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Resumo. Análise dos conflitos e disputas de poder entre o bispo Dom Marcos Antonio de Sousa 

com os demais deputados da Legislatura de 1826, e presidência de província do Maranhão no 

Primeiro Reinado e Regências, pela fundação do Seminário Diocesano de Santo Antônio. 

Objetiva-se entender as estratégias adotadas pelo bispo para empreender uma reforma católica 
de diretrizes tridentinas no bispado maranhense, por meio da formação seminarística, e os 

conflitos ocorridos com a esfera do poder civil, oriundos das barreiras impostas pelo sistema de 

subordinação da Igreja ao Estado, no Brasil. Destaca-se também como o contexto de conflitos 
locais e as propostas de reorganização da educação, implementadas pelo Ato Adicional de 1834, 

foram utilizadas pelo bispo, aliadas a sua ocupação de cargos no Legislativo, para a provação 

dos estatutos e fundação do Seminário, introduzindo novas regras institucionais de controle, 

ajustamento e reprodução do corpo sacerdotal no Bispado do Maranhão.   

 

Palavras-chave: Igreja. Estado. Reforma católica. Educação.  

 

For the good of the Church and State: conflicts, power contests and conditions to make 

possible the foundation of Santo Antonio’s Seminar in Maranhão. 
 
Abstract. Analysis of conflicts and power contests between Bishop Dom Marcos Antonio de 

Sousa and the other deputies of Legistature in 1826, and the presidence of the Maranhão 

province, during the First Reign and Regencies, for the foundation of the Diocesan Seminar of 

Santo Antônio. The objective is to understand the strategies used by the Bishop to wage a 
Catholic reform by Tridentine guidelines in the Maranhense bishopric, through seminary 

training, and the conflicts with the civil power sphere, from the barriers imposed by the system 

of subordination of the Church to the State , in Brazil. Also noteworthy is the context of local 
conflicts and the proposes to reorganize education, implemented by the Additional Act of 1834, 

were used by the bishop, allied to his posts in the Legislature, for the approval of Statutes and 

foundation of the Seminar, introducing new institutional rules to control, adjustment and 
reproduction of the body in priestly Bishopric of Maranhão. 
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Introdução 

A relação de subordinação da Igreja funcionando como parte do aparelho 

administrativo do Estado no Brasil, herdada desde os tempos do período colonial, gerou 

ao longo de sua história um mau delineamento dos limites de competência entre a esfera 

temporal e a religiosa. Esse fato fez com que não existisse, por parte da Igreja, uma 
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cultura organizacional com procedimentos uniformes e autônomos, nem uma 

homogeneidade nas determinações institucionais, o que Miceli (2009) considera fatores 

responsáveis pelo processo de desagregação interna que esta apresentou no século XIX. 

Em um contexto internacional de crise da Cristandade e de redefinição da 

relação entre Igreja e Estado a partir da organização e constituição do Império no Brasil, 

coube aos membros da hierarquia eclesiástica a tarefa urgente de por em prática uma 

política que evitasse a deterioração progressiva da força social e da autoimagem da 

Igreja, e redefinisse estratégias de inserção e afirmação religiosa da instituição, 

favorecendo sua autonomia material, institucional e doutrinária (NERIS, 2009). 

O investimento na educação do clero, por meio da criação de seminários 

diocesanos, foi a principal estratégia adotada pelos bispos ultramontanos no século XIX 

para a concretização de um ideal de reforma da Igreja do Brasil, baseado nas diretrizes 

tridentinas (SERBIN, 2008). O seminário era visto como a possibilidade de treinar e 

formar um grupo coeso, de elevada educação e adequado à disciplina eclesiástica, o que 

tornaria a instituição católica também mais coesa e forte frente às mudanças e desafios 

do mundo moderno que se apresentavam. 

A formação sacerdotal foi institucionalizada no Concílio de Trento (1545-1563), 

onde se concebeu o projeto do Seminarium (sementeira do clero), o seminário episcopal 

como o lugar ideal para a formação dos candidatos ao sacerdócio, uma instituição de 

ensino que lhes prepararia intelectual, espiritual e moralmente, longe das más 

influências do mundo para serem servos irrepreensíveis da Igreja (ZAGHENI, 1999). 

Nesse aspecto, os apelos da Restauração Católica se conciliavam com os 

interesses dos bispos brasileiros que se identificavam com as diretrizes pontifícias e 

defendiam a autoridade do papa como sumo-pontífice da Igreja Católica, e esta como 

comunidade única em todo o mundo. Pois os bispos ultramontanos buscaram, no Brasil, 

o restabelecimento do poder da Igreja junto à sociedade, o seu fortalecimento 

institucional, a independência de ação em relação ao poder temporal em assuntos 

religiosos e a formação de um clero distinto e superior, afastado do mundo e livre das 

perigosas ideias do século (SANTIROCCHI, 2010; SERBIN, 2008; SOUZA, 2010). 

 

A questão dos seminários na Legislatura de 1826  

D. Marcos Antonio de Sousa foi indicado para bispo do Maranhão por D. Pedro 

I, em meio aos trabalhos legislativos, por decreto de 12 de outubro de 1826 e 
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confirmado por bula do papa Leão XII, de 26 de julho de 1827. Foi sagrado no Rio de 

Janeiro, na Capela Imperial em 28 de outubro de 1827 (PACHECO, 1968; SILVA, 

1922). As suas ações à frente do bispado maranhense e posicionamento político e 

religioso o fizeram ser identificado pela historiografia como pertencente à primeira 

geração dos chamados bispos ultramontanos, no Brasil Império (SANTIROCCHI, 2010; 

SILVA, 2012). 

Décimo quinto bispo do Maranhão, considerado por D. Francisco de Paula e 

Silva (1922) e D. Francisco Condurú Pacheco (1968), o maior da história da diocese, D. 

Marcos assumiu uma diocese que abrangia as províncias do Maranhão e Piauí, com uma 

superfície próxima de seiscentos mil quilômetros quadrados, divididos em 36 paróquias 

e uma população com pouco mais de 260 mil habitantes e um clero muito reduzido.  

Ele substituiu o bispo D. Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que foi 

desligado da diocese do Maranhão em 15 de setembro de 1823 e se retirou para a 

Diocese de Coimbra, em Lisboa, pelo seu envolvimento direto nas guerras de 

independência do Maranhão e por não concordar com a adesão da província ao Império 

do Brasil. 

D. Marcos Antonio de Sousa já possuía uma destacada carreira política quando 

assumiu o bispado do Maranhão, tendo sido secretário do governo provincial da Bahia, 

até ser eleito em 1820 para deputado às Cortes de Lisboa pela mesma província. Seu 

posicionamento nas Cortes foi em defesa da Independência e do governo de D. Pedro I, 

mantendo-se durante seu mandato de Deputado Geral na Legislatura de 1826, o que 

gerou conflitos por diversas vezes com os demais deputados, em torno de questões 

ligadas à oposição de interesses centralistas e localistas. Ao fim daquela Legislatura 

tornou-se membro do Conselho de Sua Majestade (BLAKE, 1883-1902; SILVA, 2012). 

Desde que assume o cargo de bispo do Maranhão, D. Marcos Antonio de Sousa 

utilizou a sua posição como deputado na Assembleia Geral Legislativa (1826-1829) 

para tentar instalar um seminário diocesano no bispado, o que naquela ocasião gerou um 

grande debate sobre a importância desses locais para o clero e a Igreja, da necessidade 

de sua instalação nas demais dioceses do Império, opondo liberais e conservadores em 

torno da temática. 

A importância dada à criação dos Seminários Episcopais é uma das principais 

características da trajetória política e religiosa de D. Marcos Antonio de Sousa. Ele 

acreditava que aqueles que são mandados a instruir os povos na fé cristã necessitavam 
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ter conhecimentos, pois, em suas palavras, “Não se póde ensinar sem ter sciencia.” 

(BRASIL, 1827, p. 129). Além disto, afirmava que o clero era uma porção muito 

distinta da sociedade e que a ela muito interessaria que esse grupo tivesse a educação 

necessária, demarcando a erudição enquanto um aspecto necessário para a distinção dos 

agentes da Igreja (BRASIL, 1827). 

Nas discussões referentes à Bula Solicita Catholicae Gregis Cura, D. Marcos 

defendeu o cumprimento de todas as determinações papais, destacando a importância da 

criação dos seminários diocesanos nela recomendados (BRASIL, 1827). Para convencer 

seus colegas de deputação da importância desse mérito, o bispo retoma as ações dos 

líderes da Igreja primitiva e de Santo Agostinho, que tratavam com grande empenho a 

educação do clero e seu valor na formação dos líderes da Igreja. Esses princípios foram 

retomados após a Idade Média, no Concílio de Trento, onde se determinou que “[...] em 

todas as dioceses fossem creados seminarios para a educação do clero, ficando debaixo 

da direcção dos bispos diocesanos e não a outras autoridades como aqui se avançou.” 

(BRASIL, 1827, p. 129).      

D. Marcos Antonio de Sousa também encaminhou a Assembleia Legislativa uma 

indicação para a criação de um seminário na diocese do Maranhão. Na concepção do 

prelado e dos demais bispos reformadores do século XIX, o seminário era o local ideal 

para a correção moral e intelectual do clero e incorporação de princípios tridentinos, 

onde as distinções para que se tornassem agentes de um catolicismo afinado com as 

diretrizes romanas, exemplar e virtuoso, seriam adquiridas (SANTIROCCHI, 2010; 

SOUZA, 2010; VIEIRA, 1980). 

Entretanto, seu posicionamento em favor das ordens religiosas, sua oposição a se 

juntarem aos clérigos regulares de congregações diversas em um único convento sem a 

dispensa do papa, de se usarem os conventos com fins militares, bem como o constante 

posicionamento favorável ao imperador em detrimento das autoridades locais e seus 

interesses de autonomia, fizeram com que em diversas sessões todos os deputados que 

se pronunciaram fossem contrários ao bispo D. Marcos.   

Acusaram-no de inconstitucional, por defender a separação entre o poder civil e 

religioso e ser contrário a ingerência do Estado nos assuntos da Igreja; de “jesuitista”, 

por defender as ordens religiosas e por vezes utilizar o exemplo do jesuíta Antonio 

Vieira como exemplo de conduta clerical; e mesmo de “transmontano”, por afirmar a 

supremacia do papa nos assuntos da religião (BRASIL, 1828). 
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Na discussão sobre a questão do estabelecimento de um seminário no Maranhão, 

o deputado Holanda Cavalcante, que, segundo Souza (2010), provinha de uma rica 

família de agricultores, se coloca contra o projeto afirmando que não haveria rendas 

para efetivá-lo, e destaca que outro projeto de maior valor e utilidade relacionada à 

agricultura havia sido adiado por não haver dinheiro.  

Esse deputado, assim como Feijó e Vasconcelos, pontuava que os seminários 

eram inúteis, desnecessários, teatros de imoralidades e facilitavam a disseminação de 

ideias perigosas, e que se o bispo o quisesse e tivesse tanto interesse em executar a letra 

do Concílio de Trento, que o criasse e dotasse com suas próprias verbas como fazia, 

segundo Feijó, um bispo de São Paulo que tinha interesse na educação da mocidade, e 

não em passar como um grande do reino (BRASIL,1828). 

Os deputados Ferreira de Melo, Duarte Silva, Cunha Matos e Souza França 

foram favoráveis ao projeto de criação do seminário no Maranhão, mas divergiam 

quanto à dotação que este receberia e se seriam abertos a toda mocidade ou somente aos 

noviços. Ferreira de Mello ofereceu uma emenda para que as medidas fossem 

extensivas para os demais bispados. O que havia de comum no argumento desses 

deputados era a necessidade de tratar da educação do clero para que ele instruísse e 

cuidasse do povo.  Porém, o sentido dessa orientação do povo não era somente cristão, é 

necessário lembrar que investir na formação e treinamento desse grupo era também 

investir nos funcionários do Estado, papel que também desempenhavam pelo regime do 

Padroado. 

Pedindo que os deputados lessem um artigo do Correio Fluminense de 13 de 

dezembro de 1827, sobre um acordo feito entre o rei protestante da Holanda e a Santa 

Sé, para que esse dotasse as dioceses dos Países Baixos, seus cabidos e seminários, D. 

Marcos pergunta a seus colegas por que “[...] no Brasil, entre tanta gente liberal, 

apparece tanta duvida em dotar um seminario?” (BRASIl, 1828, p. 129). Solicitando 

que no Maranhão fossem aplicados os mesmos estatutos que regulavam o seminário da 

Bahia, bem como o mesmo valor de dotação. 

Quanto à acusação de que os seminários seriam locais onde ideias perniciosas 

seriam ensinadas, bem como o “transmontanismo” e o “jesuitismo” do qual era acusado, 

D. Marcos respondeu que “[...] os seminarios são publicos e não se introduzem nelles 

idéias novas, ao menos eu não pretendo metter ideias novas; creio que sempre percebi a 

ordem e a justiça.” (BRASIL, 1828, p.130). 
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Apesar do seu destacado local na burocracia de Estado, na hierarquia 

eclesiástica e pertencimento a rede de influências de D. Pedro I, a proposição de D. 

Marcos não foi aprovada naquela Legislatura, retornando à Comissão dos Negócios do 

Império para que esta emitisse o seu parecer (SILVA, 2012). Podemos relacionar esse 

fato a suas tomadas de posição polêmicas para o contexto regalista de então, e a forte 

oposição que recebia da Assembleia. 

 

As tentativas junto à Presidência de Província do Maranhão 

Quando chega ao Maranhão, D. Marcos encontra um clero extremamente 

diminuto, reflexo do conjunto de fatores que levava a deterioração progressiva do 

relacionamento simbiótico entre Igreja e Estado e a perda do status social da instituição. 

Esses fatores levavam a um declínio das vocações eclesiásticas (NERIS, 2009), pois a 

carreira já não se mostrava atrativa para os filhos das elites e ainda era de difícil acesso 

para os grupos economicamente desprovidos da sociedade. 

A falta de párocos brasileiros levou o bispo por vezes, em um forte clima de 

antilusitanismo no Maranhão, a ter de dar esclarecimentos ao Conselho da Província 

sobre a admissão de portugueses para o exercício das funções paroquiais. Como ocorreu 

no início de 1830, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em São Luís, ao que 

respondeu ser certo de acordo com as leis eclesiásticas e a Constituição do Império, e 

que além disso possuía uma Portaria de 16 de março de 1829 da Secretaria de Estados 

dos Negócios da Justiça que lhe garantia nomear clérigos estrangeiros e ainda coadjutor 

e vigário encomendado, dadas as circunstâncias urgentes da diocese do Maranhão 

(APEM, 1830). Como não havia nenhuma representação legal contra a conduta 

eclesiástica ou civil do referido clérigo português, D. Marcos se opôs a posição do 

Conselho, afirmando que não poderia privá-lo legalmente de suas funções de ministro 

público da sociedade católica (APEM, 1830).  

Aproveitando a ocasião, o bispo chamou à consideração do Conselho da 

Província, já que estava “tão animado de patrióticos sentimentos”, sobre a necessidade 

de aplicação das leis do Império que determinavam a aplicação da oitava parte do que 

sobrasse das rendas públicas da província para “[...] o subsidio do Clero desta Dioceze, 

o qual faltão escolas de estudos Eclesiasticos, e Seminario para sua instrução.” (APEM, 

1830, f. 2). Terminou seu ofício de resposta ao Conselho assegurando que “Com esta 

providencia ficarão as Authoridades Ecclesiasticas sem necessidade de chamar 
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Sacerdotes estrangeiros, ainda para Parochos da Igreja Brasileira, a qual não deve ficar 

sem Ministro, nem privada de Culto publico.” (APEM, 1830, f. 3). 

D. Marcos Antonio de Sousa fez do estabelecimento de um seminário diocesano 

no Maranhão o seu principal objetivo durante os anos que esteve no governo da diocese, 

como é possível constatar pelos ofícios e cartas trocadas com a presidência de província 

sobre esta questão. Para ele era necessário regenerar e formar um clero moral e 

culturalmente oposto à imagem questionável que o grupo adquiriu no período colonial, 

ampliando os quadros da Igreja a partir da reprodução de um modelo celibatário e 

adestrado de acordo com as qualidades institucionais que a reforma tridentina 

pressupunha. 

Entretanto, abrir um seminário no período do Primeiro Império e Regências não 

era uma tarefa fácil. Era necessário um prédio adequado ao controle que queria se 

realizar sobre os seminaristas, professores instruídos e capazes de ensinar as ciências 

eclesiásticas e vocações, o que parecia ser naquele período a tarefa mais difícil.  

Porém, os dois maiores obstáculos eram a licença do Governo e a obtenção de 

recursos para manter a instituição. Em seus Apontamentos para a História Eclesiástica 

do Maranhão, D. Francisco de Paula e Silva (1922) enfatiza que “Fundar um seminário 

no Imperio era arcar com a má vontade de uns, com as idéas preconcebidas de outros, e 

com a quase opposição de todos os que dispunham de uma parcella de poder.” (p. 207). 

Após pouco mais de um ano à frente do bispado do Maranhão visitando 

freguesias e fazendo levantamentos estatísticos para verificar a necessidade de 

desmembramento e criação de novas paróquias, bem como de indicação de clérigos para 

as que estavam vagas, o bispo enviou um ofício ao presidente de província. Nesse 

documento versava sobre a importância de se criar um seminário no Maranhão e 

indicava algumas soluções que poderiam ser tomadas para esse fim. 

No ofício utilizou a própria demanda do presidente de província junto ao 

bispado para justificar sua solicitação. Diante do recorrente pedido de um pároco para a 

freguesia de São Francisco Xavier, na vila de Monção, responde que a súplica lhe honra 

e aumenta sua preocupação quanto à educação do clero da diocese, pois há oito meses 

procurava, sem sucesso, enviar um sacerdote a dita freguesia. Como, de acordo com as 

leis do Império de 1831, os estrangeiros não poderiam mais ser empregados, afirma ao 

presidente que 
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[...] he de suma necessidade que sejão protegidos os nacionais, que se 
destinão ao serviço do altar, sendo favorecidas as suas vocaçoens, e 

auxiliada sua educação Christan, e scientifica. He por tanto evidente 

quanto interessa a fundação de um seminario, em que sejão educados 
os que devem dirigir as consciencias, e ensinar a Moral  sublime do 

Evangelho (APEM, 1831, f.1). 

 

Continua dizendo que em visita encontrou muitos pais que não mandavam seus 

filhos à cidade para completar os estudos por falta de um local adequado para a 

“instrução da mocidade”, que mesmo raras as vocações existiam, mas que ele ainda não 

havia encontrado um edifício conveniente ao estabelecimento de um seminário de 

acordo com as deliberações dos prelados de Trento.  

Mas sabendo que parte do edifício do Convento de Santo Antonio seria utilizada 

para aulas de ensino mútuo, solicitou ao presidente que o seminário do Maranhão fosse 

inteiramente instalado naquele prédio. Argumentou ainda que no Convento do Carmo, 

onde já existiam aulas, poderia ser preparada a escola de ensino mútuo, ou mesmo nos 

quartéis praticamente abandonados e que ficariam vazios com a aplicação da lei do 

orçamento. 

Em meio às restrições orçamentárias pelas quais passava o Império, D. Marcos 

chega a afirmar que não se recusaria em contribuir com alguma quantia em dinheiro de 

suas próprias rendas para as reformas necessárias do edifício de Santo Antonio, caso 

fosse cedido para a instalação do seminário. E buscando a boa vontade e empenho do 

governo para alcançar seu objetivo, argumentou que isso não seria interessante somente 

para a Igreja, como também para o presidente de província, no sentido de 

engrandecimento e consagração de sua figura, pois  

 

O Maranhão abençoará a memoria de Vossa Excelencia e a liberdade 
legal contará entre os seus defensores, porque no sentir de grandes 

publicitas não pode haver liberdade sem moral, nem esta conservar-se 

sem religião a que será ensinada no Seminario, sendo esta objeto 
primario de sua instrução (APEM, 1831, f. 3). 

 

O presidente de província não atendeu à solicitação do prelado e lhe enviou um 

ofício informando que havia uma Carta Régia de 1761 concedendo, para um seu 

antecessor, uma casa no bairro da Madre Deus para o seminário do Maranhão. O bispo 

não encontrou registro da referida carta nos livros da Câmara Eclesiástica, e pediu 

maiores esclarecimentos e cópia do documento à Secretaria do Governo da Província 
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(APEM, 1831). 

Em 04 de agosto de 1831, D. Marcos escreve outro ofício ao presidente de 

província agradecendo a cópia da Carta Régia de 1761, mas dando conta de que a casa 

cedida não dispunha de acomodações para que fosse instalado o seminário. Informou 

ainda que, desde 1827, requeria ao Ministro dos Negócios a abertura do seminário 

diocesano do Maranhão e, como não tinha obtido sucesso, pedia novamente auxílio ao 

presidente de província para esse fim. Novamente em 23 de setembro, quando o 

presidente oficia ao bispo que entregue as chaves do Convento de Santo Antonio, que 

estavam em sua posse, ao professor da Escola de Ensino Mútuo, ele insiste na 

possibilidade de a escola ser instalada em outro prédio e o Convento ser utilizado para a 

instalação do seminário episcopal da diocese.  

O bispo buscou defender os princípios da hierarquia eclesiástica e do catolicismo 

romano, aproximando-os, a nível discursivo, aos interesses do Estado de submissão à lei 

e à ordem. Nesse sentido, em um contexto de conflitos que agitavam a província, 

afirmava que a instalação de um seminário eclesiástico na forma do concílio tridentino e 

das leis do império seria um grande meio de moralização da população pela ação dos 

clérigos que lá seriam formados. 

Em outro ofício do mesmo mês e ano, D. Marcos novamente busca auxílio junto 

ao presidente de província para que este intercedesse junto ao Ministro dos Negócios, 

posto que 

A primeira Authoridade Politica da Provincia pode ter um influxo 

muito poderoso e favoravel. Hum simples officio do Excellentissimo 

Presidente da Bahia conseguiu em 1824 do Governo, que entao regia o 

Brasil o hospicio de Nossa Senhora da Palma, abandonado pelos 
Religiosos Augustiniannos, para seminario Archiepiscopal [...] Vossa 

Excelencia pode conseguir muito em favor desta Provincia (APEM, 

1831, f. 1-2). 

 

Os diversos apelos do bispo, porém, não foram atendidos pelo presidente de 

província em exercício, Cândido José de Araújo Viana, e no prédio do Convento de 

Santo Antonio foram instaladas as aulas de ensino mútuo e um destacamento da polícia 

(PACHECO, 1968). As reivindicações localistas, nesse período, haviam retornado com 

toda força após a abdicação de D. Pedro I e os interesses reformistas do bispo, ligados à 

política patrimonialista do governo central, não eram prioridade naquele momento de 

instabilidade social e tensões político-partidárias. 
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As condições de possibilidade e a fundação do Seminário de Santo Antonio 

A partir da instalação do governo regencial, várias leis atingiram diretamente a 

Igreja, uma delas foi o artigo 18, da Coleção de Leis do Império do Brasil, de 1831, que 

passou para os governos das províncias a atribuição de prover empregos eclesiásticos, 

fora o cargo de bispo. Além desta determinação outras, como a suspensão dos 

benefícios eclesiásticos que não tinham cura d’alma, e do pagamento de côngruas dos 

que vagassem, a autorização do desmembramento de paróquias pelas autoridades civis 

sem consulta dos ordinários, a abolição do privilégio do foro eclesiástico e do recurso a 

Roma e o fim do Tribunal da Nunciatura como órgão de terceira instância para causas 

matrimoniais, atingiram o instituição católica de forma direta (SANTIROCCHI, 2010). 

Isso acentuou a crise na qual a Igreja se encontrava, mas dando outras possibilidades de 

atuação aos prelados, nos contextos locais específicos onde estavam inseridos. 

A reforma da Constituição feita durante a Regência buscou eliminar os resíduos 

absolutistas da Constituição, reforçando os aspectos federativos presentes. Por meio do 

Ato Adicional de 1834 foi extinto o Conselho de Estado e adotados alguns elementos 

federais, como a divisão das rendas entre as províncias e a criação das Assembleias 

Provinciais (CARVALHO, 1999). O Ato adicional também delegava às administrações 

provinciais a direção do ensino primário e secundário, nos territórios de sua jurisdição 

(CABRAL, 1984) e, por consequência, dos seminários, que eram uma casa de ensino 

primário e secundário com um objetivo específico, a preparação do clero. 

Em análise sobre as relações entre política e educação no Maranhão imperial, 

Maria do Socorro Cabral (1984), alega que o Ato Adicional de 1834 iniciou uma nova 

fase da história da instrução pública da dita província, visando uma reorganização do 

ensino em toda sua extensão. As discussões políticas sobre a formulação de estratégias 

de formação escolar da população livre, como meio de civilizar, submeter à lei e à 

ordem, contribuindo para acabar com o quadro de instabilidade política e criminalidade, 

era temáticas de grande recorrência e medidas consideradas fundamentais para o 

fortalecimento do Estado imperial. 

A concepção de educação como instrumento moralizante, presente na base do 

pensamento das propostas de reorganização da educacional maranhense, integravam, 

segundo Cabral (1984), o pensamento católico-conservador da época, mas se 

mostravam ajustadas às condições contextuais maranhenses. A combinação entre 

religião e educação teria, assim, uma função de enfrentamento das desordens advindas 
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das contradições sociais e econômicas tradicionais da província do Maranhão, dando às 

camadas desprivilegiadas uma instrução elementar, mas que garantisse sua 

subordinação aos poderes instituídos, sendo baseada principalmente na moral cristã.  

Em 1830, D. Marcos havia feito uma representação ao Governo Imperial 

pedindo uma verba anual de um conto de réis e uma licença para adquirir bens de raiz 

que somassem até dezesseis contos de réis para fundar o seminário diocesano do 

Maranhão, mas a abdicação de D. Pedro I protelou o caso. Somente em 03 de junho de 

1835, por meio de uma Portaria do Ministro Manoel Alves Branco, a matéria foi 

submetida e repassada ao governo provincial, de quem era então a competência sobre o 

assunto. 

O Ato Adicional de 1834 que criara as Assembleias Legislativas nas províncias 

também delegava a elas, por meio do § 2º do artigo 10, a competência sobre a instrução 

pública e sobre os estabelecimentos próprios para promovê-la. Isso possibilitou ao bispo 

D. Marcos Antonio de Sousa, na posição de deputado eleito da Assembleia Provincial 

do Maranhão, – e em um contexto favorável de reorganização do ensino na província, 

que privilegiava o discurso religioso sobre a moral e sua função junto à sociedade, uma 

ação mais direta e decisiva no sentido de criar um seminário eclesiástico na província. 

Em 1837, o bispo do Maranhão e deputado eleito de sua Assembleia Provincial 

(1835-1837) conseguiu, naquela casa, a aprovação para a criação do seminário 

eclesiástico no Convento de Santo Antonio, a devolução daquele edifício à diocese e 

retirada das aulas de primeiras letras e Guarda da Polícia lá instalados. Foi aprovado 

também o subsídio de um conto e seissentos mil réis para o estabelecimento imediato do 

seminário e organização dos estatutos pelo bispo (COUTINHO, 1981; SILVA, 1922). 

Foram aprovados em 1838, na Assembleia Provincial que tinha como presidente 

o próprio bispo D. Marcos, função que exerceu naquela casa até a sua morte, os 

estatutos que deveriam reger o seminário diocesano do Maranhão. Enfim, depois de dez 

anos de tentativas, e com o duplo prestígio de bispo e presidente da Assembleia 

Provincial, D. Marcos Antonio de Sousa inaugurou, juntamente com o presidente de 

província, Vicente Tomaz Pires de Figueiredo Camargo, diante do clero e de diversas 

autoridades, o Seminário diocesano de Santo Antonio (PACHECO, 1968). 

Como presidente da Assembleia Provincial, D. Marcos conseguiu ainda o 

pagamento de uma prestação anual de dois contos de réis por parte do governo para o 

seminário, bem como a aprovação de uma loteria ao “teatro União”, em São Luís, para 
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ajudar na sua sustentação. Como bispo, determinou que metade das esmolas arrecadadas 

pelos frades capuchinhos em suas missões também fossem revertidas em favor do 

estabelecimento (SILVA, 1922). Em seu testamento podemos ver com clareza sua 

preocupação com a possibilidade de extinção do estabelecimento que fundou por falta 

de rendas para sua manutenção, pois deixou como herança ao Seminário de Santo 

Antonio três apólices no valor de quatrocentos mil réis cada, e dois títulos da dívida 

pública, no valor de seissentos mil réis cada. 

Podemos afirmar também que as mudanças políticas impetradas pelo chamado 

Regresso Conservador, iniciado na regência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 

1837, como reação às consequências das reformas liberais que desencadearam conflitos 

nas província, entre as elites locais por disputa pelo poder provincial, dentre elas a 

Balaiada no Maranhão (1838-1841), também contribuíram para as ações de D. Marcos. 

Pois, dentre as ações centralizantes desse governo esteve o restabelecimento do 

Conselho de Estado, do qual o bispo era membro, restituindo o seu local de autoridade 

na burocracia de Estado e junto ao governo imperial, e a decisão de apoiar as ações dos 

bispos ultramontanos, como a criação de seminários, grupo do qual foi um dos 

precursores no Brasil.  

 

Considerações finais 

O investimento e a ampliação da formação educacional do clero eram vistos 

pelos bispos ultramontanos como uma possibilidade de moralização e modernização dos 

quadros da Igreja, o que minimizaria os impactos que ela sofreu no decorrer das 

mudanças políticas e sócio-culturais que se operaram no Brasil no início do século XIX, 

e que levaram à diminuição do seu poder e autoridade. 

No entanto, as ações desses bispos encontraram barreiras originárias da própria 

simbiose existente entre altar e trono e do sistema de subordinação constitucional da 

Igreja no Brasil ao Estado. Isso significa que as condições sociais de afirmação da 

reforma tridentina não devem ser interpretadas somente em relação às mudanças 

históricas gerais ou aos efeitos das determinações pontifícias, devendo-se atentar 

também para os modos concretos de funcionamento dos mecanismos de que dispunha a 

Igreja em um contexto social específico (NERIS, 2009). 

Com base nessas questões é possível afirmar que D. Marcos Antonio de Sousa 

utilizou sua posição, enquanto membro da alta burocracia e da elite política do Império, 
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como oportunidade de pensar e atuar sobre a Igreja. Apropriando e integrando os 

preceitos tridentinos de reforma da Igreja às suas condições de possibilidade dentro do 

sistema de subordinação do Regime do Padroado, entrando em conflito com diferentes 

esferas políticas, o bispo conseguiu êxito no que afirmava ser uma obrigação das suas 

funções episcopais, fundar um seminário diocesano no Maranhão. 
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