município 

de São Paulo, Publicação da divisão do Arquivo Histórico, volume de 1887, edição de 

1906. 

  

Periódicos: 

O Apóstolo, Ano XII, n. 6, 7, 14,17,22,103,109,110,111,140,143,144. 

 

Regulamentos 

MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento para ordinandos. São Paulo, 1852.  

MELO, Antônio Joaquim de. Regulamento ao clero. 2 de agosto de 1851. 

PROSPECTO do Seminário Episcopal de São Paulo, Arquivo da Cúria Metropolitana de 

São Paulo, São Paulo, 1856. 
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Manuscritos: 

-Contas Correntes dos alunos 

-Correspondência entre alunos e pais; direção e benfeitores; direção e pai de alunos; 

entre os membros do clero paulista.  

- CENTELHAS, Frei Firmino. Carta enviada ao Bispo dom Lino Deodato Rodrigues de 

Carvalho. Seminário Episcopal de São Paulo, São Paulo, 23 de maio de 1879.  

 -Ofício do corpo docente do Seminário Episcopal de São Paulo ao Exmo. Sr. Dom José 

Pereira da Silva Barros bispo eleito da Sé de Olinda. São Paulo, Seminário Episcopal de 

São Paulo, 9 de agosto de 1881.  

- PORTARIA de 23 de dezembro de 1890, efetivada pelo bispo dom Lino.  

- BIBLIOTÉCA, ofício sem data enviado ao bispo dom Lino, lançado no Tombo em 7 de 

Janeiro de 1891. 

- LIVRO de notas de Monsenhor Soares do Amaral relativo ao Seminário Episcopal de São 

Paulo, 1889-1898.  

- Dom Antônio Joaquim de Melo. Testamento. São Paulo, 11 de janeiro de 1859, cópia de 

Francisco Luiz de Abreu Medeiros (escrivão privativo da provedoria de resíduos e capelas), 

de 23 de dezembro de 1862. 

- Frei François de Monte-Colombo Capucin Commissaire General. Reglement pour les 

Capucins de S.Paul (Brésil). Seminário Episcopal de S. Paulo, 1978. Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo, Pasta de documentos avulsos sobre o Seminário Episcopal de 

São Paulo, 1878.   

- MARQUES de Alenday. Portaria do Imperador aceitando o título de protetor do 

Seminário. Palácio do Rio de Janeiro, 18 de março de 1863.  

 

PASTA 

- Irmãos Maristas, Contrato, São Paulo, 1 de janeiro de 1908, Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo 

 

Documentos Impressos 

- PASTORAIS coletivas, 1901, 1904,1907,1915 
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- POLIANTÉIA comemorativa do 1º. Quinquagenário da Fundação do Seminário 

Episcopal de São Paulo (1856-1906). S.n.t 

 

Seminário Episcopal de São Paulo: 

- Bens patrimoniais – 1891-1959                  (56-1-23) 

- Borrador de patromônio 1894-1897           (56-1-59) 

- Caixa 1878-1883                                         (56-1-68) 

-    “     1883-1888                                        .  (56-1-1) 

-    “     1888-1903                                           (55-2-1) 

-    “     1905                                                   (55-1-62) 

-    “     1095-1906                                          (56-1-62) 

-       “     1906                                                    (56-1-61) 

-       “     1907                                                    (56-1-60) 

Congregação dos Filhos de Maria: 

- 1894-1905                                                        (12-1-19) 

Congregação de São Francisco de Sales: 

- Atas, 1887-1889                                               (11-3-21) 

Contas Correntes: 

- 1887 – 1895                                                    .  (56-2-9) 

- 1893-1894                                                        (56-2-42) 

- 1896                                                                 (56-2-42) 

- 1896-1897                                                      . (56-2-1) 

Diário da Contabilidade 

- 1891- 1983                                                      (56-1-25) 

- 1893-1895                                                       (56-1-21) 

- 1897                                                                (56-1-60) 

Índice Alfabético dos alunos 

- 1894                                                                (59-1-86) 

Regulamento  

- 1856                                                                 (1-1-86)  

Tombo 
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- 1889-1914                                                       (8-3-28) 

- 1889-1914                                                       (8-3-32) 

Reunião de Professores 

- Atas, 1888-1903                                             (59-1-3) 

Doutores em Teologia, Filosofia e Direito Canônico (clero) 

- 1877-1929                                                        (11-2-61) 

Tombo (livro de notas) 

- 1889-1898                                                            (1-3-1) 

 

 

ACERVO DO COLÉGIO ARQUIDIOCESANO DE SÃO PAULO 

- Edição Comemorativa do Colégio Arquidiocesano de São Paulo. São Paulo, 1985 

- Ecos do centenário da presença dos Irmãos Maristas no Brasil. São Paulo, Revista 

Presença Marista, n. 65, 1998.  

 

ACERVO PARTICULAR DOM ZIONI 

- OBJETO de alunos matriculados em 1856. Seminário Episcopal de São Paulo. Secretaria 

Arquidiocesana das vocações sacerdotais, departamento de estatística, 1856. 

 

ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

- O correio paulistano - localização 04.01.002 – 02/01  A  31 /  12 -  1855 

- O Publicador Paulistano – Localização  00 / 1857 -  00 / 1860  orig. JL / 025  JL / 026 

 

ARQUIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Impressos: 

ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo: introdução ao estudo dos templos mais 

característicos de São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. In: SOUZA, 

Octávio Tarquínio. Coleção documentos de São Paulo. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1954, n.81. Cap. Igreja de São Cristóvão, p. 263-271  

Pastas: 

Pasta Estação da Luz 
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Pasta Igreja de São Cristóvão (recortes de jornal e outras informações) 

 

BIBLIOTECA NADIR GOUVÊA KFOURI – PUC/SP – Acervo de obras raras 

CENTELHAS, Frei Firmino de. Compêndio de Filosofia Católico Racional. São Paulo: 

Alemão de Henrique Schroeder, 1964. 

MONTEFIERE, João José. Lições elementares de literatura: sob o ponto de vista 

cristão.São Paulo: Tipografia imparcial de J.R. de Azevedo Marques  

 

BIBLIOTECA DO SEMINÁRIO SERÁFICO SÃO FIDELIS - (Piracicaba-SP) 

CYPRIEN DE GAMACHES. Mission des Capucins de la Province de Paris prés la reine 

D`Angleterre: depuis L`annee 1630. Paris: Librarie Poussielgue Frere, 1881  

AGATHANGE DE PARIS. Un cas de jurisprudence pontificale: lê P. Ange de Joyese 

Capucin er Marechal de France. Assis: Colégio São Lourenço de Brindes, 1936 

PALLAZO, Jacinto de. Capuchinhos Franceses no Rio de Janeiro: 1612-1696. Rio de 

Janeiro: Matriz de S.Sebastião dos P.P.Capuchinhos, 1952. 

RAGNI, Pietro Vittorino. Os capuchinhos na Bahia: uma contribuição para a história da 

Igreja no Brasil. Salvador: Convento da Piedade, 1988 

THEOTIME DE SANT-JUST. Capucins de l`ancienne Province de Lyon: 1575-1660.Sant-

Etienne: Petit Messager de Saint François, 1950 

THEOTIME DE SANT-JUST. Capucins de Lyon: de la fin de la Revolucion Francaise a 

nos jours. Sant-Etienne: Petiti Messager de Sant François, 1942 

JEAN DE COGNIN. Les capucins en Savoie. Chambery: Rosier de Santi-Francois 

HILLAIRE DE BARENTON. Les capucins et la France. s/l, s/ed, s/ano.  

HILLAIRE DE BARENTON. Les capucins français. Bélgica: Maison Sanint-Roch, 1903. 

EUGENE DE SAINT-CHAMOND. Capucins Français. Sant-Etienne: Imprimerie J. Le 

Henaff e Callet, 1920 

Capucins missionnaires: missions françaises: notes historiques et statistiques. Parid: 

Société et Librairie Coopératives St-François, 126. 

Documents pour servir a l`histoire de l`etablissement des Capucins en France: 1568-1585. 

Paris: J. Mersch, 1894. 
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D`AULON, Irenee. Histoire de Freres Mineurs Capucins de l`ancienne province 

d`Aquitaine (Guyenne, Gascogne et Be). Roma: Couvent de Saint-Laurent de Brindes, 

1906. 

ZAGONEL, Carlos Albino. Igreja e imigração italiana: Capuchinhos de Sabóia: um 

contributo para a Igreja do Rio de Janeiro. Porto Alegre: Escola Superior de Teologia 

de São Lourenço de Brindes, 1975 

ARCS, Anselme dês e VALENÇA Apolinário de. Memoires pour servir a l`histoire de la 

mission des capucins. Roma: Archives Générales de l´orde des Capucins, 1889. 

   

BIBLIOTECA DOS REDENTORISTAS – São Paulo - SP 

 

GOUSSET, Thomas. Theologie dogmatique ou exposition des preives et des dogmes de la 

religion catholique. Tomes I-II Paris: Edition. 

SALES, São Francisco. Philotéia ou Introdução a vida devota. Ed. 1856 

GUILOIS, Abade. Catecismo em 4 volumes.    

 

BIBLIOTECA PARTICULAR DO BISPO D. JOSÉ DE AQUINO PEREIRA – S.J. 

Rio Preto – SP 

 

CAMARGO, Paulo Florêncio da Silveira. A Igreja na história de São Paulo. 7v. São 

Paulo: Instituto Paulista de Arte Religiosa, 1953. 

SALES, São Francisco (Bispo e Príncipe de Genebra). Filotéia ou Introdução a vida 

devota. Traduzido por Frei João José P. de Castro, O F. M. Petrópolis: Vozes, 5º. 

Edição. 

GIGANTE, José Antônio Martins. Dos Seminários. 203 – Do direito da Igreja 

relativamente aos Seminários – cân. 1352. In: Instituições de Direito Canônico. Das 

Coisas. Vol. II. Braga, Escola Tip. Oficina de S. José, 1951. 2. edição, p. 279-297. 
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