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No ano de 1844 foi empossado na Arquidiocese de Mariana um dos bispos mais  

polêmicos da História do Império, Dom Antônio Ferreira Viçoso. Ele vinha atuando em 

grupos religiosos desde 1820, quando foi acolhido no Brasil, ficando no Colégio do 

Caraça, local em que empreendeu grandes reformas. Sua biografia nos revela uma 

tentativa de reforma na religiosidade marianense do século XIX, intento que foi 

desenvolvido mais tarde por outros religiosos como Dom Macedo Costa e Dom Vital 

em suas respectivas localidades. Estes últimos ficaram conhecidos na imprensa nacional  

e nos documentos oficiais como Bispos ultramontanos.   

   O termo Ultramontano surgiu na França e classificava pensamentos cuja tendência era  

defender a centralização do poder papal e sua infalibilidade. Esses grupos eram 

tributários dos jesuítas europeus que acreditavam no poder absoluto do Sumo Pontífice 

e na autoridade da Igreja perante os governos. Muitas correntes eram opositoras dos 

chamados ultramontanos, embora os estudiosos sempre destaquem a jansenista e a 

galicista.
i
 

Por três décadas Dom Viçoso percorreu Minas, com o intuito de levar o 

evangelho aos fiéis e divulgar o que ele considerava a verdadeira fé e os bons costumes 

da Igreja. Além disso, pretendia reformar o clero, considerado por esse como 

“deturpado e indisciplinado”.   

Os nomes-chave para entender a cisão entre a Igreja e o Império foi sempre D. 

Vital e D. Macedo Costa, respectivamente Bispos de Olinda e do Pará na segunda fase 

do século XIX.Assim, acredito que os ideais de Viçoso são peças importantes no 
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afrouxamento dos laços entre os poderes espiritual e temporal e  que antecederam 

eventos consagrados pela historiografia, como é o caso da Questão Religiosa que 

ocorreu entre 1872 e 1875. D. Viçoso, conhecido como conde de Conceição (título 

concedido por Dom Pedro II), foi responsável por iniciar uma das maiores reformas 

Católica em Minas Gerais. Dessa forma, consideramos importante pesquisar o 

movimento ultramontano na região de Mariana, deslocando o debate do litoral para o 

interior do Brasil.   

A trajetória de Dom Viçoso foi marcada por uma tentativa de implantar uma 

reforma na Arquidiocese de Mariana. Contudo, ele não estava sozinho, contava também 

com o apoio de mais onze bispos espalhados pelas outras doze dioceses do Brasil, que 

também almejavam uma reforma na Igreja brasileira. Esses doze bispos tinham por 

objetivo comum construir uma Igreja Católica forte institucionalmente, baseada nos  

preceitos tridentinos, livre de influências do Estado.  

O Estado, através do Regime de Padroado e a Mesa de Consciência e Ordens 

tentou controlar a Igreja, proibindo o cumprimento de bulas editadas pelo Vaticano, 

além de limitar o poder do clero no Brasil desde o século XVI
ii
. Dessa forma, fica 

explícito que desde a colonização a Igreja é tolida pelos monarcas portugueses a realizar 

suas funções eclesiásticas no Brasil. Surgiu nesse cenário de contestação a ala do clero 

denominada ultramontana ou romanizadora que criticava a existência do beneplácito 

régio 
iii

 sobre bulas, encíclicas e breves que eventualmente poderiam circular no país, o 

que causou grande desconforto por parte desses religiosos. 

Um dos objetivos que esse clero reformador almejava também seria uma 

reforma do sagrado, que visava controlar  as religiosidades populares e  de certa forma 

dificultar a proliferação de religiões como o protestantismo e o culto maçônico. Para 

Mabel Pereira, a preocupação dos bispos reformadores dizia respeito à definição da 

ortodoxia católica no campo doutrinário e a reforma dos costumes morais da Igreja, 

atingindo não somente os clérigos como também aos fiéis católicos
iv

.  

Para isso, esse artigo analisa o período de 1844, ano em que Dom Viçoso 

assume o posto de Bispo de Mariana e termina em 1875, ano da sua morte e fim da 

Questão Religiosa. Dessa forma tratarei a Questão Religiosa não como apenas um 

conflito entre maçons e católicos que abalou a década de 70 do século XIX e sim um 
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movimento mais amplo, uma vez que esse esteve presente desde a primeira parte do 

século em questão.    

Num país de experiências religiosas múltiplas com destaque para os cultos 

africanos no caso do centro sul brasileiro, surgia a proposta por parte dos Bispos e 

demais religiosos de combater a superstição e o misticismo que se imiscuía na prática 

católica. As cartas escritas por  D. Viçoso e os jornpolíticas de extirpação nos cultos 

católicos do  chamado “sincretismo religioso”. Esses jornais tinham como objetivos 

principais o fomento à reforma católica e uma propaganda para a fundação de um 

Partido Católico. No periódico em questão encontramos duras ingerências ao Império e 

à Maçonaria, esta última, segundo Dom Viçoso, seria responsável pela situação 

humilhante que a Igreja passava.   

Uma das principais preocupações que norteram a educação nos seminários era a 

educação espiritual. De acordo com Hugo Fragoso “(...) através dos lazaristas, dos 

capuchinhos franceses ou dos diretores espirituais do nosso clero diocesano, procurou-

se dar aos candidatos ao sacerdócio sólida formação espiritual”
v
. Para isso, segundo 

Riolando Azzi, os Seminários voltaram-se para a educação dos clérigos e para essa se 

efetivar sem a interferência do mundo externo, ou seja,  os seminaristas deveriam se 

manter reclusos para que a educação adquirida pudesse vigorar entre esses sacerdotes. 

Essa reforma do corpo eclesiástico previa também uma reformulação nos currículos. 

Através da impressão e a tradução feita pro Dom Viçoso de obras sobre confissão, 

eucaristia, podemos perceber  a tentativa de mudança de mentalidade da formação 

intelectual desse clero. Títulos como Guia dos Confessores da Gente do Campo de 

Santo Afonso Ligório, Missão Abreviada de Frei Luiz Granada, Das  Leis Civis 

Relativas ao Matrimônio do Pe. Marchtallense dentre outras obras consideradas 

sagradas para a ala tradicional da Igreja Católica. Portanto, a  pregação em Minas se 

alimentava de fontes atualizadas a partir da tradição cristã.  

   Levando em consideração essa afirmação para o Seminário de Mariana 

podemos concluir que esse foi um das maiores preocupações de Dom Viçoso, fazendo 

com que essa reclusão virasse uma lei nessa instituição. Além disso, Dom Viçoso 

demonstrou através dos seus escritos que almejava o fim da escravidão, a ponto de criar 

um mal estar entre esse bispo e o Pe. Leandro, o primeiro por se mostrar um profundo 
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defensor da causa dos escravocratas e o segundo por defender a causa dos senhores de 

escravo.  

Dom Viçoso publicou também algumas obras que tinham como principal 

objetivo criticar o sistema escravocrata mostrando essa prática como uma mácula na 

sociedade. Condenação da Escravatura, no qual esse trava um embate com o escritor do 

livro Defesa da Escravidão,  provavelmente sendo de autoria do Pe. Leandro Rebello 

Peixoto e Castro. Dom  

Viçoso faz uma reflexão filosófica e jurídica  e teológica sobre a escravidão chegando 

até a comentar a Bula do Papa Gregório XVI que condena o tráfico de escravos a fim de 

legitimar seu discurso
vi

.  

A partir da perspectiva ultramontana, meu objetivo é fazer uma análise acerca 

desta idéia de sociedade, considerada conservadora, e sua proposta de mudança. Com a 

análise do discurso ais publicados por ele como O Bom Ladrão e D. Viçoso deixam 

entrever as   veiculado pelo jornal enfatizado acima, órgão que objetivava fundar um 

partido católico nas Gerais, analisarei as críticas que esses bispos romanizadores fazem 

ao Império. Tem-se que ressaltar também as duras críticas inferidas à Maçonaria por 

este  jornal, por considerarem essa sociedade secreta como um perigo para as reformas 

pretendidas.   

Em resumo, pretendo mostrar que, apesar de almejar um plano social 

considerado conservador, os bispos como o caso de Dom Antônio Ferreira Viçoso, 

objetivavam um projeto de modernidade para a sociedade que compreende o Segundo 

Reinado. Com isso, podemos concluir que, os bispos ultramontanos, além de se ancorar 

em uma proposta ultramontana, não ficaram apenas detidos em seus púlpitos, criticando 

a maçonaria e o Império. Através desses púlpitos, proporam uma sociedade que 

oferecesse maiores condições ao povo. Não que esses bispos almejassem e igualdade 

social, mas amenizar de certa forma, a pobreza.   

 

“Requeiro principalmente para a Igreja a Liberdade que lhe deu seu 

divino Instituidor, reconhecida pelo Govêrno e de que ela goza, até 

nos governos protestantes. Dirão que não tenho razão de me queixar, 

porquê o Govêrno é muito respeitador das Leis da Igreja, e que deixa 

gozar de perfeita liberdade. Mas eu sem falar no Beneplácito Régio, e 

no Recuro , como  de abuso, de que muito falou o falecido Bispo de 

Rio (mas em vão) na sua obra dos- Elementos do Direito Eclesiástico 

- Respondo: Será liberdade não poder o Pároco ler os proclamas para 

um casamento, sem pagar 200 réis? (...)  Será liberdade não poder o 
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opositor a uma freguesia ser colado sem que pague a 4ª ou a 3ª parte 

de sua côngrua anual? Será liberdade, quando há necessidade de 

dispensar os interstícios, para tomar ordens(...) Será liberdade não 

poder o Bispo usar dos compêdios que melhores lhe parecem sem 

aprovação do governo e Poder êste demitir os Mestres quando lhe 

parecer?Mariana, aos 10 de março de 1865"vii 

 

 

Nesta carta escrita por Dom Viçoso a José Liberato Barroso, um dos Ministros 

do Império, o autor critica a política do Beneplácito Régio. Essa correspondência foi 

escrita a José Liberato pelo fato da Câmara Municipal de Carnaúbas tentar ingerir nos 

negócios de recolhimento de Macaúbas. Dessa forma, esse bispo em questão tenta 

afastar o poder exercido pelo Império que também vê a cobrança de taxas para os 

procedimentos religiosos e também para a escolha do material utilizado e corpo docente 

utilizado nos seminários. Isso mostra o desgaste da relação entre Igreja e Império nessa 

época. Nesse trecho também percebemos uma crítica ao conceito de liberdade, tão 

difundido nas teorias liberais.   

A partir daí Dom Viçoso tenta de certa forma, construir um discurso 

ultramontano e divulgá-lo para a população. Podemos ver isso através das reformas que 

esse almejava fazer com a população, catequizando-a, tomando como base os conceitos 

tridentinos de moral.  

   Para analisar o discurso tenho como suporte metodológico o filósofo Michel 

Foucault. Esse autor, por exemplo, ajudou os historiadores  a pensarem as instituições, 

as formas de poder e as representações sociais
viii

. Esse filósofo analisou os discursos 

difundidos por    instituições propagadoras da razão no século XIX, como hospícios, 

escolas e prisões e trouxe ao campo de interpretação novos conceitos perfeitamente 

aplicáveis ao conhecimento histórico. A idéia de discurso no autor, por exemplo, como 

rede tradicional de representações, cujos enunciados se afirmam, neutralizando ao 

mesmo tempo outras redes discursivas nos ajudou a entender as representações católicas 

e seus enunciados afirmativos.   

Dessa forma, podemos perceber a existência de um discurso religioso 

ultramontano circulando com o intuito de moldar a “realidade social”. Com isso, para se 

fazer o estudo em questão faz-se necessário o uso de jornais publicados pela ala 

denominada acima de ultramontana, no caso O Bom Ladrão,  uma vez que o jornal foi 

usado pelos ultramontanos como propagador da fé cristã.  
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De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, os jornais exercem papel de 

reivindicador de classes, demonstrando dessa forma, as condições políticas e sociais 

dessas, promovendo a integração social, “enquanto instrumentos de conhecimento e de 

comunicação (...), eles tornam possível o consenso acerca do sentido do mundo social 

que contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração 

“lógica” é a condição da “integração moral”
ix

. 

   No século XIX, a imprensa desempenhou importante papel no Brasil, tendo 

destaque para a função dos jornais. Segundo Lilia Moritz Schwartz, o jornal cria 

consensos, fabrica verdades inquestionáveis agindo com o poder de uma religiãox. O 

jornal serviu também, como campo de batalha entre ideais liberais e conservadores, 

cada um possuía seu próprio veículo de informação. 

A preocupação da Igreja com a imprensa  era vigente desde o século XIX, onde 

a instituição adotou a política de  manter suas próprias publicações, a fim de fazer frente 

aos veículos de comunicação que difundissem idéias contrárias e diferentes daquelas 

emanadas pela Igreja Católica, ameaçando o papel que a instituição possuía como 

educadora.   

Dessa forma, a Igreja Católica também publicava seus periódicos que, segundo 

Martha Abreu, exerceu importante papel para a propagação de suas idéias no país, 

principalmente na época da Questão Religiosa. Esta autora, através da análise do 

periódico O Apóstolo, mostra que, esses jornais católicos apontam para a existência de 

uma nacionalidade brasileira que teria que estar atrelada à religião. Segundo a leitura 

desses jornais, pode-se observar um discurso de uma parte da Igreja Católica que 

almejava a autonomia dessa instituição, formando assim uma rede de sociabilidade do 

grupo.  

A Igreja Católica publicava seus periódicos relacionados à Questão Religiosa que, 

segundo Martha Abreu, exerceu importante para a propagação dos  ideais dessa 

instituição no país, principalmente na época da Questão Religiosa. Esses jornais 

católicos apontam para a existência de uma religiosidade católica sempre atrelada à 

religião:   

  

“que vinha marcada pelos mesmos costumes, leis e tradições; pela 

mesma língua, e especialmente religião – doutrina que, em suas 

palavras, havíamos  recebidos de nosso país. Qualquer agressão à ela, 
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significava agressão à  pátria, à terra de Santa Cruz, à religião do 

Império e à Crença geral da nação e dos brasileiros.”X 

 

Para Hugo Fragoso, a imprensa católica divide-se em três fases: a primeira surge no  

princípio da imprensa no Brasil vai até o Segundo  Império e se caracterizava pela 

mescla de lutas políticas e idéias liberais. Nessa fase, os jornais em questão não 

passavam à marca de um catecismo em forma de periódico. A segunda  fase vai do 

começo do Segundo Império até a década de 70 do século XIX, momento da Questão 

Religiosa. Nesse período, os periódicos católicos estão mais voltados à doutrina cristã e  

têm o objetivo de levar a verdade católica ao povo, considerando esta sua missão 

pastoral, além de salvar a geração contra a imprensa dita por esses jornais como atéia.   

         Já a terceira fase da imprensa católica, chega a inferir duras críticas à maçonaria,  

defendendo a “verdade católica”. Nesse período, é característico desaprovações a 

exorbitâncias do poder civil, em defesa do poder eclesiástico na figura do pontífice 

romano. Além de entrar m conflito também com os liberais. A principal característica 

da fase em questão é a polêmica e usam da Questão Religiosa o ponto principal dos seus 

artigos.  

Dessa forma, podemos perceber a existência de um discurso religioso 

ultramontano circulando com o intuito de moldar a “realidade social”. Com isso, para se 

fazer o estudo em questão faz-se necessário o uso de jornais publicados pela ala 

denominada acima de ultramontana, no caso O Bom Ladrão.   

 

“É a liberdade de uma dessas palavras encantadas, cujo som só 

basta a  facinar a imaginação de quem a ouve. Em nome da 

liberdade se movem as turbas, e se levanta o povo; em nome da 

liberdade se quebrão todas as leis, se derrama o sangue 

humano, e com este só título se capeão, os que mais trazem a 

boca a palavra liberdade são os mais inimigos d’ella; e em 

quanto de refanão de liberaes, pregão a acorção o mais 

insupportavel despotismo, como infelizmente estamos sendo 

com certas folhas neste Brazil no particular da questão 

religiosa.  

E’ certo que a mais preciosa liberdade de todas essas que por ali 

andão gabados, é a liberdade de consciência, que não consiste 

em dar cada um a Deos o culto que lhe parece, e escolher o 

caminho que quizer de ir par o ceo, como alguém disse na 

lamara tão néscia, quão impiamente; isto é a consciência em 

praticar o homem voluntariamente a Religião que Deos lhe 
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impoz, sem que ninguém lhe possa metter embargos, sem 

estorvos no desempenho das obrigações, que sua consciência 

lhe dicta.  

Se o homem tem algum direito que deve ser respeitado, o mais 

sancto, o mais alto, o mais alienável é sem duvida o de buscar 

felicidade eterna pelos únicos meios que  nola podem alcançar: 

e todas as vezes que alguma creatura se nos atravessa n’este 

caminho, e pretende tirar-nos delle austaciosa ou 

violentamente, se torna criminosa do maior dos attentados 

contra os nossos direitos sagrados. A esta região não chega o 

poder dos Cezares, nem o domínio dos democratas.”
xi

 

 

 

   No fragmento acima, observamos o questionamento da idéia de liberdade de 

consciência tão enfatizado pelos teóricos do liberalismo.  O autor acima critica a idéia 

divulgada pelos teóricos liberalistas e afirma que o liberalismo era apenas um “canto da 

sereia” e essa tão aclamada liberdade não se fazia na prática, pois os governos liberais 

se caracterizavam, em maior parte, por forte repreensão e tirania.  De acordo com o 

autor do artigo, a verdadeira liberdade se dá quando a religião que Deus nos impôs é 

seguida com total liberdade, no caso, a católica que devia ser professada sem nenhuma 

interferência do Poder Imperial.   

Em resumo, pretendo mostrar que, apesar de almejar um plano social considerado 

conservador para alguns autores
xii

, os bispos como o caso de Dom Antônio Ferreira 

Viçoso, almejavam um projeto de modernidade para a sociedade que compreende o 

Segundo Reinado. Com isso podemos concluir que, os bispos ultramontanos, além de se 

ancorarem em uma proposta ultramontana, não ficaram apenas detidos em seus púlpitos, 

criticando a maçonaria e o Império. Através desses púlpitos, proporam uma sociedade 

que oferecesse maiores condições ao povo. Não que esses bispos almejassem e 

igualdade social, mas amenizar de certa forma, a pobreza
xiii

. Dessa forma, não encaro a 

Igreja como uma instituição monolítica que objetivava o obscurantismo religioso e sim 

como possuidora de especificidades a serem analisadas e revisadas. 
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