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A presente pesquisa tem como foco empírico a Diocese de Pelotas criada em 1910, o 

concomitante processo de romanização e como estes elementos modificaram as relações da 

elite dirigente e a elite eclesiástica. Principalmente de dois modos, primeiro através de uma 

forte intervenção nas irmandades, o controle e a posse dos bens, assim como, estabelecer a 

autoridade episcopal eram prioritárias nesse período. 

A metodologia de pesquisa foi principalmente o material encontrado no arquivo da 

mitra diocesana de Pelotas. As fontes de pesquisa foram o Livro Tombo da Diocese de 

Pelotas, o periódico católico A Palavra fundado em 1911 e os regimentos – ou compromisso 

como eram chamados a época – alterados (pelo bispo diocesano) das irmandades. 

 

As irmandades e a romanização do catolicismo 

Quando associado ao catolicismo, o termo romanização contém uma redundância, 

ainda mais se nos lembrarmos de que se trata da Igreja Católica Apostólica Romana. Este 

aparente estranhamento – que pode muito bem ser sintetizado na pergunta: como é possível 

romanizar uma instituição que já é romana? – nos fornece a tônica para a compreensão da 

Igreja do século XIX. Desde já poderemos responder a questão de uma maneira um tanto 

paradoxal, ao asseverar que o catolicismo praticado fora dos círculos de domínio da Santa Sé, 

não era considerado pela hierarquia católica, como plenamente romano. De outro modo, foi a 

universalização do modo particular de ser Igreja da Diocese de Roma para todas as outras 

dioceses através de um conjunto de formulações, que atingiu seu ápice com o Concílio 

Vaticano I (de 8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870). Esse fato explica o 

conjunto de ações concretas da Igreja no decorrer do século XIX, no sentido de resguardar os 

seus direitos e transmutar as práticas católicas tanto no Velho, quanto no Novo Mundo, 

eivadas que estavam de um espírito nacional e liberal. 

mailto:caiooppa@uol.com.br
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A romanização ocorre de dois modos: primeiro com a centralização eclesial na figura 

papal, a qual se chama ultramontanismo. Com isto o bispo da Diocese de Roma conseguiu 

reunir o capital simbólico necessário para impor as outras dioceses através de encíclicas, 

bulas, entre outros o modo como deveria ser vivenciado o catolicismo. O ultramontanismo era 

a doutrina que defendia a centralização do poder no herdeiro de Pedro em detrimento do 

poder civil: 

 

Etimologicamente falando, ultramontano ou outremontagne foi a expressão 

usada, no início do século XIX, na França e na Alemanha, para indicar, na 

rosa-dos-ventos, o ponto escolhido de referência e fidelidade: ele está para lá 

das montanhas, além dos Alpes. Seu nome é Roma, é Pedro, o papa. A reação 

ultramontana se desenvolveu sobre um plano duplo: tendência a reconhecer no 

Papa da Igreja, uma autoridade espiritual total, e a reivindicação para a Igreja 

da independência a respeito do poder civil, e mesmo de um certo poder ao 

menos indireto sobre o Estado
i
 

 

O clero brasileiro neste período vivia em voltas com um catolicismo largamente 

enraizado na tradição ibérica, de forte caráter leigo, familiar e maleável as novas tradições 

européias, apesar das tentativas isoladas de se estabelecer no território brasileiro os preceitos 

tridentinos. 

Contudo, é necessário perceber que o processo romanizador não é um monólito, um 

todo coeso, o qual foi influenciado e modificando as dioceses e paróquias aonde chegou. É 

significativo perceber as diversas camadas e nuances do processo de centralização 

eclesiástica. Optando-se por uma visão de conjunto poderia se considerar a Diocese de São 

Pedro do Rio Grande do Sul romanizada, à medida que houve a fundação do seminário 

diocesano, centralizaram-se as irmandades religiosas, conforme demonstra Mauro Dillmann: 

 

Em sua atuação, [Dom Sebastião] priorizou o combate as consideradas 

heresias, superstições e profanações, dirigindo-se ao clero, aos paroquianos e 

as irmandades leigas, acostumados a uma modalidade devocional 

exteriorizada e ligada a vida cotidiana. Procurou, valendo-nos das palavras 

de Kátia Mattoso, “fazer do clero brasileiro um corpo instruído e sadio”, 

“trabalhar pela instrução religiosa do povo” e “assegurar a independência da 

Igreja em relação ao poder temporal”
ii
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Medidas foram tomadas no sentido de romanizar a diocese gaúcha, no entanto, o 

trabalho supracitado não procura mostrar os limites do projeto ultramontano de D. Sebastião, 

deixando ambíguo se tais medidas chegaram a todos os rincões ou se foi acolhido só na sede 

diocesana, no caso Porto Alegre. Na verdade se pode falar de uma irmandade estudada, a do 

Rosário, de resto o alcance fica difícil de estabelecer. Procurarei demonstrar no Capítulo 2, 

que em Pelotas tal processo só chega em pleno século XX. 

O alvo desta política da Santa Sé era a desapropriação dos leigos do espaço 

simbólico eclesial. Para isto um conjunto de operações foi realizado paulatinamente pelos 

bispos diocesanos resultando numa “posterior marginalização dos centros de poder decisórios 

no funcionamento do catolicismo tradicional”
iii

. Uma atitude comum foi a tentativa de 

supressão das tradicionais irmandades lançando mão de novas associações dirigidas e 

divulgadas pelo clero. 

 

Transformações após a chegada do bispo diocesano 

No dia 16 de junho saiu no periódico A Palavra uma chamada para eleição do 

provedor e demais membros da mesa para o ano subseqüente da irmandade do Santíssimo 

Sacramento e São Francisco de Paula. A política patrimonialista estava em foco à medida que, 

dois dias depois, D. Barreto solicitou uma prestação de contas: “com grande difficuldade 

começou esse trabalho, pois encontrei logo grande opposição por parte do thesoureiro Sr. 

Maximo Correa de Sá, que há mais de vinte annos, sem prestação de contas dirige os grandes 

bens dessa irmandade”
iv

. Outro elemento importante é o fato de, há poucos meses, esta 

mesma confraria ter lutado pelo reconhecimento do seu bispo perante a sociedade e agora 

sentir a política centralizadora, na qual nada pode escapar à esfera episcopal. No dia 24 do 

mesmo mês o bispo diocesano recebeu a visita do Sr. Benjamin Guerreiro, o qual era escrivão 

da irmandade, para informar “a resolução do Sr. Maximo, que resignará o seu cargo, 

entregando os livros”
v
. 

Na edição seguinte do periódico A Palavra saiu na coluna em que, informava-se 

sobre o governo diocesano uma determinação episcopal, a qual consistia na ordem que as 

irmandades deveriam seguir durante suas reuniões, ou seja, o prelado determinava também a 

pauta e as orações das associações. Em certa medida este ato foi em represália às resistências 

e dificuldades que os irmãos executavam, sobretudo aos ligados a irmandade do S. S. e 

padroeiro, mas é possível no mínimo aventar que era, também, um aviso aos demais. 
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Dando seguimento na reforma D. Barreto escreveu o seguinte “deliberei com os Drs. 

F
co

 Brusque e Antero Leivas o modo pratico de liquidar os embrulhados negocios da 

Irmandade de São Francisco, que se achavam paralisados”
vi

. A frase é em certa medida 

ambígua e sem maiores explicações do que tratava “os negócios embrulhados”. Também não 

há outras referências a situação da irmandade nas demais fontes de pesquisa, portanto, podem-

se inferir alguns elementos a partir da seqüência dos fatos. No dia 24 de novembro do mesmo 

ano a irmandade do S.S. e São Francisco esteve reunida para mudar os seus estatutos como 

assim escreve o bispo: 

Attendendo ao que Nos representou a Irmandade conjucta do Santissimo 

Sacramento e de S. Francisco de Paula da nossa Egreja Cathedral pedindo a 

reforma dos seus antigos Estatutos, e considerando não só as vantagens 

espirituaes e temporaes que para a Irmandade hão de nascer desse acto, mas 

ainda a necessidade urgente de regularisar a vida religiosa da mesma, de 

accordo com as normas do Direito Ecclesiastico em pleno vigor
vii

. 

 

Na verdade o bispo diocesano estava buscando solucionar os problemas para poder 

intervir de forma a mudar os estatutos, porque ainda vigoravam os do período imperial. O 

primeiro elemento que deve ser levado em consideração é o bispo aceitar – na sua humildade 

palaciana – que a reforma foi uma iniciativa dos irmãos e não uma imposição sua, tal evento 

seria de grande beneficio para a confraria, apresentando uma mudança expressiva no que 

tange aos cargos. Primeiro foram instituídas as figura do presidente e do vice-presidente – a 

maior autoridade no estatuto anterior era o provedor – e o bispo diocesano, de acordo com o 

artigo 21, “é o Presidente nato da Irmandade”, ou seja, desta maneira D. Barreto 

institucionalizou sua capacidade de intervir a hora que desejaste nesta associação. A figura do 

provedor ficou na posição de ser eleito pela mesa administrativa
viii

 e desde o momento de sua 

escolha seria presidente honorário da irmandade
ix

. Um dos cargos mais importantes era o de 

tesoureiro e, além disso, foi criada uma nova função, a de adjunto, cuja competência era 

“auxiliar e substituir o Thesoureiro em seus impedimentos ou ausencia”
x
. 

Contudo, esta reforma do compromisso levada a cabo pelo bispo diocesano pelotense 

estava em divergência com outros estatutos modificados mais ou menos no mesmo período 

em outras dioceses. Por exemplo, a irmandade de São Pedro fundada em 31 de julho de 1762, 

na então Diocese de São Paulo, em 1910, já como arquidiocese, recebeu um novo estatuto, o 

qual consta apenas do provedor como autoridade máxima da associação (claro, o arcebispo 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

5 

 

como provedor nato). Pelo seu estatuto a irmandade de São Pedro não tinha tantos cargos e 

burocracias como resultou a reorganização da confraria pelotense. 

 

Derrota episcopal no caso N. S. da Conceição 

Como já foi referido, existia um conjunto de irmandades em Pelotas, as quais 

também deveriam prestar conta ao bispo diocesano. Em 16 de março de 1913, o prelado 

recebeu um ofício da irmandade de N. S. da Conceição comunicando que “não prestaria 

contas de sua gestão”
xi

. Entretanto, foram verificadas e aprovadas as contas das outras 

irmandades, a saber, N. S. do Rosário, N. S. da Assumpção, N. S. da Boa Morte e São 

Miguel
xii

. A confraria da Conceição lançou mão do seu estatuto para tentar impedir a 

intervenção episcopal: 

Entretanto, a Irmandade da Conceição, mesmo contra o voto do seu digno 

juiz, entende que não deve prestar contas a ninguém, principalmente porque 

tendo chegado a República, todos ficaram iguaes e nos Estatutos que a 

regem não se encontra nenhum artigo preceituando a tal prestação de 

contas
xiii

. 

 

Percebe-se a dissonância entre as pretensões romanizadoras e o discurso 

secularizante a respeito da “igualdade de todos”. A confraria não distinguindo exatamente 

qual o sentido de igualdade, lançou o argumento de maneira genérica. Além disso, novamente 

a disputa estava no monopólio dos bens de salvação e materiais e os irmãos acrescentavam ao 

seu estatuto, ressalvas como nada dizer sobre prestar contas para alguém. A resposta vem na 

mesma matéria: 

Podiamos perguntar com o mesmo argumento de que se servio essa 

irmandade rebelde para responder ao exmo. Sr. bispo; onde e em que artigo 

dos Estatutos de certa Irmandade submettida, se estribou o seu descontente 

thesoureiro para receber a quantia de 26 contos, por muito favor deixados 

pela metade, afim de, menos triste, largar a mamata?
xiv

 

 

Destarte começam as acusações e suspeitas da mesa administrativa da confraria, 

sobretudo sobre o tesoureiro – parece ser sempre esta figura o alvo de resistência e ataques da 

hierarquia. A mesma notícia trata o ato de prestação de contas das associações como algo 

inerente ao cargo episcopal. Procurando naturalizar os preceitos romanizadores, o bispo 

enfrentou uma das mais fortes resistências no que tange ao laicato. O decreto de suspensão da 

irmandade aprofunda “(...) recusou-se fornecer-nos um exemplar do compromisso que a rege, 
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bem como se negou a prestação de contas de sua gestão (...)”
xv

. Foram negados os dois 

elementos básicos: o estatuto e as contas para o estilo românico de governar a Igreja, o que 

era suficiente para a suspensão e segue “(...) si, entre os irmãos recalcitrantes, (...) impedir (...) 

recorrendo contra os nossos actos para o fôro secular, lembre-se que incorrerá, ipso facto, em 

ex-comunhão”. Os leigos que se lançassem ao tribunal civil estavam automaticamente 

excomungados e, os irmãos da S.S. e S. Francisco, certamente deviam ter consciência de tal 

penalidade e por isso recuaram.  

Em 8 de dezembro terminou a gestão da mesa administrativa, a qual, em nenhum 

momento solicitou a retirada da suspensão. Entretanto, os irmãos articulados com o bispo D. 

Barreto pediram para reorganizarem-se nos moldes exigidos pelo direito eclesiástico. Então, 

em 28 de dezembro foi retirada a suspensão e chamada uma assembléia geral para o dia 

seguinte. Firmada a mesa reconhecida pelo bispo – sendo escolhido tesoureiro Urbano Garcia 

– o que ocorre é que os irmãos, os quais, com tenacidade resistiam à interferência episcopal, 

procuraram a justiça civil para ficarem gerenciando os bens da confraria. Dentro deste quadro 

de embates com as irmandades, a autoridade diocesana católica resolveu definir o que era tal 

associação “(...) instituida canonicamente e governada pela auctoridade ecclesiastica (...)”. Na 

parte de ser instituída segundo as leis eclesiais não havia divergência entre as partes, o 

problema era ser governada pelo bispo e segue “(...) é composta de catholicos que se associam 

sob a inspiração de seus estatutos”
xvi

. A inspiração não deve ser o santo protetor, mas sim o 

estatuto. Foi mais uma tentativa de golpear a piedade popular com os preceitos ultramontanos 

e romanizadores.  

Em janeiro de 1914, os irmãos deslegitimados eclesialmente tentaram criar uma 

personalidade jurídica, contudo, o poder judiciário não autorizou o registro por interferência 

da mesa reconhecida pela Igreja. Para o catolicismo ultramontano e romanizador a questão era 

“será authentica a irmandade que hoje reconhecer o Bispo de Pelotas como a unica 

auctoridade na diocese”
xvii

. Quem assumiu o caso como advogado da Igreja foi Júlio de 

Albuquerque Barros, a disputa pelos bens foi arbitrada pelo poder temporal e a ameaça de 

excomunhão parece ter caído no esquecimento, pois quem estava entrando com o processo era 

a mesa administrativa legitimada por D. Barreto. 

A disputa se estendeu durante anos e os ataques do veículo oficial do bispado 

pelotense foram sempre duros, entre eles o de chamar a irmandade não-reconhecida, entre 

outros adjetivos, de “cobra”. No final do ano de 1914, como de costume, o juiz da irmandade 
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major Francisco de Salles Lopes convocou eleição com a presença episcopal e assembléia 

geral para esclarecer os últimos acontecimentos. Em 1915, os irmãos “anticlericais” entraram 

com recurso tentando impugnar a última eleição da legitimada associação “(...) pelo simples 

facto de seus nomes não constarem nos livros em poder deles”
xviii

. De um lado, um grupo que 

reivindicava a legitimidade por ser reconhecido pelo bispo, de outro, um que tinha os livros e 

principalmente os bens. Em 27 de maio do mesmo ano, o bispo diocesano recebeu “com 

surpreza qual o Tribunal do Estado deu ganho de causa aos inimigos da egreja na questão da 

Irman. N. S
a
. da Conceição”

xix
. Na notícia veiculada pelo periódico semanal – “Dizem que o 

Tribunal do Estado deu provimento em favor dos inimigos da Egreja na questão da Irmandade 

da Conceição”
xx

 – percebe-se o pouco compromisso do jornal em veicular as derrotas 

eclesiais. De qualquer maneira, o advogado que representava os interesses episcopais foi 

acionado para apelar para o Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão do 

tribunal de Porto Alegre destituiu a mesa eleita pelo bispo, com efeito, os representantes 

escolhidos pelo prelado entregaram todos os cargos. Em julho de 1915, foi chamada nova 

eleição pela cúria pelotense, todavia, em 15 de julho foi dissolvida a confraria definitivamente 

por D. Barreto “pelo facto de não quererem se submetter os irmãos as leis ecclesiasticas”
xxi

. 

O bispo pelotense desistiu da questão, reconhecendo a vitória dos adversários 

eclesiais na justiça temporal. Abriu-se um precedente interessante, contudo, nenhuma outra 

confraria se utilizou deste. 

Neste meio tempo foi fundada a Irmandade de N. S. da Luz na paróquia de mesmo 

nome, com estatutos já bem definidos e com as prerrogativas episcopais garantidas. Em julho 

de 1917, os detentores dos bens da confraria de N. S. da Conceição resolveram distribuí-los a 

diversos estabelecimentos, a saber, Santa Casa e Asilo São Benedito, com efeito, novamente a 

autoridade diocesana impetrou processo para reaver estes bens, contudo, conversando com 

algumas pessoas entendeu estarem “(...) satisfeitas as formalidades do Direito Canonico e 

estando de accordo com a aplicação verdadeiramente piedosa desses bens (...)”. 

Provavelmente, D. Barreto percebeu que reiniciar uma disputa jurídica pelo precedente seria 

em vão e resolveu recuar e deixar com tais instituições os bens materiais da Irmandade da 

Conceição, encerrando de fato o problema. 

Esses eventos vem a corroborar o argumento da romanização em Pelotas só 

começar a ocorrer com a fundação da Diocese, muito embora esta cidade já fizesse parte da 

Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul. Muitos trabalhos falam da romanização 
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atribuída a D. Sebastião Dias Laranjeira e a D. Cláudio Ponce de Leão, todavia, é necessário 

fixar bem os limites deste movimento eclesial, o qual, não passou da cidade de Porto Alegre, 

porque em certa medida, isto deveria servir também para as outras cidades gaúchas de médio 

porte. Restaria indagar se as outras cidades pertencentes a diocese de São Francisco de Paula 

foram alcançadas simultaneamente pelas forças episcopais, se custaram um pouco mais de 

tempo, ou ainda se de fato o foram, entretanto, esta questão extrapola a intenção deste 

trabalho. 

 

Conclusão 

Em primeiro lugar, percebe-se que o movimento da reforma católica conhecido como 

romanização chegou a Pelotas somente quando para esta cidade foi eleito um bispo, 

contrariando outros estudos, os quais falavam em romanização na “Princesa do Sul” durante o 

período da Diocese de São Pedro. Todas as tentativas de estabelecimento de medidas 

centralizadoras fracassaram e poucos resultados foram obtidos. 

Além disso, a fundação da Diocese de Pelotas ocorreu no contexto do 

estabelecimento de novas confissões religiosas. Com efeito, a autoridade diocesana logo 

instituiu laços de relacionamento de cunho clientelista com a elite através da comissão de 

implantação do bispado – apesar de uma maior clericalização do catolicismo neste período – 

garantido privilégios a Igreja e procurando obliterar as novas instituições da esfera religiosa 

em Pelotas. 

O processo de substituição de um catolicismo por outro ocorreu de duas maneiras, a 

saber, uma que destituiu os leigos de elementos materiais e pecuniários e a outra, cujo foco 

estava nos elementos ideológicos e/ou simbólicos. No que tange ao patrimônio, as ações 

episcopais passaram fundamentalmente pelos esforços em controlar as irmandades do ponto 

de vista jurídico, reformando os estatutos e também o controle financeiro ao exigir a prestação 

de contas das mesmas.  
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