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RESUMO

O Partido Cathólico foi uma organização de defesa da Igreja diante da ameaça de

aniquilamento da Instituição trazida pelos “sectários do ateísmo”. O lema criado para a

agremiação era Deus, Pátria e Liberdade. Esta dissertação apresenta um estudo histórico

deste grupo em Goiás. A abordagem privilegia o jogo das representações que o partido

construía acerca da sociedade goiana e vice-versa. A formação do partido em Goiás perpassa

os bispados de dois clérigos entusiastas da causa católica no âmbito político: D. Claudio José

Gonçalves Ponce de Leão e D. Eduardo Duarte Silva. Tentamos compreender com esse

enfoque o campo de força teo-político nos primórdios do Goiás republicano.

Palavras-chave: Partido Cathólico. Representações. Teo-político. Goiás
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ABSTRACT

The Catholic Party was one organization used to defend the Church against the threat of

annihilation of the Institution brought by "sectarian atheism”. The slogan created for the

guild was God, Fatherland and Freedom. This work presents a historical study of this party in

Goias, Brazil. The approach emphasizes a interplay of representations that party built about

Goias. The making of the party in Goiás pervades two clerics enthusiasts catholic cause in

political sphere: D. Claudio José Gonçalves Ponce de Leão and D. Eduardo Duarte Silva. We

try understand with this approach the force field of theo-political in early Republican Goiás.

Keywords: Catholic Party. Representations. Theo-political. Goias.
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INTRODUÇÃO

“Deus, Pátria e Liberdade”. Foi com esse slogan que o Partido Cathólico se

fez presente nas batalhas eleitorais no final do século XIX e início do século XX.

A primeira vez que se formulou o projeto de um Partido Cathólico no Brasil foi

em 1876, no Recife, por sugestão do jornalista e professor José Soriano de Souza.

Foi um projeto consequente da Questão Religiosa. Conflito que resultou na prisão

dos dois prelados: D. Vital, de Pernambuco e D. Antônio de Macedo Costa, do Pará,

gerando um clima de tensões e atritos entre a Igreja e o Estado.

Após a Proclamação da República, quando em 1890 se faziam as primeiras

eleições do novo regime separatista - Estado e Igreja - o projeto volta a ser

formulado. Funda-se o Partido Cathólico no Rio de Janeiro e de lá se espalha para

outras capitais inclusive Goiás.

Pelo programa partidário a articulação nacional seria feita por um Diretório

Central, sediado na capital federal e que seria composto por “tantos membros

quantos os estados em que se organizar o partido e mais o Centro Distrital da

Capital Federal”. Em cada Estado seria criado um Diretório Estadual, com sede na

capital do Estado. Os Diretórios Estaduais, deveriam ser reconhecidos pelo Diretório

Central e seriam compostos por 9 ou 11 membros. Os Centros Municipais e as

comissões Paroquiais seriam organizadas nos municípios e nas paróquias e

deveriam receber a aprovação do seu respectivo Diretório Estadual. Eles poderiam

ter de 5 a 9 membros. O que para o Estado de Goiás se tornou quase utópico devido

a carência de clero para promover a fundação de clubes em todas as cidades, vilas

e arraiais.

Nesse Estado a disputa adquiriu proporções singulares devido,

principalmente, às desavenças pessoais e políticas entre o bispo D. Eduardo Duarte

Silva - ferrenho defensor dos ideais ultramontanos, negadores da modernização,

laicização e liberdade religiosa - e a oligarquia dominante, os Bulhões. O estudo que

realizamos percorreu um desses períodos “turbulentos” na história da Igreja goiana.
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Estudar a história desse partido em Goiás foi um trabalho resultante de uma

conversa, com a professora Drª Maria Conceição Silva da Universidade Federal de

Goiás. Esta pesquisadora falava da necessidade de pesquisas em torno de alguns

temas bastante relevantes, mas, ainda muito pouco pesquisados. Dentre eles nos

identificamos de imediato com o Partido Cathólico.

A convivência, ainda na adolescência, com a conturbada relação entre a

religião católica e a política, se deu especificamente entre os anos de 1965 a 1975.

Nesse período a Igreja Católica da cidade em que vivíamos foi comandada pelo

vigário João Ladeira. Esse padre diocesano1 e o líder político do lugar tiveram por

vários anos uma acirrada desavença política e pessoal. As trocas de insultos eram

constantes nos palanques, em épocas de campanhas eleitorais, nos sermões

durante as missas e também nas festividades cívicas e religiosas.

Lembramos muito bem da indignação dos fieis diante de tamanha hostilidade

entre uma liderança religiosa e uma liderança política. A nosso ver, o pensamento

comum era de que a Igreja e o Estado – “sociedades perfeitas cada uma em sua

esfera – deviam marchar em harmonia e compreensão, respeitando a autonomia

recíproca” (LUSTOSA, 1982, p.135).

Esta conturbada luta pelo poder nos instigou, ao longo da vida estudantil, a

buscarmos respostas para a intricada relação entre a religião católica e a política. A

partir de então nossas leituras e pesquisas foram sempre caminhando nessa

direção.

Já com um projeto encaminhado fomos fazer mestrado em História na

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde há uma linha de pesquisa Poder e

Representações. Com o objetivo de analisar o Partido Cathólico goiano dentro do

contexto político e religioso nesse Estado. O professor Dr. Eduardo Gusmão de

Quadros se interessou pelo assunto assumindo a orientação.

Adotamos a História Cultural como referencial teórico básico, porque o estudo

propõe um caminho que privilegia a perspectiva do jogo das representações que o

partido construía acerca da sociedade goiana e vice-versa, bem como os valores

1 Clero diocesano ou clero secular é aquele que desempenha atividades voltadas para o público em geral e que
vive junto dos leigos, exercendo as mais variadas formas de apostolado e assegurando a administração da Igreja.
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que guiaram o programa do partido. A abordagem feita no campo das

representações, é por considerarmos que a percepção das imagens, dos

significados e das representações assumem significativa importância para a

compreensão do fenômeno social. Seguindo a linha de pensamento de Chartier para

compreendermos “as práticas complexas, múltiplas e diferenciadas, que constroem

o mundo como representação”(1991, p. 175).

O conceito teo-político nos ajudou a entendermos o “trânsito do nível religioso

com o do político, na sua ambiguidade”. Conforme Quadros:

Se as instâncias institucionalizadoras, Estado e Igreja, partilham
semelhanças, distinguem-se em outros campos. O hífen do conceito
acentua as não coincidências, a autonomia relativa que renova
constantemente as tensões e conflitos entre as duas esferas. Somente a
instituição religiosa, afinal, atua sobre o post mortem e nem sempre seus
valores coincidem com a racionalidade estatal (QUADROS, 2010, p. 78).

Tentamos compreender com esse enfoque o campo de força teo-político nos

primórdios do Goiás republicano.

Esta pesquisa foi baseada principalmente na documentação arquivada no

Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central – IEPHBC e no Arquivo

Histórico de Goiás – AHG. Encontrando-se atas de resultados de eleições; ata de

reconhecimento dos cidadãos à Constituinte de 1891; cartas pastorais; autobiografia

de D. Eduardo Duarte Silva e periódicos diversos. Os principais utilizados foram: a

Gazeta Goyana; Goyaz-Órgão Democrata; O Estado de Goyaz e a Revista Católica

A CRUZ.

A bibliografia acerca da História da Igreja no Brasil é relativamente extensa,

Dentre os trabalhos selecionados, sem desmerecermos outros tantos, podemos citar

os clássicos: Riolando Azzi; Oscar Beozzo, Hugo fragoso e Pedro Oliveira. No

entanto as análises sobre o Partido Cathólico ainda são escassas. Temos como

referencial as obras do historiador Oscar de Figueiredo Lustosa - Política e Igreja: o

partido católico no Brasil, mito ou realidade? (1982); Igreja e Política no Brasil: do

Partido Católico à LEC (1983).

No caso de Goiás, não temos conhecimento de nenhum trabalho voltado

exclusivamente para essa temática. Porém, contamos com as contribuições de
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historiadores goianos que em suas obras dedicaram alguns capítulos ao Partido

Cathólico. Podemos citar: o Conego José Trindade da F. Silva (1948), Miguel

Archângelo dos Santos (1984), Maria Augusta Moraes (1974), Ronaldo Ferreira Vaz

(1997), Francisco Itami Campos (2003), Maria da Conceição Silva (2009), dentre

outros.

Concordamos com esses autores que o Partido Cathólico goiano, sendo

partido de oposição, “estava fadado à derrota, como ocorreu”. Mesmo assim

conseguiram eleger alguns deputados na Constituinte de 1891.

Este trabalho propõs, além de mapear os deputados eleitos pelo partido, fazer

uma análise numa perspectiva voltada para o campo das representações.

Quando analisamos a trajetória do Partido Cathólico em Goiás, nos vem à

mente uma série de questões a serem tratadas: dentro de qual contexto político teria

sido formulado o programa do partido? Como teria ocorrido a aceitação da ideia da

formação de um Partido Cathólico pelo clero e por leigos católicos goianos? quais

eram os valores que guiaram o programa do partido? Quais eram as representações

que o partido fazia da sociedade e vice-versa? Tinham um projeto político para a

Nação? Que projeto era esse? O Partido Republicano Federal foi uma continuação

do Partido Cathólico? São essas algumas das questões a que pretendemos

responder nas páginas que se seguem.

O trabalho ficou dividido em três capítulos. O primeiro trata de apontar os

conceitos que darão base para a análise do objeto em estudo. E também traça um

panorama do contexto histórico, político e religioso do Brasil e de Goiás, no período.

O segundo capítulo aborda a análise do projeto do Partido Cathólico e suas

imbricações com os poderes espiritual e temporal estabelecidos, bem como as

disputas partidárias num campo ‘contaminado’ pelas fraudes eleitorais.

O terceiro e último capítulo tem como foco o lema do partido “Deus, Pátria e

Liberdade”, e as representações que cada grupo partidário fazia um do outro,

utilizando como fontes principais os debates dos jornais da época. Encerramos

comparando as trajetórias de dois líderes políticos da época, a troca de Partidos, os

jogos de interesses e os projetos que encampavam. São o Conego Inacio Xavier da
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Silva e Sebastião Fleury Curado. Concordamos com Emília Viotti (2008, p. 95) que o

exame de algumas biografias pode ajudar-nos a entender algumas determinações

gerais que explicam os comportamentos dentro de uma sociedade.
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“DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE”: UM ESTUDO SOBRE O PARTIDO
CATHÓLICO EM GOIÁS (1881 – 1909)

1 - O PARTIDO CATHÓLICO NA CULTURA POLÍTICA DO BRASIL

A religião, creiam os seus gratuitos adversários, é o mais sólido alicerce das
instituições sociais. Há quase dezoito séculos escrevia Plutarco: “Percorrei
a terra, e achareis cidades sem muros, sem ciências, sem artes, e sem rei;
povos sem habitações fixas, sem uso, sem conhecimento da moeda, sem
exercícios do corpo, sem teatros, sem espetáculos: mas não encontrareis
um só sem Deus, sem culto e sem sacrifício” (A CRUZ, n.8, p.60, 14-04-
1890).

A articulação dos católicos para participarem da política partidária, teve inicio

no Brasil a partir de 1874, no tempo da Questão Religiosa2. As situações graves de

tensões e atritos entre Igreja e Estado se sucediam no Segundo Reinado, “com a

intromissão constante, gradual e descabida do governo imperial em assuntos

religiosos” (LUSTOSA, 1983, p.9). Neste quadro é que surge a primeira sugestão

“para a criação de um Partido Cathólico no Brasil como instrumento apropriado para

pugnar, nas Casas Legislativas, pelos interesses da Igreja” (Ibid.).

Até então, numerosos padres e mesmo alguns bispos tinham exercido cargos

públicos sem, no entanto, estarem vinculados a um partido organizado pelos

católicos.

Conforme Oscar Lustosa, a primeira vez que se formulou o projeto de um

partido católico no Brasil foi em 1876, no Recife. José Soriano de Souza, jornalista,

professor na Faculdade de Direito de Recife e fervoroso católico, decidiu elaborar

um Ensaio de Programa, deixando claro que “o partido era um instrumento de luta

daqueles que estavam efetivamente envolvidos com a implantação do projeto

Ultramotano3”, na defesa da instituição eclesiástica (LUSTOSA, 1983, p. 10).

2 “O ano de 1873 é o da chamada Questão Religiosa, o maior abalo que experimentou a Igreja do Brasil no
Segundo Reinado”. São palavras de Nabuco, em Um Estadista do Império. Duas legislações entram em choque,
a civil e a canônica. Esse conflito durou de 1872 a 1875: os dois prelados D. Vital, de Pernambuco e D. Antônio
de Macedo Costa, do Pará, foram condenados à prisâo por não terem obedecido às ordens imperiais de suspender
os interditos impostos às irmandades que acolhiam maçons entre seus membros. Ver: História da Questão
Religiosa no Brasil de Antonio Carlos Villaça.
3Ultramontanismo: linha religiosa que referendava as diretrizes já colocadas pelo papa no Syllabus (catálogo dos
erros modernos) e na encíclica Quanta Cura (1864). Esses documentos condenavam as teses liberais com todos
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Cumpre indagar: dentro de qual contexto político teria sido formulado o programa

do partido? O Partido Cathólico foi um movimento oficial da Igreja? Como teria

ocorrido a aceitação da ideia da formação de um partido católico, pelo clero e por

leigos católicos? Essas questões serão discutidas no decorrer do capítulo.

No momento, no entanto, propomos apontar os conceitos que darão base

para a análise do objeto em estudo, bem como traçar um panorama do contexto

histórico, político e religioso anterior ao projeto do partido, no Brasil e em Goiás.

1.1 Entre a Fé e a Política.

Acreditamos que para as pesquisas no campo da religião e da política torna-

se relevante uma abordagem com elementos teóricos referenciais da História

Cultural. Ao longo do século XX, a historiografia mundial passou por várias

transformações. Com a história política não foi diferente. A partir da década de 1980

ganhou corpo o que é convencionalmente chamado de Nova História Política, que

pretendia ampliar seu horizonte de análise.

Segundo Pesavento (2008, p.75), a política “é um campo que tem

demonstrado ser um dos mais ricos para o estudo das representações”, categoria

central para a História Cultural. Foi, a rigor, incorporada pelos historiadores a partir

das formulações de Marcel Mauss e Durkeim, no início do século XX. A autora

chega a falar de uma verdadeira renovação do político, trazida pela História Cultural.

O mesmo ocorre com a religião, que conforme Durkheim, expressava o

mundo social. Para este autor clássico, existe como a própria sociedade enquanto

um “sistema de força”. A religião deve ser abordada como um componente inserido

em vários tempos e, assim, mesclado à problemática cultural.

Durkheim (1996) ainda aponta para a importância da percepção das imagens,

dos significados e das representações na compreensão do fenômeno social.

“Representações sociais se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se

institucionalizam, portanto podem e devem ser analisadas a partir da compreensão

das estruturas dos comportamentos sociais”, comenta Minayo (1994, p.108).

os princípios instituidores de uma nova ordem política, social e econômica para o mundo, naquele instante,
considerado ‘moderno’ (SILVA, 2009, p. 14).
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As representações coletivas são destacadas também por Roger Chartier.

Porque elas “incorporam nos indivíduos as divisões do mundo social e estruturam os

esquemas de percepção e de apreciação a partir dos quais estes classificam, julgam

e agem” (CHARTIER, 1991, p. 183). O autor destaca também a acepção de

representação política, segundo as quais, consistem na “exibição do ser social ou do

poder político tais como as revelam signos e ‘performances’ simbólicas através da

imagem, do rito ou daquilo que Weber chamava de ‘estilização da vida” (Ibid.). Nas

relações sociais e religiosas estão presentes tanto a dominação como a resistência,

tanto os conflitos como os conformismos, como também a possibilidade de

transformações sociais.

Considerando os elementos presentes nas relações sociais e religiosas,

propomos com a presente pesquisa, um estudo sobre o Partido Cathólico goiano,

cujo lema criado para a agremiação era “Deus, Pátria e Liberdade”. Percorrendo um

caminho que privilegie a perspectiva do jogo das representações que o partido

construía acerca da sociedade goiana e vice-versa, bem como os valores que

guiaram o programa do partido.

Quando estudamos as religiões, as filosofias, as ciências ou a história da

Igreja precisamos tomar o máximo de cuidado de não “reduzi-las aos nossos

estreitos pontos de vista, acabando como cegos tateando um fenômeno ou uma

instituição complexa e julgando-a como simples” (MARQUES: 2005, p.7).

Nesse sentido, entendemos que, “o conhecimento histórico enquanto é

construído não pode ser desligado do contexto histórico concreto em que ocorre”

(ARAUJO, 1986, p.12). O conhecimento histórico não se faz sem o sentido cultural

que está em circulação.

Uma análise pode ser construída e aplicada também na perspectiva do

imaginário político. Para Girardet (1987, p. 50), ele é um campo que permite uma

forma de trabalhar o presente com acontecimentos do passado. “a representação

está ligada ao processo de abstração e a ideia é uma representação mental que se

configura em imagem, que temos de uma coisa concreta ou abstrata”. No entanto, é

preciso atentar para um temível problema: o da narrativa mitológica e seus possíveis

fundamentos objetivos. “Nenhum dos mitos políticos se desenvolve, sem dúvida, no
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exclusivo plano da fábula, em um universo de pura gratuidade, de transparente

abstração, livre de todo contato com a presença das realidades da história”

(GIRARDET, 1987, p.51).

A criação de um partido político, para os católicos, poderia tornar-se um

instrumento fundamental para a “recristianização” 4 da sociedade.

O clero depositava inteira confiança na fidelidade dos membros da Igreja.

Acreditava que as orientações eclesiásticas não seriam postas em dúvida. Além do

que, sustentavam a ideia de um complô para destruir a Igreja Católica. O qual era

promovido pela maçonaria e pelo judaísmo com apoio dos liberais e dos positivistas.

Conforme Oscar Lustosa, “Surge na metade do século XIX, a onda

avassaladora da filosofia liberal a dominar as camadas mais lúcidas do pensamento

e da política brasileira” (LUSTOSA, 1982, p. 25).

Essas ideologias colidiram, frontalmente, com a doutrina cristã tradicional,

segundo a qual o poder procede de Deus. O liberalismo, com a sua doutrina política

e econômica, postulava a liberdade de consciência e de pensamento, considerando

tais liberdades como direitos inalienáveis da pessoa. E fazia derivar do povo o

poder, sendo essa a única fonte de legitimidade. O positivismo tinha como principal

característica a exaltação das ciências.

A questão nos remete para o imaginário social que, para Backzo, “é uma peça

efetiva e eficaz do dispositivo de controle da vida coletiva e, em especial do

exercício da autoridade e do poder. Ao mesmo tempo, ele torna-se o lugar e o objeto

dos conflitos sociais” (BACKZO, 1985, p. 310).

A abertura da História Política e outras áreas do conhecimento, e a ideia de

que as relações de poder podem ultrapassar as fronteiras políticas, permite que

utilizemos conceitos como o de Cultura Política para enriquecermos as discussões

em torno do Partido Cathólico goiano.

A partir da definição de Bobbio, no que tange o uso da expressão cultura política,

4 Esse era um termo da época que foi utilizado para combater o Estado laico e independente da Igreja. O
chamado “Estado ateu” foi condenado, inclusive, no Syllabus elaborado por Pio IX.
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será aqui utilizada “para designar o conjunto de atitudes, normas, crenças, mais ou

menos largamente partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e

tendo como objetos fenômenos políticos” (BOBBIO, 1998, p. 306).

A partir dessa abordagem, podemos analisar o estudo das relações dos

indivíduos e dos projetos coletivos que dinamizam a política, suas redes de aliança,

suas estratégias de negociação e suas relações cotidianas com a sociedade.

O enfoque para a análise em estudo perpassa a linha de pensamento de

Lefort (1991), numa discussão com base no que o autor classificou de um “labirinto

teológico-político”. Segundo seu esquema:

Tudo que vai no sentido da imanência vai no sentido da transcendência,
tudo que vai no sentido de uma explicitação dos contornos das relações
sociais vai no sentido da interiorização da unidade, tudo que vai no sentido
da definição de entidades objetivas, impessoais, vai no sentido de uma
personalização dessas entidades (Ibid. p. 294).

Para esse autor, existe uma certa imbricação – mesmo lidando com

representações ou práticas “puramente religiosas ou puramente profanas” – entre a

religião e a política.

Segundo Quadros (2009), o trânsito do nível religioso com o do político, na

sua ambiguidade, pode ser sintetizado pelo conceito teo-político. Termo que indica a

interdependência do crer com o poder. O autor afirma que essas relações percorrem

a história da humanidade ao longo do tempo, e nisso concorda Maffesoli (1997, p.

271) ao argumentar: “a ordem que parece desenhar-se é a de um conjunto de

comunidades nem positivas nem unanimistas, mas precárias e submetidas à

versatilidade da emoção”.

Isso implica dizer que as forças religiosas são levadas em consideração como

fator de explicação política e em numerosos domínios. Seguindo Aline Coutrot

(1996, p.335), podemos dizer que “o religioso informa em grande medida o político,

o político estrutura o religioso” (COUTROT, 1996, p.335).

O conceito de teo-político, aplicado no estudo sobre o Partido Cathólico

goiano, na luta travada entre o clero, o Estado e a oligarquia dominante, atuará
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como facilitador na compreensão do “trânsito político-religioso na sua ambiguidade”.

Conforme Quadros:

A catolicidade do poder espiritual engloba o temporal porque a
salvação é desenvolvida em pleno mundo carnal. Mas se a salvação
é espiritual, a obrigação de levar o perdão e a mensagem divina a
todos os povos inclui o controle sobre as ‘regiões’ onde eles vivem
(QUADROS, 2010, p. 74).

Claude Lefort, um dos defensores da perenidade das relações do teo-político,

enfatiza ser “um passo intransponível afastar o nível religioso da análise política”

(LEFORT, 1991, p. 259). Segundo o autor, devemos examinar os sentidos que

damos para as palavras religião e política. Para não corrermos o risco de nos

remetermos a fenômenos culturalmente determinados.

Nessa perspectiva, propõe-se a busca da articulação de relações com outra

realidade e/ou sistema. “O político não tem fronteiras naturais, ora se dilata até

incluir toda e qualquer realidade, absorvendo a esfera do privado; ora ele se retrai ao

extremo” (RÉMOND, 1996, p. 442). Tentamos compreender com esse enfoque o

campo de força teo-político nos primórdios do Goiás republicano.

1.2 Romanização, Ultramontanismo ou o Quê?

O final do século XIX constituiu um tempo de significativas mudanças na

sociedade brasileira: a substituição de um governo monárquico pelo regime

republicano; a transição do latifúndio escravocrata para o sistema da pequena

propriedade e da mão-de-obra livre; um espaço que se abria para a emergência da

burguesia, com sua base de sustentação nos centros urbanos.

Para Silva (2009), a principal linha religiosa adotada pelo episcopado

brasileiro, no período, foi a do pontífice Pio IX, denominada de ultramontana. “A

adoção de tal linha pontifícia significou a execução de um projeto católico que teve

por objetivo principal lutar contra a aprovação das propostas liberais no Parlamento

brasileiro” (SILVA, 2009, p.13). No bojo desse projeto estava a criação de um partido

católico. Mesmo com a desautorização de Roma e a recomendação de Pio IX para

os católicos não se envolverem na política. Conforme Idelfonso Camacho:

No contexto da unificação italiana, que “roubou” o Estado do Papa, Pio IX
recomendou em 1874 que os católicos italianos não participassem de
partidos ou da política. Era para valer na Itália somente, mas acabou se
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tornando referência em outras partes do mundo com governos
secularizados. Parece que o princípio ficou valendo especialmente para o
clero, a não ser que o bispo local autorizasse a participação em cargos
políticos. Depois a questão dos partidos foi sendo desautorizada por Roma
para manter a “catolicidade”, apesar das ocorrências dos partidos católicos
em certos momentos na América Latina (CAMACHO, 1995, p. 50).

Conforme Azzi (1994), ao responsabilizar as forças do mal pela revogação

dos privilégios da nobreza eclesiástica na época da Revolução Francesa, bem como

pela perda dos territórios pontifícios durante a Unificação Italiana, os clérigos

ultramontanos “imaginaram que a melhor forma de recuperar o poder da hierarquia

eclesiástica era introduzir a concepção de Igreja como verdadeira estrutura

militarizada”.

Havia a necessidade de que todos os católicos leigos se submetessem à

hierarquia eclesiástica no sentido de combaterem, segundo o pensamento clerical, a

“onda de liberalismo” que assolava o país.

Dentro do projeto do “catolicismo romanizado, cabia aos católicos lutarem

pela manutenção do trono e do altar”, como acontecia no regime de padroado que

prevaleceu durante o período monárquico.

Pelo padroado régio português “as dioceses e comarcas católicas eram

unificadas, sob a égide do regalismo e com colaboração da Inquisição” (TORRES-

LONDONO, 1999, p.117).

Os reis tinham direito de apresentar os bispos a serem confirmados pelos

papas, e, pela Ordem de Cristo; receber o dízimo e nomear outras autoridades

eclesiásticas. Teriam também obrigações como: manter o culto, expandir e defender

a fé, zelar pela observância dos Cânones e construir igrejas. Esta última quase

nunca foi cumprida no Brasil, onde a maioria das igrejas foi construída pelos

fieis.

O ultramontanismo era uma linha conservadora numa perspectiva marcada

pelo centralismo em Roma5. Esse termo foi usado no século XI, e reapareceu no

século XIX, “descrevendo uma série de conceitos e atitudes do lado conservador da

Igreja Católica e sua reação aos excessos da Revolução Francesa” (VIEIRA, 1980,

5 Uma boa discussão sobre o assunto é feita por Maria Conceição Silva no primeiro capítulo da obra:
Catolicismo e casamento civil em Goiás (2009).
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p. 32). Na prática, essa centralização levou a uma maior uniformização da disciplina

eclesiástica.

Não só para Oliveira, mas também Beozzo, Azzi e outros, falar de

romanização é remeter à ação reformadora dos bispos, padres e congregações

religiosas, cujo, objetivo era o de “moldar o catolicismo brasileiro conforme o modelo

romano”.

A romanização não foi um processo restrito ao catolicismo brasileiro. A Santa

Sé, o Papa e a Cúria Romana tiveram um papel importantíssimo: “no fundo, os

bispos não fazem mais do que incorporar ao catolicismo brasileiro os modelos de

organização eclesiástica, de crenças e de práticas religiosas que a Santa Sé lhes

fornece” (OLIVEIRA, 1985, p.292).

Na tentativa de compreender o que foi essa romanização do catolicismo

brasileiro, Oliveira utiliza como base um documento confidencial de D. Macedo

Costa, intitulado “Pontos de reforma na Igreja do Brasil”. Este documento foi redigido

em 1890 contendo cerca de vinte páginas divididas em nove capítulos6. Ao analisar

as propostas de tal documento, o autor traça um panorama do que foi, segundo ele,

o projeto de reformas do líder do episcopado brasileiro no início do período

republicano.

Resumidamente, podemos descrever o resultado da análise feita pelo autor

destacando os seguintes pontos: uniformidade de ação do episcopado como um

único corpo; os bispos devem aumentar sua união com o Papa; é preciso estimular o

estudo da moral, promover exercícios espirituais e, na medida do possível, fazer

reuniões mensais do clero; para mais estimular os seminaristas, os melhores devem

ser enviados a continuarem sua formação em Roma; aumentar a prática das

virtudes, por meio das missões populares no sentido de edificar e regenerar a fé

católica atraindo assim candidatos ao sacerdócio; a necessidade do zelo especial

pelos colonos imigrantes, que são de maioria católicos e não encontram nos núcleos

coloniais os cuidados espirituais que recebiam em seus países de origem; convém

trazer da Europa outras congregações religiosas, masculinas e femininas, para

6O documento “Pontos para a reforma da Igreja no Brasil”, de D. Macedo Costa, está reproduzido no apêndice
da obra de R. Azzi. O episcopado na história da Igreja do Brasil. Rio de Janeiro, CERIS/CNBB, 1969 (datil),
cap. II, art. 2 e 1.
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fundar e dirigir escolas católicas; aproveitando a separação entre Igreja e Estado,

resolver de uma vez por todas a situação das irmandades e confrarias, expurgando-

as de elementos maçônicos; O necessário aumento de dioceses proporcionalmente

à dimensão do país.

Nesta análise, o conjunto de medidas contidas no documento será o

programa de reformas da Igreja na virada do século, muito embora, o concílio

proposto não se tenha realizado, as reformas propugnadas foram quase todas

levadas a efeito nos anos seguintes. “A lógica que norteia o documento é a da

sobrevivência do aparelho eclesiástico no novo contexto social e político”

(OLIVEIRA, 1985, p. 282-283). O autor afirma que:

A influência romana é facilmente compreensível, posto que após a perda do
seu poder temporal o Papa acentuou fortemente seu papel religioso
trazendo para si o governo da Igreja e as definições de fé e moral. Quando
os bispos, padres e congregações religiosas européias empreendem
romanização do catolicismo brasileiro, eles estão convictos de que não
fazem mais do que corrigir um atraso de três séculos da religião no Brasil,
que não tinha acompanhado o movimento de restauração em curso na
Europa após o Concílio de Trento (Ibid., p.284).

A ideia que norteia tais afirmações é parte de uma produção historiográfica

que fornece grande contribuição para se entender “a posição do episcopado que

apoiou a linha de Pio IX e seus sucessores pontifícios” (Ibidem).

O Pontificado de Pio IX destacou-se pelo dinamismo com que impulsionou a

Igreja universal; um notório aumento das vocações sacerdotais e um esforço por se

submeterem a uma disciplina mais rigorosa, após uma longa passagem pela

austeridade dos seminários.

Convencida de sua verdade moral e divinos ensinamentos, a Igreja Católica

temia “que os sectários do ateísmo, criando leis impropriamente denominadas, não

tardariam a sugerir, a instar e a compelir os altos poderes do Estado contra os

católicos.”7 O choque entre as ideologias que circulavam na época seriam

inevitáveis, com manifestações nos mais diversos âmbitos da sociedade ocidental.

Conforme Selvino Malfatti (2011), o que acontecia era um confronto ideológico entre

o conservadorismo da Igreja e o liberalismo das elites dirigentes. A Igreja, pelo

controle que exercia sobre a família e a educação, através da religião e escolas,

7 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 1890, p. 124.
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possuia grande influência ideológica sobre seus fieis, os quais eram maioria na

sociedade. Esta população tornava-se objeto de conquista dos liberais, pois

precisavam do consentimento para se legitimar. Como estratégia os liberais

utilizavam a desmoralização da instituição Igreja. Esta, acuada pelos liberais,

procurava defender-se. “Toda uma atitude de reação contra o liberalismo, que teria

seu ponto central no ‘Syllabus’ e no ‘Vaticano I’, é transferida para o Brasil”

(FRAGOSO, 1992, p. 144).

Segundo Silva (2009), o pontífice Pio IX, antes mesmo do Concílio Vaticano I

(1869-1870), “já havia traçado caminhos a serem trilhados pela Igreja Católica com a

encíclica Quanta Cura e o compêndio Syllabus (1864)”. Em 1864, o papa publicou

uma encíclica, em que era definida a posição da Igreja perante os “liberalismos”: a

encíclica Quanta Cura (ou seja, quanta inquietação).

Anexa à encíclica vinha uma relação, o Syllabus, (sumário, índice) de oitenta

proposições em que se resumiam os principais “erros” da época: o Panteísmo, o

Naturalismo, o Racionalismo, o Indiferentismo, o Socialismo e o Comunismo, bem

como erros doutrinários acerca do matrimônio e da moral cristã.

Era a condenação explicita de ideologias que proliferaram no século XIX e

que, de um modo ou de outro, afrontavam e se opunham ao Cristianismo. Conforme

Selvino Malfatti:

A Igreja estava comprometida com o absolutismo e em decorrência disso,
era vista como adversária por parte do liberalismo e, já que fora despojada
dos privilégios que desfrutava na monarquia absoluta, via no liberalismo um
usurpador, naquele momento histórico do século XIX (MALFATTI, 2011, p.
25).

É nesse contexto das relações da Igreja com o mundo moderno que se gera

um dos mais importantes fenômenos do século XIX: a secularização do Ocidente8,

acelerada pelo cerco da Igreja por acontecimentos políticos e sociais, um pouco por

todo o lado.

8 Por secularização entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à
dominação das instituições e símbolos religiosos. Quando falamos sobre a história ocidental moderna, a
secularização manifesta-se na retirada das Igrejas cristãs de áreas que antes estava sobre seu controle ou
influência: separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da Igreja, ou emancipação da educação do
poder eclesiástico, por exemplo (BERGER, 1985, p. 119).
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A possibilidade de colocar representantes católicos no Parlamento impediria

que se completasse a “obra da descristianização” iniciada pelos “ímpios”. No

pensamento de Michel de Certeau (1994), “a autoridade das instituições sustentam-

se na capacidade de produzir credibilidades”. Diante do fenômeno da modernização,

impregnado com a ideologia da secularização, havia uma grande ameaça ao poder

da Igreja.

Tal contexto resultou na convocação de um concílio ecumênico, considerado

o mais relevante acontecimento da Igreja no Pontificado de Pio IX, o Concílio

Vaticano I, no período entre 1869 – 1870.

Muito embora, numerosos temas tenham sido indicados, as circunstâncias

político-militares acabaram por limitar os trabalhos do Concílio a dois principais: a

Constituição Dogmática sobre a Fé Católica (a Dei filius) e a Constituição Dogmática

sobre a Igreja de Cristo (Pastor Aeternus).

Ademais a Igreja, que juntamente com o múnus apostólico de ensinar
recebeu o mandato de guardar o depósito da fé, tem também de
Deus o direito e o dever de proscrever a ciência falsa [1 Tim 6,20], a
fim de que ninguém se deixe embair pela filosofia e por sofismas
pagãos [cf. Col 2, 8; cân 2]. Eis por que não só é vedado a todos os
cristãos defender como legítimas conclusões da ciência tais opiniões
reconhecidamente contrárias à fé, máxime se tiverem sido reprovadas
pela Igreja, mas ainda estão inteiramente obrigados a tê-las por conta
de erros, revestidas de uma falsa aparência de verdade (A fé e a
razão. Cap. IV. Sessão III. Concílio Vaticano I. 24-04-1870).

A Constituição sobre a Fé Católica define a existência de um Deus pessoal

que pode ser atingido pela razão humana, no entanto, isto só poderá acontecer

através da Revelação, e esta é prioridade da Igreja Católica que se declara fiel

depositária da fé.

A infalibilidade pontifícia está definida no capítulo IV da Constituição sobre a

Igreja de Cristo, votada em 18 de julho de 1870, não sem divergências, pois, uma

minoria de bispos, achando inoportuna tal definição abandonam o Concílio antes da

votação final. A afirmação da infalibilidade papal está explícita no documento:

Por isso Nós (...), com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos
e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano
Pontífice, quando fala ex cathedra, isto é, quando, no desempenho do
ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua
suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à
moral para toda a Igreja, em virtude da assistência divina prometida a
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ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual
Cristo quis munir a sua Igreja quando define alguma doutrina sobre a
fé e a moral; e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice
são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da Igreja,
irreformáveis. (O Magistério infalível do Romano Pontífice. Cap. IV.
Sessão IV. Concílio Vaticano I. 18-07-1870).

A autoridade absoluta do Papa foi legitimada pelo Concílio Vaticano I, sendo

seu poder “exercido pela graça de Deus” e as decisões “perpassadas pela

sacralidade” o poder constituído se sustentava na “liberdade divina”. Foram essas as

representações que fizeram parte do imaginário religioso católico da época.

Conforme Azzi, a preocupação fundamental da Igreja estava, naquele momento,

direcionada no sentido de fortalecer a nova identidade católica.

No decorrer da história brasileira a presença da Igreja na política foi marcada

ora pelo confronto direto e pela luta; ora pela indiferença. Cabe aqui o pensamento

de Mainwaring (1989), ao afirmar que a Igreja foi e continua sendo “uma instituição

altamente complexa e heterogênea”. Para o autor, apesar de novas propostas terem

emergido dentro da Igreja, as ideias tradicionais ainda revelam marcante resistência.

1.3 Partidos e Católicos

Segundo Azzi (1994), dentro da perspectiva ultramontana esta nova

identidade devia ser caracterizada por uma rígida formação religiosa e moral, cuja,

influência social seria obtida através da participação dos católicos na política

partidária, e, para tanto, a urgência da fundação de um partido. A criação partidária

nos leva a refletir acerca da relação entre Igreja e Estado, na perspectiva do

entendimento da Igreja enquanto instituição detentora de poder espiritual e suas

implicações para o poder temporal estabelecido. Isso envolve, ainda, o papel dos

indivíduos e sua hierarquia de lealdades em relação a estes poderes temporal e

espiritual.

Após a proclamação da República no Brasil, quando se faziam as primeiras

eleições do novo regime separatista entre Estado e Igreja, o projeto, antes somente

iniciado, fora retomado. Funda-se, então, o Partido Cathólico no Rio de Janeiro, em

1890, e de lá de espalha para outras capitais, inclusive Goiás.

É sabido que em cada lugar, e em cada etapa, o Partido Cathólico apresentou

variáveis distintas impostas pelas circunstâncias da conjuntura política do momento.
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Na década de 1870 eram tensas as relações entre a Igreja e o Estado. Este é um

período caracterizado pelo anticlericalismo, ocorrido quando “os governos liberais

iniciaram uma série de ataques contra os privilégios da Igreja, como aconteceu na

Bélgica, Holanda, Áustria, Alemanha, Itália e França” (MALFATTI, 2011). No Brasil

tais conflitos explodiram na chamada Questão Religiosa.

Em decorrência de tal fato, segundo Oscar Lustosa (1982), surge a

necessidade da articulação política das forças católicas. Os primeiros apelos

ocorreram em 1867, “mas eram vozes isoladas que clamavam no deserto do

catolicismo brasileiro, politicamente desarticulado e sem rumo certo” (LUSTOSA,

1982, p. 41).

Tais apelos partiam da necessidade de combaterem um movimento iniciado a

fim de que o Estado encampasse os serviços do registro civil, até então nas mãos

da Igreja. Mas foi somente em 1869 que começou a tomar forma a conscientização

dos católicos para a mobilização efetiva de suas forças:

Unidos devem os católicos procurar influir, como na França e na Bélgica,
nos comícios populares, onde como cidadãos brasileiros têm parte da
soberania que pela Constituição o povo delega aos poderes da nação. (O
Apóstolo, Rio de Janeiro. In. LUSTOSA, 1982, p.42).

O agravamento das relações entre a Igreja e o Estado, consequentes dos

atritos entre a maçonaria e os bispos de Pernambuco e do Pará (1872/1875), teve

como resultado, em todo país, através da imprensa católica, uma campanha sobre a

necessidade imediata da criação do partido cathólico. Segundo Lustosa, de 1874 a

1876 percebe-se uma grande movimentação em torno do desenvolvimento do

partido.

A imprensa dos Estados de Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Minas

Gerais e São Paulo se encarregaram da tarefa para a tomada de consciência de

uma ação política organizada por parte dos católicos.

Uma medida prática foi a formação de Associações Católicas, com objetivos

eminentemente sociais. Tais associações funcionariam como “cérebro” para as

orientações no período eleitoral. Isso não agradou aos adversários da “politização”

dos meios eclesiásticos.
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O pedido de oficialização da Associação Fluminense, foi negado pelas

autoridades civis. O que não impediu que se desenvolvesse, em todos os planos: a

criação e circulação de jornais católicos, fundação de diretórios, formação de chapas

de candidatos, manifestos e programas.

Nesta primeira fase, segundo o estudo clássico de Oscar Lustosa (1983), foi

traçada a linha do conteúdo do Partido Cathólico, lançando as bases de uma

plataforma ideológica bem definida. O Ensaio de Programa para o partido foi obra de

José Soriano de Souza.9

O segundo momento, no qual se colocou a questão do partido, foi após a

proclamação da República, quando em 1890 se faziam as primeiras eleições do

novo regime separatista.

O Programa Comum, “proposto a todos os católicos brasileiros”, foi publicado

na revista católica A CRUZ, em Goiás, no dia 29 de agosto de1890. O texto afirmava

não haver mais que dois partidos a se fazer frente no Brasil: “o dos governantes

positivistas, militares, assalariados da ditadura e demais adesistas e o dos católicos,

os quais eram independentes, separados do Estado, e livres de todo o vínculo

oficial”.

Segundo Azzi (1994), no pensamento dos frades o país estava dividido em

dois grupos: de um lado os políticos opressores da religião católica, “perseguidores,

maçons, judeus e renegados da fé cristã; e do outro, os indivíduos que compunham

a chapa do Partido Cathólico, homens de probidade, consciência imaculada, de

progresso real e de fecunda iniciativa”.

Era um confronto entre os inimigos da religião e seus amigos. Dentro desta

perspectiva, nos dizeres do autor, os frades desqualificavam qualquer ação

efetivamente política, transferindo toda a preocupação para a dimensão religiosa:

“esqueçamos-nos dos partidos meramente políticos, e unamo-nos para que triunfem,

em toda a parte os verdadeiros amigos do Brasil, isto é, os mantenedores da sua fé

católica apostólica e romana”10

9Sobre José Soriano de Souza, há boas informações em MACEDO, Ubiratan Borges de. A liberdade no Império .
O pensamento sobre a liberdade no Império brasileiro. São Paulo, Editora Convívio, 1977, pp. 147-158.
10 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 29-08-1890. V. 1, n. 21, p. 161.
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O período compreendido entre 1881 a 1909, selecionado como recorte para a

pesquisa, perpassa os bispados de dois Importantes clérigos, que serão

mencionados mais adiante. Também abarca acontecimentos políticos de suma

importância para a pesquisa: como a primeira reforma eleitoral do país com a

criação da Lei Saraiva ou Decreto 3.029 de 09 de janeiro de 1881, redigida pelo

deputado geral Rui Barbosa. Este decreto instituiu, pela primeira vez, o Título de

Eleitor, além das eleições diretas, com voto direto e secreto, para todos os cargos

eletivos do Império: senadores, deputados à Assembleia Geral, membros das

Assembleias Legislativas Provinciais, vereadores e juízes de paz.

Esta lei determinava a realização de um censo em todo o reino com vista a

ser efetuado o alistamento dos eleitores. Estabeleceu ainda que os que não fossem

católicos (religião oficial do Estado) poderiam se eleger. Outro marco considerável

para o período em estudo foi o Movimento de 1909 em Goiás, com o retorno dos

Bulhões ao poder. “Em todo o período republicano foi a única tomada do poder pela

força, por um grupo político estadual, em todo o país” (CAMPOS, 2003, p.89). Isso já

remete à especificidades do Estado goiano.

1.4 Inícios da República em Goiás

No Estado de Goiás a estrutura social, econômica e política praticamente não

sofreu alterações com o advento republicano. A base do poder local continuou a ser

o setor agrário, que formou a organização coronelística no período.

As transformações operadas no cenário federal repercutiram em Goiás na

forma de um choque violento entre as elites locais. Os primeiros tempos da

República foram vividos em meio a intensas crises políticas, ao final das quais os

Bulhões ascenderam ao poder do Estado.

Há uma quase inexistência de arquivos do Legislativo, especialmente durante

a Primeira República, em Goiás. “Não havia um diário do Legislativo e mesmo as

atas tinham uma publicação irregular”. Há momentos em que não havia diário oficial,

sendo os atos oficiais publicados em órgãos da imprensa da Capital. (CAMPOS,

1996, p. 11-12 ).
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As atribuições do Congresso se concentravam em legislar sobre orçamento

estadual; fixação do número de oficiais e praças da força pública; criação de

municípios; estabelecimento de subsídios para a presidência e para os

congressistas. O funcionamento anual do Congresso era de apenas sessenta dias,

oferecendo poucas condições de legislar. Por anos seguidos a mesma questão era

levantada.

De acordo com a Constituição Estadual a Câmara Legislativa era composta

por trinta deputados eleitos em dois círculos eleitorais, ou seja, dois distritos. Cada

distrito elegia quinze parlamentares, com permanência de três anos de mandato. Em

1894, a Constiuição é modificada. Criam-se quinze círculos elegendo cada um dois

deputados. “A importância dos círculos está no apoio da cidade sede no arranjo de

poder que se estabelece. A composição do Congresso reflete bem o apoio que o

‘Centro’ recebe”(CAMPOS, 1996, p. 13).

O autor afirma que mesmo com a dificuldade de transporte, doze municípios

do Sul, Centro e Norte, são representados no Congresso. Embora a predominância

na Capital seja de dez representantes.

Esse arranjo vigorou até a terceira Legislatura em 1900, quando entrou em

vigor a Reforma Constitucional de 1898. Após essa Reforma o Legislativo goiano

passou a ser bicameral, isto é, criou-se o Senado Estadual composto por “cidadãos”

eleitos na proporção de um para dois deputados. O mandato de deputado foi

alterado para quatro anos e a composição da Câmara reduzida para vinte e quatro

membros. O Senado em número de doze elementos com mandato de oito anos, e

eleitos majoritariamente no Estado.

A partir de setembro de 1900, o Congresso é eleito nessa nova configuração.

Dois partidos concorrem, o Partido Republicano – PR, também conhecido como

Centro Republicano. E o Partido Republicano Federal - PRF. O Congresso

bicameral permaneceu até a vitória do Movimento de Trinta.

É em torno dos Bulhões que se organiza o núcleo oligárquico que controla a

política regional na primeira década da República. Para Campos:

Leopoldo de Bulhões é a principal expressão política dos defensores da
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autonomia estadual, e por isso, seu grupo se opõe aos governadores
nomeados e ao marechal Deodoro. “A política dos governadores”, a
legislação eleitoral, as oligarquias e a “reciprocidade” da política
coronelística colocam as bancadas estaduais, no Congresso, subordinadas
à política oficial. A oposição, no arranjo que se estabelece, tende a ser
excluída do Parlamento (CAMPOS, 1996, p.16).

O sistema eleitoral em Goiás permite aos mandantes tolher qualquer indício

de oposição, e se existe não permite espaço na política. Conquanto, a oposição

circunscreve-se quase somente às páginas de jornais.

Dois importantes periódicos são utilizados como porta-vozes na defesa da

Igreja e do Partido Cathólico: o primeiro a Gazeta Goyana, semanário político que foi

fundado em julho de 1889 e extinto em abril de 1892. Teve como chefe o Conego

Ignacio Xavier da Silva, intelectual ligado à agremiação conservadora liderada pela

família Fleury-Jardim.

O segundo foi a revista católica A Cruz, fundada pelo dominicano francês,

Frei Gil Vilanova. Esta revista era publicada três vezes por mês e circulou no período

entre fevereiro de 1890 a fevereiro de 1891.

Azzi (1994) afirma que em Goiás a força católica ultramontana mais

expressiva era constituída pelos dominicanos franceses estabelecidos na capital e

que foram eles a levar avante o projeto de fundação do partido cathólico no Estado.

Por isso é importante comentar alguns pontos sobre os dominicanos franceses, em

Goiás, mesmo fazendo um rápido relato.

Em 1882 foi fundada a Missão dos Frades Pregadores da Província de

Toulouse, iniciativa do padre Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, que após

sagrar-se bispo de Goiás, no Rio de Janeiro, veio para cá em companhia dos padres

franceses: frei Raimundo Mandré, frei Lázaro Melizan e frei Gabriel Môle.

Com o crescimento administrativo da Missão, outros religiosos foram

chegando, dentre eles: frei Gil Vilanova, fundador da revista A CRUZ e frei Michel

Berthet, autor da memória Viagem de Missão. Berthet relata uma visita canônica que

fez ao norte de Goiás no ano de 1883, juntamente com D. Cláudio.
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Nos seus escritos Berthet faz um comentário interessante sobre Porto

Nacional (antigo Porto Imperial), uma cidade construída à margem direita do rio

Tocantins

Encontram-se aí alguns ricos negociaciantes que anualmente descem até
o Pará, levando couro e trazendo vinho, farinha, tecidos, mantas, colchas
etc.
A população de Porto Nacional é a melhor da diocese. Ali, nada de partido
político. A única política é a de promover os interesses da localidade. (...)
Porto Imperial está pois sem vigário. Todos pedem insistentemente ao bispo
que eu fique com eles. Oferecem uma casa a religiosos e um rico
negociante oferece-me também uma de suas casas, com a condição de
lecionar para seus filhos. (...). Lá e lá somente, os homens importantes se
confessaram. Esta população faria os maiores sacrifícios para ter uma casa
de missionários e a graça de Nosso Senhor transfomaria certamente em
pouco tempo estas almas tão bem dispostas.(MEMÓRIAS GOIANAS I, p.
162-163).

Três anos após a visita, foi fundado o Convento da Ordem dos Dominicanos

em Porto Nacional, onde frei Berthet permaneceu até o ano de 1891. Juntamente

com frei Gil Vilanova desenvolveu trabalhos de catequese e combate acirrado contra

o espiritismo. Regressou à França em 1892.

O governador de Goiás, Aristides de Souza Spínola – 1881, citou em relatório

o que segundo ele é “um fato extraordinário. Na paróquia do Porto Imperial, sede da

respectiva comarca, não alistou-se um só eleitor” (MEMÓRIAS GOIANAS, 13, p.

162).

Considerando que a disputa religiosa e política é um tanto complexa e não

caminha num sentido único, surge questionamentos importantes para a análise. A

população de Porto Nacional é a melhor da diocese porque não tem partido político?

Não tem partido político porque não tem vigário? Ou não tem vigário por isso não

tem partido político? O que dizer de tais observações serem feitas por um

companheiro de frei Gil Vilanova, fundador da revista defensora do Partido

Cathólico? Além do que o final da permanência de Berthet em Porto nacional e seu

retorno para a França coincide com a derrota do partido.

A história do Partido Cathólico goiano perpassa a gestão de dois bispos,

entusiastas da causa católica no âmbito político: D. Claudio J. G. Ponce de Leão

(1881-1890) e D. Eduardo Duarte e Silva (1891-1908). O primeiro foi indicado para
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senador pelo Estado goiano e o segundo foi um dos idealizadores do movimento

para a fundação do partido no Rio de Janeiro.

O bispo Joaquim Gonçalves de Azevedo (1865 a 1876) foi o primeiro a dirigir

a Igreja goiana, segundo Silva (2009, p. 35), “em consonância com as propostas

ultramontanas no país”. Seu sucessor, D. Claudio J. Gonçalves Ponce de Leão,

bispo Lazarista, ex-professor dos seminários diocesanos de Mariana e de Fortaleza,

foi um dos mais genuínos representantes da Reforma Católica em Goiás, dando

continuidade ao espírito reformista do seu antecessor.

D. Eduardo Duarte e Silva foi aluno de padres lazaristas e jesuítas, na cidade

onde nasceu, Florianópolis. Em 1868, seguiu para Roma, onde concluiu seus

estudos em Filosofia e Teologia pela Universidade Gregoriana, ordenando-se, então,

presbítero. Estava presente em Roma quando da promulgação do Concílio Vaticano

I (1869-1870), tendo testemunhado a proclamação do dogma da infalibilidade papal

por Pio IX. Permaneceu em Roma até o final de seu doutorado, em 1875. É

considerado o mais importante bispo romanizador da história goiana. Chegou a

Sant’Ana de Goiás no dia 29 de setembro de 1891.

A trajetória do seu bispado foi investigada por Ronaldo Vaz, e mostra um

repleto esforço pela Reforma Católica, e sérias desavenças com a oligarquia

dominante no período, os Bulhões.11

A reunião para a fundação do partido foi presidida pelo bispo diocesano D.

Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, em 02 de junho de 1890. No dia 05 de julho

do mesmo ano, o bispo fora transferido para Porto Alegre. O motivo de sua

transferência é desconhecido. Na carta Pastoral de despedida do povo goiano, ele

faz um apelo aos católicos no sentido de se unirem em torno do partido; “muito nos

alegramos e imensamente nos regozijamos de ver que os fieis se agrupam e

formam o Partido Cathólico, a fim de virem em defesa dos sagrados direitos da

consciência cristã”. (SILVA, 1948, p.312).

11 Sobre a vida do bispo há a contribuição de sua autobiografia; dos escritos de José Trindade da Fonseca Silva,
em seu livro Lugares e Pessoa: subsídios eclesiásticos para a história de Goiás; Registros sobre a educação em
Goiás de Genesco Ferreira Bretas. E sobre os Bulhões, ver o trabalho de Maria Augusta Moraes História de uma
oligarquia: os Bulhões.
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O envolvimento de tais bispos com a política partidária nos induz ao seguinte

questionamento: o Partido Católico foi um movimento oficial da Igreja?

É fora de dúvida que, na prática, havia numerosas exceções na vida do clero.

Uma revisão na história do Brasil revela uma significativa participação de

eclesiásticos nos movimentos revolucionários e na vida política da nação.

O clero do início do século XIX era um clero politizado e alheio à cultura

tradicional da Igreja. Tiveram presença marcante em todo o processo de

Independência: na Inconfidência Mineira (1789); na Revolução Pernambucana

(1817); na Confederação do Equador (1824); na Revolução Farroupilha (1835-1845).

Autoridades clericais maiores, os bispos, não faltaram entre os candidatos e os

eleitos para as assembléias gerais e provinciais. Lustosa afirma que “a toda esta

tradição de atuação política do clero haveria de opor-se, direta ou indiretamente, a

reação ultramontana que começa a esboçar-se nos meados do século XIX”

(LUSTOSA, 1982, p, 92).

O autor cita como exemplo de sua afirmação o Regimento do Clero, baixado

por Dom Antônio Joaquim de Melo, bispo de São Paulo, em 1852, no qual se

estabelecia que dado o voto “nenhum outro passo dêem (os clérigos), deixando os

mortos enterrar os seus mortos”. Conforme Lustosa:

A lei eclesiástica em relação às coisas temporais se mostrava
prudente e severa. A tentativa de resguardar os eclesiásticos da
política partidária e afastá-los dos “negócios temporais” se concretiza
nos regulamentos diocesanos, procurando confinar as preocupações
dos sacerdotes às atividades puramente espirituais (Ibid.,1982, p. 92).

Não parece ter sido a preocupação do bispado goiano, durante o período que

nos ocupa.

Em relação à adesão de clérigos e leigos católicos ao partido, é fato que nem

todos comungavam do mesmo ideal. Notícias de jornais da época revelam

significativas divergências. Tais conflitos internos logo se tornariam inevitáveis.

Percebe-se tanto em meio ao clero, quanto católicos leigos uma divergência

de opiniões. Ao ser convidado pelo Sr. Conego vigário geral, para uma reunião do
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Partido Cathólico, João Mendes de Almeida, chefe político, e católico, diz sentir-se

honrado com o convite mas, justifica sua ausência por ser contrário ao partido.

O político tenta convencer o diretório de que a atitude mais sensata e de

acordo com os ensinamentos da Igreja seria não prosseguir com tal objetivo.

Declara,“mãos a obra reverendos do diretório católico de Goiás: novenas, preces

públicas e deixem-se de eleições”12. Mesmo a política sendo comandada por uma

minoria da população, ainda assim, existiam divergências dentro dos grupos.

Utilizando como justificativa proteger a sociedade, uma minoria travavam uma

enorme batalha através da imprensa. A população em geral, na prática, contava

pouco no regime de afunilamento do voto censitário, e os eleitores eram

particularmente “controlados” pelas oligarquias dominantes em Goiás. Jornais

católicos eram utilizados para arregimentar fiéis:

O tempo urge. Cumpre que o Partido cathólico se organize o quanto
antes e marche compacto à conquista das urnas. Temos o número,
teremos a união, e com ela a força que tudo suplanta, se,
compenetrando-nos dos nossos interesses, do interesse dos nossos
filhos, e dos interesses da pátria que tudo sobrepuja, quizermos
afirmar o nosso catolicismo, dando arrhas do nosso patriotismo. (A
CRUZ:14-04-1890, n.8, p.60)

Quem eram esses fieis? Quem eram os eleitores na época? Quem é que

compunham esse “número”?

O chamado para a participação dos fiéis para unir forças se justificava no

pensamento clerical, porque partiam do princípio de que a religião dos católicos era

a religião dos brasileiros - “Temos o número, teremos a união” - Seria a salvação

que iria resguardar a sociedade do “ateísmo social”. Portanto, era lógico se

proclamar um partido guiado pela fé. Seria a primazia das causas religiosas no

exercício do poder.

Concordando com Mainwaring (1989, p.16), a fé é um fenômeno supra-

racional, proclamando pairar sobre todos os outros valores. A Igreja tem início nessa

fé, mas, como toda instituição ao desenvolver interesses, então tenta defendê-los.

Essas preocupações podem levar à adoção de métodos que são inconsistentes

quanto aos objetivos iniciais.

12 Jornal Goyaz-Orgão Democrata, 04-07-1890.
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Segundo Silva (2009), a Igreja brasileira ao adotar a linha conservadora,

numa perspectiva marcada pelo centralismo institucional em Roma, estaria “optando

por um projeto em que os seus representantes frontalmente iriam debater-se com os

protagonistas do liberalismo, seja em âmbito nacional e/ou regional”.

Conforme Itami Campos (1996), o sistema eleitoral na Primeira República,

conhecido como a eleição de bico de pena, e famoso também pelas denúncias de

corrupção, tinha na mesa receptora de votar seu ponto chave. Esta emitia uma ata

que atestava a votação recebida pelo candidato, cabendo ao Poder Legislativo,

através de uma comissão própria, a verificação de poder, a validade da ata e a

confirmação da eleição do candidato.

Além do que, em cada início de legislatura uma comissão de parlamentares

era designada para proceder a “verificação de poderes”, ou seja, para verificar a

veracidade ou falsidade das atas emitidas pelas mesas eleitorais, que as validavam,

confirmando a eleição do candidato, ou não as validavam, sendo o candidato

depurado. Para Campos (1996), o controle da comissão permitia a sistemática

eliminação da oposição e a continuidade das oligarquias.

Ao estudarmos aspectos da vida política goiana nos últimos anos do Segundo

Reinado e nas primeiras décadas da Republica, teremos o mais longo período

oligárquico que Goiás conheceu. Para Moraes (1974, p. 19), o “clã bulhônico”,

contrários ao Partido Cathólico, que pelas qualidades intrísecas, em comunhão com

a política do Centro, dominou toda a conjuntura no período. “Sua influência foi tão

sensível que suas raízes se infiltraram no subsequente período histórico, ainda pelo

espaço de uma década”.

O jornal Goyaz-Orgão Democrata, foi o porta-voz de oposição, mais ferrenho,

ao Partido Cathólico. Era de propriedade de Félix de Bulhões.

Tal oligarquia compunha o Partido Republicano ou Centro Republicano. Era

uma agremiação de cunho liberal que travavam enormes batalhas com o que eles

chamavam de “famigerado partido conservador”, o partido cathólico.

Nas batalhas eleitorais, o Partido Cathólico só obteve êxitos quando aliado a
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outras agremiações. Para Moraes (1974), no período em questão era praticamente

impossível um partido de oposição conseguir vitórias.

Com nosso estudo pretendemos averiguar como se deu as relações

cotidianas com os envolvidos no partido.

Seguindo o pensamento de Quadros (2009), quando o mesmo trabalha o

contexto sócio-político do padroado. O autor coloca a questão numa linha de

pensamento que contrapõe a um setor da historiografia brasileira que vê no

padroado somente o controle do Estado sobre a Igreja. Deixando a impressão de

que houve apenas uma troca de interesses: “o raciocínio se completa somando a

noção de dever”. No que tange à nossa questão, diríamos que, um dever religioso e

político impulsionava aqueles sujeitos a se organizarem. Ali estava vivo um campo

permeado pelo jogo das representações que cada grupo fazia um do outro.

Conforme Lustosa, o ritmo dos acontecimentos de 1872 a 1875 com a

Questão Religiosa, levou o clero a acelerar a tomada de consciência da necessidade

de exercer como corpo social um papel eficaz em nível de militância política. “Muitos

padres entrariam em vários pontos do país, com gosto, coragem e às vezes

agressividade nas lutas eleitorais, sob a bandeira do Partido Cathólico”

(LUSTOSA,1982, p. 95).

Autores como Riolando Azzi, Miguel Archângelo e Maria Augusta Moraes

partilham a ideia de que o partido tinha como objetivo salvar os interesses religiosos

e o problema da manutenção do clero, do culto e das instituições eclesiásticas por

causa da supressão dos subsídios governamentais.

Sem deixar de concordar com a linha de pensamento de tais pesquisadores,

propomos uma abordagem no campo das representações. Tentando “captar” quais

eram as representações que os componentes do partido faziam da sociedade. A

entrada dos católicos na política partidária não se deu ao mesmo tempo, da mesma

forma, nem com a mesma intensidade nas diversas regiões do país. Em Goiás, foi

na fase histórica da Consolidação da República. O partido se mostrara oposição

ferrenha aos Bulhões, dirigida pelo Conego Inácio Xavier da Silva, em que, em

parte, estão presentes princípios religiosos.
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Enfim, tal abordagem nos permite refletir sobre o papel dos indivíduos e sua

hierarquia de lealdades em relação a estes poderes temporal e espiritual. Para

Certeau, todos têm sua “astúcia” de driblar o comando político ou religioso, “ninguém

é ovelha, cada um é sujeito de si mesmo” (CERTEAU, 1994).

As questões a serem partilhadas nos próximos capítulos partem de

indagações acerca da atuação dos indivíduos que participaram do processo de

formação do partido, em Goiás.
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2 - AÇÃO POLÍTICA E FÉ CATÓLICA EM GOIÁS

Se somente se tratasse de saber especulativamente o que devemos pensar
e querer, nada seria mais fácil. O ensino doutrinal sobre as relações da
Igreja e do Estado, da política e da religião é simples e absoluto, acima da
ordem contingente e variável.É preciso que a espada esteja sob a espada, e
que a autoridade temporal obedeça ao poder espiritual (A CRUZ,n.16,
p.122, 30-06-1890).

A ideia norteadora do clero e de católicos, na segunda metade do século XIX,

representada através da imprensa, pautava-se no pensamento de que as questões

puramente políticas são subordinadas às questões religiosas: “é melhor obedecer a

Deus do que aos homens”. Qualquer manifestação contrária fazia parte do projeto

conspirador dos “inimigos da religião católica”.

Dentro dessa perspectiva toda preocupação era transmitida para a dimensão

religiosa. Mesmo uma ação puramente política como a formação de um partido

político.

A Igreja atravessava um período perturbado e incerto. Com a aproximação do

pleito eleitoral, surgiu a ideia da fundação de um partido católico.

Se no capítulo anterior, cuidamos em traçar o panorama histórico, político e

religioso do período que nos ocupa, Neste visamos compreender o imaginário do

partido e sua prática. Tinham um projeto político? Que projeto era esse?

Antes de entrarmos no assunto que aqui nos interessa, é pertinente fazermos

uma rápida descrição, em termos sócio-político, do Estado goiano na segunda

metade do século XIX.

2.1 Contexto Sócio-Político Goiano

Goiás assistiu a uma “surda luta pelo poder”, entre as principais famílias da

província - os Bulhões; os Caiado; os Fleury; os Jardim; os Jayme; os Alves de

Castro; os Curado - grupos ainda do Império, como ex-membros do Partido Liberal

e do Partido Conservador e republicanos históricos. Organizadas em torno da

propriedade da terra, dedicadas à pecuária ou ao comércio. As famílias goianas

iniciaram uma participação mais efetiva na política regional.
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Conforme Maria Augusta Moraes, paralelamente ao fortalecimento gradativo

da economia regional - consequência do desenvolvimento da cafeicultura no oeste

paulista, especialmente a partir de 1870, foi empurrando a fronteira agrícola nacional

para a região sul de Goiás, fazendo com que a mesma assumisse a função de

abastecer o mercado interno - conquanto as elites locais começaram a se organizar

para tomar o poder político em suas mãos.

É nesse contexto que se estruturaram os partidos Liberal e Conservador em

Goiás, em 1878 e 1882, respectivamente. A organização desses partidos objetivava

afastar o fenômeno do oficialismo político13, “garantindo a gradativa participação dos

elementos locais nas esferas de poder, em um lento processo que somente se

consolidaria na Primeira República, com o aparecimento do coronelismo” (ASSIS,

2005, p. 78). Com destaque, as famílias Fleury, Bulhões e Caiado.

Os Fleury conquistaram prestígio na esfera regional e nacional aliando-se ao

oficialismo político, severamente criticado pelos Bulhões. André Augusto de Pádua

Fleury era o principal representante da oligarquia.

Dentre os Bulhões, destacaram-se as figuras de: Félix de Bulhões, José

Leopoldo de Bulhões e o genitor da família, Inácio Soares de Bulhões14.

O poder dos Bulhões, que já era grande, aumentou ainda mais com os

casamentos vantajosos, destacando-se a entrada na família, de Joaquim Xavier

Guimarães Natal, sobrinho de Antônio José Caiado, e do engenheiro militar Urbano

Coelho de Gouvêia.

Para Moraes (1974), os Caiado foram, no Império, aliados de primeira ordem

dos Bulhões. Essas forças heterogêneas congregaram-se no Partido Liberal, não

demorando para surgir as primeiras dissidências: os liberais clubistas, sob a

liderança dos Bulhões; e os liberais históricos, sob a liderança da família Fleury. Os

13 A Constituição de 1824 instalou no Brasil a forma unitária de Estado, o que corresponde à formação de um só
centro de exercício do poder estatal, em toda a extensão do território brasileiro. Dessa forma, todas as funções de
governo eram atribuição exclusiva do centro político nacional instalado no Rio de Janeiro. O presidente da
Província era nomeado diretamente pelo Imperador.
14 Sobre essa oligarquia ver o trabalho de Maria Augusta Sant’anna Moraes – História de uma oligarquia: os
Bulhões, 1974.
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conservadores começaram a se organizar em torno da figura do ex presidente

Antero Cícero de Assis, vindo se consolidarem como partido em 1882.

Vale destacar a inexistência de diferenças ideológicas efetivas entre os vários

agrupamentos políticos, sendo que as responsáveis pela efetivação da

“discriminação partidária foram as rivalidades familiocráticas ”(MORAES, 1974, p.

57). “Somado à marginalização de nomes que ambicionavam as mesmas projeções

políticas” (Ibid., p. 125).

Em um clima de tensão e desconfiança crescente, “floresceram opiniões

políticas de cunho laicista e que se opunham ao regime de união, postulando não só

a separação entre Igreja e Estado” (REIS, 2009), mas a criação de um estado laico e

aconfessional.

Afinal a longa experiência de unidade da Igreja com o Estado, assegurada

pelo regime do padroado, estava sendo cortada pelo ideal republicano, que

promovia uma privatização do religioso.

Num momento em que a identidade nacional dissociava-se do catolicismo e a

pluralidade religiosa avançava, predominava entre o clero o imaginário de um

complô formado para derrubar não só a Igreja Católica, mas a própria religião do

povo.

Considerava-se a política do período apenas como um jogo de interesses de

ambas as partes. A ideia que os políticos católicos faziam da sociedade não era

equivocada, na medida em que se tratava de uma população de maioria

analfabeta15, e, católica, principalmente no Estado de Goiás.

O equívoco estava no fato de que o direito de sulfrágio era para uma minoria.

O povo contava pouco no regime político da época. Os fiéis buscavam na Igreja, o

amparo espiritual - no Estado, o temporal. E na harmonia desse conjunto, a

proteção. Como bem ressalta Lustosa:

A linguagem e as atitudes de muitos clérigos pareceram corroborar
essa interpretação. O ‘clericalismo político’, a dominação dos

15 Conforme o Censo de 1890, a taxa de analfabetismo da população de Goiás, girava em torno de 82,5%,
www.ibge.br.
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negócios temporais pelos clérigos vinha em um momento inoportuno,
quando se fazia comum o pensamento de que a Igreja e Estado –
sociedades perfeitas cada uma em sua esfera – deviam marchar em
harmonia e compreensão, respeitando a autonomia recíproca.
(LUSTOSA: 1982, p. 135).

2.2 Um Projeto Político?

Com a aproximação das eleições de 1890, para deputados e senadores ao

Congresso, o Centro Republicano reuniu-se no dia 3 de junho, a fim de oficializar os

candidatos. Desta reunião saíram alguns descontentes, dentre eles o Conego Inácio

Xavier da Silva, que chegou a se lançar candidato pelo então, recém fundado,

Partido Cathólico de Goiás. Conquanto a ineligibilidade dos padres, determinada

pela Constituição Federal, frustou seu ideal político. No dia 20 de julho do mesmo

ano ele foi oficializado como presidente do partido.

Ao que tudo indica o grupo tinha um projeto político, o qual, foi apresentado

através da seguinte plataforma:

a) reorganizar e consolidar a Pátria pelo regime democrático, em harmonia com
a crença religiosa do povo brasileiro;

b) escolher para deputados, vereadores, governadores etc., homens
verdadeiramente católicos;

c) promover a fundação de diretórios em todas as cidades, vilas e arraiais;

d) congregar todos os católicos em torno do partido. Posteriormente foi criado
até um lema para a agremiação: Deus, Pátria e Liberdade.

e) lutar pela revogação dos decretos de 7 de janeiro (separação da Igreja) e 24
de janeiro (casamento civil), “monstruosidade edionda”16.

Segundo Miguel Arcângelo, o item (a) derivava de um pressuposto da

Pastoral Coletiva de 1890 do Episcopado Brasileiro, que clamava pela aplicação na

Constituição do princípio democrático da maioria: constituindo os católicos a maioria

absoluta da população, a Igreja não poderia ser colocada na mesma linha ou pé de

igualdade com os demais credos.

Já para Maria Augusta Moraes, a despeito dos bons propósitos de escolher

para cargos eletivos apenas “homens verdadeiramente católicos”, contido no item

16 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 30-07-1890. V. 1, n. 15, pp. 114-115.
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(b), o partido em si não se diferenciava dos demais e muito pouco tinha de “católico”

sendo, além disso, partido de oposição, estava fadado à derrota como ocorreu. O

item (c) continha outro fator que iria tornar utópica a formação do Partido Cathólico,

era a carência de clero para promover a fundação de clubes em todas as cidades,

vilas e arraiais, pois, as 97 paróquias da Diocese havia somente 40 padres. A

afirmação da autora no que diz respeito à utopia na formação do partido, pode estar

se referindo ao malogro dos propósitos almejados pelo mesmo.

O item d e o item e partem do pressuposto da “unidade e obediência como

binômio” da atuação leiga. Seria necessário a criação de um lema que despertasse

no povo o sentimento de luta legitimado pela fé. Para D. Claudio Ponce de Leão

“Deus, Brasil, Libertação”, seria o grito vencedor na batalha eleitoral.

Nessa perspectiva exigia-se uma perfeita sintonia com o pensamento da

Santa Sé. Despojada de seu poder autoritário temporal, a Santa Sé, com a

colaboração do movimento ultramontano, passou a construir uma nova imagem de

Igreja como poder espiritual - Deus - mantendo ao mesmo tempo características

análogas vigentes no monarquismo absolutista - Pátria. Dessa orientação surgia

uma organização religiosa constituída à moda militar, destinada a combater o poder

diabólico.

Conforme Azzi, a sociedade da época era apresentada como um “grande

campo de batalha, onde se degladiavam as forças do bem e os poderes do mal”.

Para tanto a melhor maneira de assinalar a força da instituição eclesiástica

era a obtenção de uma unidade de pensamento e ação em torno do projeto

almejado pela Igreja Católica. Para Goiás não parecia ser uma missão tão difícil, se

levarmos em consideração uma sociedade bastante religiosa e de maioria católica e

tendo à frente uma liderança tão carismática como D. Claudio Ponce de Leão.

Conforme o Conego Trindade da Fonseca Silva (1948, p. 287), a chegada

desse bispo em Goiás, em 1881, foi festejada com “imponente espetáculo

apresentado então por um povo inteiro que se esforçava em prestar ao seu ilustre

pastor as merecidas homenagens e para manifestar-lhe que no coração dessa

Província predomina o sentimento religioso”.
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Segundo o mesmo autor, D. Cláudio foi um pastor cheio de solicitude. Visitou

através de longas distâncias e com viagens aspérrimas boa parte da diocese; se

esforçou pela elevação intelectual do clero; se portou como verdadeiro apóstolo do

bem na luta, junto dos vigários, pela abolição total da escravatura.

Na segunda metade de 1888, após uma viagem feita a Roma, D. Cláudio

retorna para Goiás. Poucos meses depois o Jornal do Comércio publica a notícia de

sua remoção para Porto Alegre. Deixa, com muito pesar, a diocese de Goiás, em

1890. Pediu, através de carta pastoral, ao povo goiano que unissem todos os

esforços no sentido de enviar ao Congresso Nacional “somente aqueles que se

comprometessem a manter os direitos de Deus e da nossa consciência de

católicos”. Assim estariam respeitando a crença da quase totalidade dos brasileiros.

O mesmo não podemos dizer da recepção feita ao seu sucessor. Após um

período de vacância na diocese de Goiás, chega no dia 28 de setembro de 1891, D.

Eduardo Duarte e Silva. Na capital goiana não se sabia ao certo o dia e a hora de

sua chegada. Segundo o Conego Trindade da Fonseca, grandes movimentos o

esperavam, embora as circunstâncias políticas procurassem não só desorientar mas

até desvirtuar a atenção do povo. Segue depoimento do próprio D. Eduardo:

A 28 comecei o último trecho da minha jornada, mas chegando à
povoção das Areias, onde há uma ermida e distante légua e meia da
capital, veio ao meu encontro à cavalo um velho pardo montado em
um pangaré, e parando diante de mim, sem mais nem menos foi
dizendo: tenho ordem de não deixá-lo ir para diante. E quem é você?
Sou o Davi. Muito bem, tenho muito prazer em obedecer a uma
intimação feita pelo real profeta. E para onde irei? Para minha casa
(SILVA, 2007, pp. 90-91).

O bispo passou a noite na casa do tal Davi e disse não ter conseguido dormir,

pensando no caso. “Estar tão perto da sede da Diocese, e ser intimado a não entrar

nela! Que seria? Não querem receber-me? Porquê? Eu o Ordinário receber

ordens?”. Logo ao amanhecer mandou vir uma condução e põs-se a caminho.

Conego Trindade afirma que D. Eduardo recebeu a Diocese coberta de

grande penúria financeira. “Com a separação da Igreja e do Estado, as paróquias

mais antigas entraram em grandes dificuldades e, por outro lado, os monumentos
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eclesiásticos eram diminutos, dada a pobreza do ambiente demográfico” (SILVA,

1984, p. 288 ).

A trajetória de seu bispado, em terras goianas, foi repleta de desavenças

políticas.

Conforme o Conego Trindade (1984), D. Eduardo sentiu-se ofendido em sua

dignidade, quando de volta de uma viagem feita a Roma, encontrou na sua diocese

“uma política má e anticlerical, nas mãos de um presidente também da mesma

marca, desreipeitando o decreto de 7 de janeiro de 1890, apossara-se do velho

prédio do Seminário construído pelos fieis”. O decreto de 7 de janeiro de 1890

reconhecia, em favor da Igreja, todas as propriedades que a mesma estivesse de

posse naquela data.

Para D. Eduardo, diante de tamanha ofensa, “só caberia uma solução: mudar

a sede do bispado”. No dia 14 de setembro de 1896, através de carta Pastoral,

anunciou a transferência da residência episcopal para Uberaba.

Em face disso, concordamos com o pensamento de Chartier “nas relações

sociais e religiosas estão presentes tanto a dominação como a resistência, tanto os

conflitos como os conformismos, como também a possibilidade de transformações

sociais” (CHARTIER, 1991). O Partido Cathólico goiano faz parte dessa “imbricada

relação” envolvendo o teo-político, “um curioso regime meio religioso e meio

político” (QUADROS, 2010, p. 101).

A proposta do partido, era pela união de todos em prol da manutensão da fé

católica, apostólica e romana. Era o que dizia o Programa Comum proposto a todos

os católicos brasileiros:

Depois dos magníficos resultados já alcançados pelos católicos brasileiros,
seja grupados debaixo da denominação do “Partido Cathólico”, seja privada
e individualmente na defesa sagrada sua fé religiosa; depois da publicação
oficial de dois documentos solenes da Pastoral Coletiva dos rvms. srs.
bispos, que ficará como um monumento soberbo e um padrão de
esperanças certeiras para um futuro mais feliz, e depois da não menos
imponente Reclamação do mesmo episcopado brasileiro dirigida ao governo
provisório. Parece-nos útil resumir para os simpáticos leitores da Cruz os
princípios inabaláveis que serviram de base e norma às justíssimas
reivindicações contidas nesses dois documentos de primeira ordem. Os
inimigos estão já arruinando o nosso belo país, estão expondo-o às risadas
e mofas de todas as nações civilisadas do universo. Esqueçamos-nos dos
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partidos meramente políticos e unamo-nos para que triunfem, em toda a
parte, os verdadeiros amigos do Brasil: isto é os mantenedores da sua fé
católica, apostólica e romana (...) (A CRUZ, 29/ago/1890,n. 21, p. 161).

O documento pedia ainda a todos os católicos que dessem os votos somente

aos candidatos que “reclamassem conosco”:

1) a revisão e reforma da Constituição (declarada em má hora) assim como das

leis subversivas da ordem social, especialmente destas da separação da

Igreja do Estado e do casamento civil;

2) a cessação da perseguição contra nossos padres não só regulares como

seculares;

3) a restauração completa nessa mesma legislatura, e o mais pronto possível,

de todas as garantias publicadas e da liberdade absoluta para o culto da

quase unanimidade dos brasileiros;

4) o reconhecimento formal do Concílio Tridentino como lei da República

Federal dos Estados Unidos do Brasil, mormente no que diz respeito à

legislação católica do matrimônio (por conseguinte a revogação imediata e a

abolição das leis e decretos ultimamente promulgados no sentido contrário).

5) A união com a Santa Igreja produzindo uma proteção eficaz (o governo

federal garantindo suas congruas proporcionalmente augimentadas segundo

as necessidades e conveniências modernas, à todos os ministros do culto

católico sujeitos aliás à seus respectivos bispos);

6) A libertação e a emancipação das associações religiosas ainda escravas pela

supressão da clausula referente às leis de mão-morta;

7) a proclamação oficial da liberdade para a reunião dos Concílios, Sínodos e

outros conselhos eclesiásticos, assim como para todas as manifestações

exteriores da fé católica, herança preciosa de nossos avós; extendendo-se

esta liberdade à difusão da doutrina cristã pela imprensa, discursos, sermões,

discussões públicas, conferências etc.

8) o reconhecimento formal de todos os direitos de nossa mãe a Santa Igreja a

respeito da instrução e educação religiosa, a respeito também do exercício
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público e privado da caridade nos seus hospitais, recolhimentos, casas de

socorro, etc.;

9) a existência legal concedida à todas as associações católicas dependentes

do Soberano Pontífice, sendo todas declaradas livres, inclusive as ordens

mendicantes e os clérigos regulares da sociedade de Jesus, com plenos

direitos de adquirir, possuir e testar;

10) a supressão imediata nas escolas públicas dos programas ateus e

positivistas, e a reintegração e nova promulgação de regulamentos mais

conformes à fé dos cidadãos brasileiros;

11) os direitos de votar e de ser votados restituídos à todos os clérigos e à todos

os religiosos;

12) a abolição imediata dos sistemas econômicos e financeiros, ultimamente

organizados pelos semitófilos e judeus, maçons e consortes. Deus, Brasil,

Libertação! Eis nossa divisa hodierna, será nosso grito vencedor na batalha

eleitoral 17.

Essas reinvidicações se encontram diluídas, de uma maneira ou de outra, nos

programas dos Estados em que foram formados o Partido Cathólico. Exceto o item

12, que aparece apenas no documento goiano, o qual se reveste de caráter

polêmico, dada a situação econômica e política nesse Estado.

Diziam que em breve, estes sistemas acabariam por enriquecer

exclusivamente os estrangeiros “com nossas economias nacionais, abalando

irreparavelmente em nossa querida pátria, a agricultura, o comércio, a indústria;

conduzindo-nos à mais vergonhosa banca-rota”18.

Ao analisarmos os ítens contidos no Programa Comum destinado à todos os

católicos, percebemos que a entrada do clero goiano na política partidária, se deu

pela necessidade de se obterem a revogação das reformas anticlericais, advindas

com a República.

17 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 29-08-1890, p. 162
18 Ibidem.
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A justificativa dada para as reivindicações nos ítens 8 e 10, em relação à

laicisação do ensino, é a “favorável influência da religião no ensino e educação da

mocidade”. Cita o exemplo da França, “sendo um país civilizado o progresso das

escolas católicas é incontestável, a Vraie France publicou uma estatística do

resultado dos exames das Universidades de França, d’onde se vê que a vantagem é

dos católicos”19. Os militantes julgam terem doutrinas que estabelecem distinções

entre o cidadão e o católico. Reconhecendo as outras doutrinas como “perigosas,

falsas e perniciosas, condenadas pela Igreja”20.

Os demais ítens condenam as cláusulas contidas na Constituição, contrárias

aos direitos da Igreja, “ali inseridas com tão cruel afronta os brios do católico povo

brasileiro”. Conforme Santirocchi (2010), não podemos deixar de dar o justo peso à

complexidade histórica do período, no qual ainda não se concebia uma forma de

governo que não fosse religiosa. A tecla em que mais batiam os ultramontanos

“deferia o som do conservadorismo, da volta a outros tempos. Não visavam – era o

refrão preferido – a uma religião política, mas a uma política religiosa” (LUSTOSA,

1982, p. 133). Um exercício do poder em que as causas religiosas tivessem a

primazia. Em face disso compreendemos que são as necessidades e os valores de

uma agremiação é que determinam orientações, identidades e ideologias.

O documento registrava ainda os seguintes dizeres:

Destinado, sobretudo, aos leitores do sertão, este programa não irá
revestindo formas jurídicas ou acadêmicas; desejamos só que seja dirigido
com a pontaria certa da taquara do índio de nossos matos goianos.
Ei-lo, pois, na sua simplicidade nativa, na sua franqueza brutal se preferem:

Basta de perseguidores,
Basta de maçons,
Basta de judeus e renegados de nossa fé cristã,
Basta de politiqueiros.
PARA O GOVERNO DO BRASIL
Pelos brasileiros genuínos queremos só:
homens de probidade,
homens de consciência imaculada,
homens de progresso real e de fecunda iniciativa.
Votemos todos pela chapa do Partido Católico. (A CRUZ, 29-08-

1890, n.21, p. 162).

19 Ibid., 30-06-1890, n. 15, p. 114
20 Ibid., 13-08-1890, n. 19, p. 152
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O documento condenava em bloco as ameaças da ordem tradicional, pois

não se enquadravam nos esquemas religioso-nacionais. E não cediam na questão

dos chamados “princípios que já estavam para eles definitivamente estabelecidos,

embora de maneira negativa, na carta magna do pensamento católico do século

XIX: o Syllabus”. (LUSTOSA, 1982, p. 133).

As posições políticas entre liberais e clérigos se acentuavam pelo

ressentimento mútuo na disputa pela influência sobre a sociedade.

2.3 Organização do Partido Cathólico em Goiás

Em Goiás, foi formada a chapa do Partido Cathólico para concorrer às vagas

de deputados e senadores ao Congresso, nas eleições de 15 de setembro de 1890.

À frente de cada nome encontramos a quantidade parcial de votos obtidos:

Senadores: Brigadeiro Felicíssimo do Espírito Santo – 1328

Coronel Jerônimo Rodrigues de Moraes Jardim – 1064

Coronel João José Correia de Moraes – 871

Deputados: Dr. Luiz Bartolomeu Marques Pitaluga - 848

Dr. Felipe F. De Freitas - 862

Dr. Felipe Nabuco Pereira de Araujo21 – 612

Conforme Moraes, à exceção de Jerônimo, que no Império, estivera ligado

aos Liberais (facção Fleury), e de Luiz Pitaluga, republicano histórico, os demais

componentes eram egressos do partido Conservador.

Até o final do Império “o sistema partidário permaneceu tripartite, tendo, de

um lado, os dois partidos monárquicos (Liberal e Conservador) e, de outro, o Partido

Republicano” (CARVALHO, 1980, p. 158).

Há divergência de opiniões quanto à real configuração dos partidos imperiais

e a natureza do sistema político. Conforme José Murilo de Carvalho (Ibid., p. 171),

“os partidos imperiais, em sua liderança nacional, compunham-se de intricada

combinação de grupos diversos em termos de ocupação e de origem social e

provincial”. Não cabendo a esse respeito divisões e classificações simplificadas.

21 Jornal Gazeta Goyana. Goiás, 13-09-1890.
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O partido Conservador, surgiu da coalisão de ex-moderados e ex-

restauradores, e “se propunha reformar as leis de descentralização, num movimento

conhecido por Regresso” (Ibid.). Ainda segundo o mesmo autor:

o grosso do Partido Conservador se compunha de uma coalizão de
funcionários públicos (burocratas), constantes defensores do fortalecimento
do poder central, esteios da formação do Estado Imperial. Mas ao lado dos
burocratas estavam também grupos de proprietários rurais, cujos interesses
podiam coincidir ou não com as necessidades da centralização
(CARVALHO, 1998, p. 189).

Esse pesquisador afirma que ao analisar as relações entre filiação partidária e

origem dos ministros, aparece uma forte tendência da concentração de

conservadores, predominantes em três províncias: Rio de Janeiro, Bahia e

Pernambuco. E foi em Pernambuco que se formulou pela primeira vez o projeto de

um Partido Cathólico, o qual foi fundado tempos depois no Rio de Janeiro. De lá se

espalhou para outras capitais.

A Província de Goiás nos primórdios da República abarcava,

geograficamente, o atual Estado do Tocantins. O mapa a seguir nos dá uma boa

visualização desse espaço. Eram 26 municípios espalhados pelo seu imenso

território, com uma ocupação descontínua e escassa.
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Fonte: Jornal Estado de Goyaz – 1892 - Arquivo Frei Simão Dovi. Cidade de Goiás, Goiás.
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Na eleição que se realizou, em Goiás, no dia 15 de setembro de 1890, a

chapa do Partido Cathólico não obteve sucesso. Os representantes goianos

vitoriosos, enviados para o Congresso, pertenciam ao Centro Republicano:

Senadores: Dr. José Joaquim de Souza – 4.407

Coronel Antonio Amaro da Silva Canedo – 4.220

Coronel Antonio da Silva Paranhos – 4.022

Deputados: Dr. Sebastião Fleury Curado – 4.618

Dr. José Leopoldo de Bulhões – 4.188

Dr. Joaquim Xavier Guimarães Natal22 – 4.147

O diretório do Partido Cathólico, composto por: Conego José Iria Xavier

Serradourada; Conego Ignacio Xavier da Silva; Padre Joaquim Teodoro Linhares;

Padre Francisco Xavier da Silva; Padre Pedro Ribeiro da Silva; Padre Zeferino de

Abreu Rangel, publicou uma nota de agradecimento aos eleitores pelo sulfrágio na

chapa que o partido apresentou:

Vem pelo presente patentear a todos a sua eterna gratidão. É
verdade que a chapa não triunfou, mas a razão disso, não há quem
ignore. Não foi a má vontade dos eleitores e sim o novo processo de
substituição de nomes e outras espécies de fraudes postas em
execussão pelos inimigos da Santa Igreja Católica Apostólica
Romana. Não fosse isso, outro seria o resultado. (GAZETA GOYANA,
06-11-1890. nº 62).

Os jornais católicos denunciavam, além das fraudes nas eleições, as

ameaças de demissões, perseguições e o emprego de “armas de que costumam

lançar mão aqueles que defendem más causas”.

“Disputadíssimo foi o pleito. O partido clerical empregou o máximo esforço

para conquistar a opinião do eleitorado23”. Esta fala faz parte de uma nota publicada

com agradecimentos de Leopoldo de Bulhões e Guimarães Natal pela vitória com

maioria de quase quatro mil votos e por terem ido às urnas aproximadamente dois

terços dos eleitores qualificados.

O partido mesmo tendo sido derrotado, não se deu por vencido, lançou

22 Jornal GAZETA GOYANA. Goiás, 13-09-1890.
23 Jornal GOYAZ, 27-10-1890, n. 266, p. 1.
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candidatos para concorrerem às vagas na Câmara Constituinte Estadual de 189124.

Na Ata de reconhecimento dos cidadãos à Constituinte de 1891 de 10 de

abril25, constam eleitos os seguintes nomes: pelo primeiro Distrito – Francisco Vaz

da Costa; Constâncio Ribeiro da Maya; Felicíssimo do Espírito Santo e pelo segundo

Distrito – José de Almeida Leal.

Através desse documento identificamos que foram eleitos quatro

representantes do Partido Cathólico. Ou, pelo menos, esses nomes faziam parte da

lista de candidatos pelo partido. Dizemos isso porque nos deparamos com o

seguinte artigo no jornal:

Ao digno eleitorado do 1º Distrito. Depois da declaração que a 7 de
novembro remeti e foi publicada no Publicador Goyano nº 299 de 22 do
mesmo mês deliberei aceder à vontade do Centro Republicano, à dos
habitantes desse lugar, e à de mais um distinto e honrado cavalheiro, a
quem devo prestar todo acatamento.
Aceito portanto, os votos que o digno eleitorado quizer me dispensar na
próxima eleição à Constituinte do Estado, e se for eleito prometo cumprir
com os deveres do honroso cargo, no que for compatível com minhas fracas
forças intelectuais, ainda mesmo com sacrifício.
Entre Rios, 2 de dezembro de 1890.
Francisco Vaz da Costa.
(GOYÁS – ÓRGÃO DEMOCRATA, 19/dez/1890. Ano VI. N. 274, p. 1)

A declaração acima citada está indicando a adesão do candidato Francisco

Vaz da Costa, ao partido de oposição. Na ata da Constituinte não consta os partidos

pelos quais cada candidato foi eleito.

Em outros documentos, que serão citados adiante, às vezes surgem atuando

como deputados, outros nomes. Tal situação não causa estranhamento se

considerarmos o sistema eleitoral goiano, na primeira década da República,

24Candidatos do Primeiro Distrito: Antonio Theodoro fenelon; Tenente Aprígio Francisco de Melo; Belizário
Alexandre de Almeida; Capitão Cincinato da Motta Pedreira; Capitão Constancio Ribeiro da Maya; Candido
José Ferreira; Deodato Sebastião da Costa Campos; Coronel Eduardo da Cunha Bastos; Brigadeiro Felicíssimo
do Espírito Santo; Pe. Francisco Ignácio de Souza; Coronel Francisco Vaz da Costa; Capitão Francisco Xavier
de Barros; Alferes Francisco Correa Viana; Herculino Ribeiro Leal; Dr. Luiz Gonzaga Jayme; Ten. Cor. José
Joaquim Leão; Capitão Joseph de Mello Alvares; Capitão José Gonzaga Socrates de Sá; Padre Pedro Ribeiro da
Silva. Segundo Distrito: Dr. Antonio Ferreira Ribeiro da Silva; Dr. Antonio José Lopes Filho; Conego Candido
Marinho de Oliveira; Coronel Felippe Furtado de Freitas; Capitão Francisco alexandrino Lobo; Ten. Cor.
Francisco de Salles Maciel Pena; Tenente João Pereira Villarinho; Coronel José de Almeida Leal; Capitão
Joaquim Jorge da Silva; Capitão Joaquim Luiz do Couto Brandão; Coronel Luiz Leite Ribeiro; Dr. Luiz
Bartholomeu Marques Pitaluga; Tenente Lourenço Justiniano da Costa; Tenente coronel Bezerra Brasil; Olímpio
Jacinto de Almeida; Ten. Cor. Salvador Francisco de Azevedo; Ten. Cor. Sarafim Francisco de Castilho; Cor.
José Manoel Pereira Cardoso; Ten. Cor. Jacintho Honorato Pinheiro (GOYAS: fl. 63, 15-11-1890).
25 Arquivo Histórico Estadual – Goiânia-Go. Documentação avulsa, cx. 411. Folha manuscrita.
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organizado em torno de um núcleo oligárquico.

Se o sucesso do partido não foi estrondoso, fez efeito. O deputado Sebastião

Fleury Curado liderava, no Estado, um pequeno grupo político dissidente do Centro

Republicano. Esse grupo uniu-se, em 1891, ao Partido Cathólico, em oposição ao

Partido Republicano Democrata (dos Bulhões). Apoiados por Deodoro, ganharam as

vinte e quatro vagas na Constituinte do Estado nas eleições de 15 de setembro de

1891. Da união Fleury/Partido Cathólico, formou-se o Partido Republicano Federal.

Assim afirma o Conego Ignacio Xavier da Silva:

Pelos últimos acontecimentos que se deram na política interna do nosso
Estado, convicção que temos de que o bem estar e a prosperidade da pátria
goiana dependem da atitude dos partidos durante a atualidade, o partido
cathólico ao qual, inimigos desleais tem querido atribuir outros fins que não
a manutenção do sistema governamental que ora nos rege, compreendendo
os intuitos patrióticos de dois de nossos representantes no Congresso
Federal, resolveu de pleno acordo, organizar um programa que sem
prejuizo do pensamento comum seja a síntese das aspirações de todos pelo
engrandecimento e prosperidade do nosso Estado. Esta agremiação política
arvorará portanto a sua bandeira sob a denominação de Partido
Republicano Federal com o programa que será publicado no seguinte
número; continuando este periódico com denominação nova, mas com a
mesma propriedade e administração a ser órgão do novo partido (GAZETA
GOYANA, 30-05-1891).

O novo periódico recebeu o nome de Estado de Goyaz - orgão do Partido

Republicano Federal, alargando seu programa, de acordo com as imposições do

momento.

As vagas para a Constituinte do Estado foram conquistadas, segundo

Campos (1996), porque o governador Rodolfo da Paixão, nomeado pelo presidente

Deodoro da Fonseca, vinculou-se ao grupo que se opunha à oligarquia dominante,

criando um clima de aberta luta política. Um dos recursos utilizados pelo governador,

diante da hostilidade dos congressistas, foi adiar sucessivamente o início dos

trabalhos constituintes. “Em razão disso, os Bulhões e seus aliados acionam a

maioria de que dispunham no Legislativo e preparam o texto da Constituição

Estadual que é promulgada a primeiro de junho de 1891” (Ibid., p. 28).

Em represália à insubordinação do Legislativo, Rodolfo da Paixão, com o

decreto de 10 de julho, cassa o mandato dos 24 parlamentares que haviam assinado

a ata de abertura da Constituinte e processa-os por crimes de desobediência,

sedição e usurpação de funções. No mesmo ato “convoca eleição para 15 de
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setembro, a fim de que sejam eleitos nove deputados pelo primeiro e quinze

deputados pelo segundo distrito eleitoral26 (CAMPOS, 1996, p. 29)

Conforme Moraes, em sua condição de vencedor, o governador Rodolfo da

Paixão tentou promulgar uma Constituição estadual para substituir a que os Bulhões

haviam promulgado. No entanto a renúncia de Deodoro e a ascensão dos Bulhões

com o “golpe florianista” de Braz Abrantes frustou a ação do Partido Republicano

Federal.

Essa atitude do governador também pode explicar o aparecimento de outros

nomes em listas de deputados. É o caso da Ata da 1ª Sessão preparatória do

Congresso do Estado de 1º de novembro de 189127 quando aparece como

deputados o Conego Candido Marinho e o Conego José Iria Xavier Serradourada.

Na Relação nominal de deputados presentes no dia 5 de dezembro de 189128

aparece ainda o Tenente João Pereira Villarinho. Já no meio das assinaturas de

deputados no final da Constituição do Estado de Goiás, também está o nome de

Eduardo da Cunha Bastos. Todos esses citados foram filiados ao Partido Cathólico

em 1890 e concorreram à vaga para a Assembleia Constituinte do Estado.

Isso nos leva a concluir que ao invés de quatro, foram oito os eleitos pelo

partido. Como teria sido as atuações desses políticos como representantes de um

partido religioso e católico?

Historicamente, as experiências das organizações político-partidárias

católicas, conforme Lustosa:

ocorreram dentro de esquemas operacionais marcados por situações e
circunstâncias concretas, imposições conjunturais bem-definidas, capazes

26 Os candidatos do Primeiro Distrito: Tenente Aprigio Francisco de Melo; Aristóteles Barbo de Siqueira;
Capitão Beraldo José de Araújo; Capitão Cincinato da Motta Pedreira; Major Francisco José Meirelles, Joaquim
José de Sant’Anna; José da Silva Batista; Capitão José Manoel Pereira Cardoso; Tenente Pacífico Alves de
Amorim. Segundo Distrito: Conego Candido Marinho de Oliveira; Capitão Cezar Augusto Gaudie Fleury;
domingos José Valente de Sta Cruz; Coronel Eduardo da Cunha Bastos; Dr. Felix Fleury de Souza Amorim;
Ten. Cor. Ignacio de Faria Albernaz; Ten. João Pereira Villarinho; Cap. João Batista Xavier Serradourada; Ten.
José Antonio de Oliveira; Cap. José Joaquim Lopes; Capitão Luiz Gonzaga Confúcio de Sá; Cap. Luiz Leite
Ribeiro; Cap. Paulo Marques de arruda; Theophilo Ferreira de Brito; Coronel Valeriano Rodrigo de Castro
(ESTADO DE GOYAZ-Orgam do Partido Republicano Federal. 28-08-1891, Ano 1, n. 13, p.1).
27 Arquivo Histórico Estadual – Goiânia-Go. Documentação avulsa, cx. 411. Folha manuscrita.
28 Ibid.
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de caracterizar, cada uma a seu modo, a luta dos católicos em nível de
arregimentação (LUSTOSA, 1983, p. 8).

O autor cita alguns fatos que considera indicativos de uma continuidade no

esforço da “criação e atuação de uma agremiação católica político-partidária ou até

mesmo suprapartidária como foi o caso da Liga Eleitoral Católica a partir de 1913”.

Lustosa apresenta o seguinte esquema:

I.No Império – 1874, primeiras tentativas da fundação e desenvolvimento do
Partido Cathólico, por ocasião da Questão Religiosa.
II.Na 1ª República – 1889, organização do partido no Rio de Janeiro e nos
Estados, por ocasião da separação da Igreja e do Estado e a Constituição
laica de 1890. Houve também uma retomada do partido em 1909, caso
específico de Minas Gerais, por ocasião do plano da Maçonaria para
“descristianizar” a sociedade brasileira – Congresso do Grande Oriente do
Brasil. Em 1916, implantação de um organismo suprapartidário, a LEC, por
ocasião das determinações das Conferências Episcopais do Sul (1911 e
1915) – Centro Católico do Rio de Janeiro e Liga Eleitoral de Campinas,
São Paulo.
III.Na 2ª República – nacionalização da Liga Eleitoral Católica em 1932, por
ocasião da Revolução Constitucionalista de São Paulo e Assembleia
Constituinte de 1934 (LUSTOSA, 1983, p. 9).

Em Goiás, a atuação de uma agremiação católica político-partidária, no

período que nos ocupa, mostrou-se ainda mais conturbada que em outros Estados

“pelo teor dos conflitos entre o bispo D. Eduardo Duarte e Silva e a oligarquia dos

Bulhões” (SILVA, 2009, p. 41). Conforme a autora: nesse Estado, “nos primeiros

anos da República, as alianças entre os poderes espiritual e temporal encontravam-

se consubstanciadas na incompatibilidade de diálogo que, por sua vez,

desencadeou o confronto direto” (Ibid.).

Os dissabores que emergiram, em Goiás, entre os políticos ligados aos

Bulhões e à Igreja, é um fato que tornou-se importante tanto em âmbito local quanto

nacional, pois não se sabe de conflitos de tamanha envergadura em outra parte do

país.

Como já foi dito anteriormente, o Partido Cathólico goiano só teve êxito

quando aliado a outras agremiações. Não é nenhuma novidade, em qualquer

período da história, que uniões de grupos, muitas vezes até com ideias

extremamente opostas, tenham ocupado o campo da disputa pelo poder.
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Um exemplo disso foi a união, em Goiás, do Partido Cathólico com os

dissidentes do Centro Republicano em 1891, que resultou no Partido Republicano

Federal - PRF.

A cisão do Centro Republicano ocorreu no momento da escolha presidencial.

Os representantes de Goiás na Constituinte, embora eleitos por sugestão de

Leopoldo de Bulhões, assumiram posições diferentes. Sebastião Fleury Curado

(deputado federal) e Joaquim José de Souza (senador) apoiaram a facção

Deodorista. “Esta tomada de posição contrária à dos demais representantes de

Goiás culminou com a cisão do Centro Republicano, entre o elemento bulhônico e

aqueles representantes” (MORAES, 1974, p. 130).

No ano seguinte, 1892, a facção Fleury-Jardim – juntamente com João

Bonifácio e outros – separou-se do Partido Cathólico e passou a denominar-se

Partido Autonomista. Isso ocorreu por ocasião da ascenção de Floriano Peixoto ao

poder e a consequente intervensão federal nos Estados. O que em “Goiás

aconteceu sob o sofisma de aclamação de Braz Abrantes” (MORAES, 1974, p. 130).

Em 1895, as duas agremiações encontravam-se novamente unidas. Já em 1897

quem dirigia o Partido Cathólico era Luiz Gonzaga Jaime, visto que, no ano anterior

o Conego Ignacio Xavier havia se mudado para Uberaba, pondo fim ao jornal Estado

de Goyaz.

Luiz Gonzaga Jaime, firmou acordo com os Caiado, exigindo em troca que se

lutasse pelo reconhecimento do diploma de Eduardo Sócrates para a Câmara

Federal, em substituição ao do Dr. Hermenegildo Lopes de Morais Filho. Em 1899, a

dissidência Partido Cathólico / Caiado concorreram às urnas, lançando os

candidatos: Senadores: Braz Abrantes e Eduardo Sócrates; Deputados: João Alves

de Castro, Ovídio Abrantes (apenas esse galgou a homologação) e Abílio Wolney.

As alterações substanciais nos quadros políticos goiano eram constantes e

sempre resultavam em cisões e dissensões dentro das agremiações políticas.

Conforme Campos (2003), Xavier de Almeida foi eleito presidente do Estado,

indicado pelo Centro Republicano, para o pleito de 1901-1905. Ele logo se
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aproximou de políticos opositores ao partido, afastando-se de seus aliados, até o

rompimento definitivo com o bulhonismo, em 190429.

Neste mesmo ano, o Partido Republicano Federal “volta em cena” (grifo

nosso), sob a liderança de Xavier de Almeida que agregou expressiva força política

– Gonzaga Jayme, Sebastião Fleury Curado, os Caiado, os Alves de Castro, os

Lopes de Moraes, entre outros. Campos afirma que:

A elaboração da chapa para a representação federal e para a Presidência
do Estado, em fins de 1908, e as manobras então desenvolvidas,
especialmente a indicação de Xavier de Almeida para o Senado da
República e de seu cunhado, Hermenegildo de Moraes, para presidente do
Estado, provocaram alterações substanciais nos quadros políticos, em
Goiás. Surge então uma agremiação partidária, a Coligação Republicana,
transformada no Partido Democrata em janeiro de 1909, que reúne sob sua
bandeira os dissidentes xavieristas: Gonzaga Jayme, Braz Abrantes, Totó
Caiado e Sebastião Fleury Curado, numa oposição comandada pelo grupo
bulhonista (CAMPOS, 2003, pp. 87-88).

Vimos que as idas e vindas dos indivíduos, dentro das agremiações

partidárias, eram uma constante na vida política goiana. Em 1909, Sebastião Fleury

Curado estava novamente ligado ao grupo bulhônico. Participando do Movimento de

190930.

A insatisfação, habilmente explorada por grupos políticos, vai gerar a crise e a

recomposição das forças políticas. Apesar de inicialmente favorável ao bulhonismo,

“o Movimento ofereceu as bases da articulação de um novo grupo que

posteriormente passa a controlar a política e a administração de Goiás” (Ibid.).

Nos primeiros anos da República, em Goiás, as agremiações partidárias de

oposição, eram bastante frágeis. Conquanto, era frequente o trânsito de políticos de

um “lado para outro” (grifo nosso), como também o esfacelamento ou junções de

siglas partidárias.

29 Ver Coronelismo em Goiás de Francisco Itami Campos.
30 Dentre outras razões apresentadas como motivadoras desse conflito, a mais plausível é a alteração imposta no
sistema de arrecadação de rendas por Xavier de Almeida, ainda no seu governo (1901-1905), que teve
continuidade na gestão de Miguel da Rocha Lima (1905-1909), com rigor na arrecadação, com proibição de
condescendências fiscais e com ameaça de cobrança da dívida ativa, numa época de crise e de dificuldades
financeiras. Essa modernização na burocracia fiscal do Estado trouxe dificuldades para os pecuaristas,
exportadores de gado, principal atividade econômica do Estado, resultando num descontentamento que se
generalizou, mobilizando os “coroneis”, chefes locais, normalmente ligados àquela atividade. (CAMPOS, 2003,
pp. 89-90).
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Para Lustosa, “no Brasil-Império, o Partido Cathólico não foi a forma mais feliz

e mais lúcida pela qual a Igreja buscou uma presença efetiva no cenário sócio-

político nacional”. Em Goiás foi ainda mais frágil do que em outros Estados, pois não

há referências de grupos expressivos de leigos decididos a assumir a proposta

clerical.
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3 - DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE

Não tratemos mais da ferida que foi feita à Igreja em nosso país. Tinha ela
duplo direito à proteção e à liberdade. Tiraram-lhe a primeira. Não
cooperamos para isso. Infelizmente, porém, à um fato: o Brasil não é mais
uma potência católica! Que fazer neste caso concreto, neste novo regime,
neste novo modus vivendi que nos é imposto pela força das circunstâncias,
no período perturbado e incerto que vamos atravessando? (Pastoral
Coletiva, março de1890).

De fato, o advento da República e a sucessiva laicização do Estado pôs fim

ao regalismo e permitiu o livre desenvolvimento da Igreja. A Pastoral Coletiva,

publicada em 19 de março de 1890, parte da “constatação de que a República é um

dado político irreversível e propõe pontos concretos para a ação da Igreja perante a

nova ordem político institucional que se consolidava” (REIS, 2009). Em outro ponto,

a Pastoral acrescenta que:

O Partido Cathólico, pois não é, nem pode ser infenso ao novo regime, mas
antes, aceitando-o com lealdade deseja cooperar para a sua consolidação.
A Igreja é indiferente a todas as formas de governo, isto é, todos podem
fazer a felicidade temporal dos povos. Contando que este e os que
governam não desprezem a Religião.

Os bispos chegaram à conclusão de que os mentores da República não só

queriam a Igreja separada do Estado, mas a queria “espezinhada e perseguida”.

Então procuraram traçar as coordenadas necessárias para uma tomada de posição

católica.

Conforme Reis (2009), pairava no ar um clima de esperança, visto que, a

liberdade dada à Igreja pela República era um “bem incontestável”, no qual, nunca

logrou no tempo da Monarquia.

Levando em conta a Pastoral Coletiva de 1890, podemos afirmar que tal

liberdade era apreciada e considerada pela Igreja, como um direito “sagrado e

inauferível”, mas, ao mesmo tempo havia muitas incertezas em relação à política de

liberdade religiosa que equiparava o catolicismo às outras denominações cristãs que

se instalavam no Brasil. É um paradoxo que se reflete no lema do partido: Deus,

Pátria e Liberdade.

Lustosa afirma que a dimensão idealista era a marca do estilo de política dos

ultramontanos. “Liberdade, progresso, civilização eram conceitos com que se
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exercitavam em um jogo dialético que interessavam muito mais às justas filosóficas

do que às exigências concretas da sociedade brasileira” (LUSTOSA, 1982, p. 132).

Como foi incorporado pela sociedade goiana esse “jogo dialético” envolvendo

o imbricado campo teo-político? Como se deu as relações cotidianas, abaladas por

interesses opostos, entre o clero e grupos políticos?

Seguindo a linha de pensamento de Chartier para compreender as “práticas

complexas, múltiplas, diferenciadas, que constroem o mundo como representação”,

surge as seguintes indagações: quais eram as representações que o partido fazia da

sociedade e vice-versa? Quais valores guiaram o programa do Partido Cathólico, em

Goiás? Neste capítulo focalizaremos a atuação dos indivíduos que participaram do

processo de formação do partido, em Goiás, a partir daquilo que ficou dos poucos

documentos que tivemos acesso. E também a relação Partido Cathólico/Partido

Republicano Federal.

3.1 Conjuntura Política ou Estratégia dos Homens da Igreja

A política goiana, como já foi dito no capítulo anterior, praticamente não

mudou com o advento da República. Com a queda da Monarquia os grupos políticos

formaram um Governo Provisório, em 5 de dezembro de 1889. Conforme afirma

Campos: Joaquim Xavier Guimarães Natal, republicano histórico, “tentou articular,

em sua agremiação, todas as correntes políticas existentes em Goiás. Surgiu então

o Partido Republicano de Goiás, mais conhecido como Centro Republicano”

(CAMPOS: 1987, p.69).

Com o tempo, as divergências entre os grupos políticos acabaram gerando

outros partidos, como: o Partido Cathólico.

Os que comporam a junta provisória que governou Goiás até 23 de fevereiro

de 1890 foram: Joaquim Xavier Guimarães Natal – presidente; José Joaquim de

Souza e o Major Eugênio Augusto de Melo. Até 1892, passaram pelo executivo,

cinco governadores nomeados pelo presidente da República31.

31 Foram eles: Rodolfo Gustavo da Paixão – (24-02-1890/20-01-1891); Bernardo Antônio de Faria albernaz -
(20-01-1891/27-03-1891); João Bonifácio Gomes de Siqueira – (30-03-1891/18-05-1891); Constâncio Ribeiro
da Maia – (19-05-1891/17-06-1891); Rodolfo Gustavo da Paixão – (18-06-1891/06-12-1891); Constâncio
Ribeiro da Maia (07-12-1891/19-02-1892); Braz Abrantes – (19-02-1892/17-07-1892)
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A primeira eleição só aconteceu no dia 30 de abril de 1892, tendo vencido

Leopoldo de Bulhões, que não tomou posse, pois estava representando Goiás na

esfera federal, assumiu o vice, Antonio José Caiado (1892-1893).

Conforme Mainwaring (1989), a Igreja brasileira, e consequentemente a

goiana, durante a maior parte da sua história, nunca dispôs dos recursos e dos zelos

necessários para a sua manutenção. Sua fragilidade alcançou o ponto mais baixo na

segunda metade do século XIX. O número de padres e freiras diminuiu depois de

1855, quando o “Estado proibiu novas admissões às Ordens Religiosas”. Muitos

padres constituíram famílias e passavam pouco tempo em atividades eclesiásticas,

“envolviam na política, vestiam trajes seculares e até mantinham concubinas” (VAZ,

1997). Era um cenário bastante desolador para os líderes do episcopado brasileiro,

imbuídos de um projeto de reforma da Igreja, na virada do século.

Para Azzi (1994), esse projeto, já citado anteriormente, vem combater uma

herança colonial, cuja ação dos bispos foi por demais absorvida pela própria

estrutura do padroado. Embora “não se possa negar atividades pastorais e mesmo

zelo apostólico em alguns dos bispos do período colonial” (Ibid., p. 94).

Conforme o mesmo autor, “o espírito de reforma, em Goiás, se inicia com D.

Joaquim Gonçalves de Azevedo e se consolida com D. Claudio José Gonçalves

Ponce de Leão” (AZZI, 1974, p. 654). Quando D. Eduardo Duarte e Silva assume a

Diocese de Goiás, em 1891, “já encontra uma linha religiosa em sintonia com o

catolicismo ultramontano” (SILVA, 2009, p. 36). Foi durante seu bispado que o

conflito religioso/político atingiu seu auge.

O controle do aparelho burocrático representava “a fonte de todo o poder,

formando verdadeiras familiocracias, gerando o nepotismo” (POLONIAL, 2006, p.

61). É nessa engrenagem, que permitia a hegemonia política de um grupo

específico, que parte do clero e leigos católicos se agruparam em torno de um

partido político, num momento em que “os regulamentos diocesanos procuravam

confinar as preocupações dos sacerdotes às atividades puramente espirituais”

(LUSTOSA, 1982, p. 92).
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O conceito teo-político, já discutido no primeiro capítulo. Nos dá sustentação

para afirmarmos que aqueles sujeitos que se organizaram em torno do Partido

Cathólico estavam impulsionados pelo dever religioso e político, ao mesmo tempo. O

Ensaio de Programa para o Partido Cathólico no Brasil dizia o seguinte:

Para nós, os católicos, religião e pátria se confundem: zelo pela religião é
sinal de prosperidade da pátria. Os interesses da Igreja são inseparáveis
dos interesses da pátria. Na conservação da ordem religiosa assenta a
conservação da ordem política e social. (Um católico brasileiro – Ensaio de
Programa para o Partido católico no Brasil),

“Religião e pátria de confundem”. Partindo do princípio de que a articulação

entre o religioso, o político, o social e sua representação são matrizes simbólicas,

nas quais, a experiência coletiva se enraiza e se reflete, percebemos que a cultura

dominante que ocupava a maior parte do imaginário coletivo, naquele momento, era

a do regalismo32. Uma experiência vivida ao longo da história brasileira e que

estava, no dizer do clero, sendo cortada “abruptamente”.

Seguindo a linha de pensamento de Chartier (1991) podemos afirmar que as

representações que cada grupo fazia um do outro e da sociedade, conduziam às

negociações e guiavam para a prática de suas ações. Para o autor:

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros:
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a
legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos,
as suas escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as
representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de
poder e de dominação (CHARTIER, 1991, p.17).

Na imprensa da época, eram hediondas as trocas de calúnias entre os

opositores. Cada grupo partidário construía sua imagem e a do outro, em prol da

defesa de um ideal, de uma crença ou mesmo de interesses individuais. “Se os

maçõns, os ímpios, os falsos liberais, os fingidos conservadores se constituem em

partidos, porque razão nós os católicos não faremos o mesmo?” (Um católico

brasileiro).

32 Através do regalismo o poder civil tinha supremacia sobre o poder eclesiástico, ou seja, o rei tinha autoridade
absoluta em assuntos religiosos. Esta era uma prática corrente na Europa, sendo depois transplanta nas colônias
portuguesas e espanholas. Estas diferentes práticas nos diferentes Estados europeus receberam nomes diversos,
como galicanismo, febronianismo, josefismo, ou simplesmente regalismo em Portugal, Espanha e Brasil. Neste
último perdurou por todo o Império e só desapareceu com a República.
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O Programa Comum proposto a todos os católicos brasileiros, já citado no

capítulo anterior, deixa claro a crença de que os “verdadeiros amigos do Brasil” são

os “mantenedores de sua fé católica, apostólica e romana”.

Conforme Lustosa (1982), o discurso eclesiástico se pautava na seguinte

justificativa: enquanto os políticos pensavam apenas nos interesses pessoais e do

pequeno grupo partidário, o clero se preocupava verdadeiramente com o bem da

população, “sua salvação eterna”. Isso nos dá indícios dos valores que guiaram o

programa do partido.

Tal justificativa nos permite supor que fazer política, para os católicos, devia

consistir em defender a Igreja, a fim de que pudessem contar de novo com a

colaboração dos poderes da Nação. Oferecendo a única solução para os problemas

da sociedade: a formação religiosa e moral do povo. Só assim livrariam a população

dos malefícios da modernidade.

Levando em consideração a formação e a vida prática do clero, percebe-se

uma nítida preocupação com o bem estar dos fieis, mesmo que tudo fique reduzido

à esfera espiritual. Mas seus adversários políticos pensavam diferente.

O “jogo dialético”, colocado acima por Lustosa, revela que as estratégias de

negociações presentes nas relações cotidianas com o “inimigo”, na sociedade

goiana da época, eram ambíguas em ambos os grupos partidários.

Em relação aos padres envolvidos com a política, o GOYAZ escrevia:

todos vós conhecem e sabem perfeitamente que trabalhaes pela pança.
Vendeis santos, missas, bentinhos e absolvições como Judas vendeu o
Cristo. O governo clerical não pode deixar de ser despótico. As regras de
Seminários, de Mosteiros, severas e aniquilantes; a dependência e a
subordinação como princípios cardeais; o pouco cultivo da inteligência em
geral e a compreensão inesata do amor da família e dos costumes pela falta
da mesma, fazem do clero homens incapazes de um governo liberal, sem
norma, sem orientação, não cuidando dos meios e só visando o fim
(GOIÁS-Orgão Democrata, 19-12-1890, n. 27).

Assustava os liberais a ideia de um governo teocrático, despótico e com

“regras severas e aniquilantes de Mosteiros”. Como também assustava os

partidários católicos, um governo liberal, com homens “os mais sinceros e até
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cristãos (na vida privada), combaterem com a mesma convicção em campos

opostos”. Pregavam que os filhos de mesma fé deveriam andarem sempre de mãos

dadas, ajudando uns aos outros. E isto é porque “no terreno político tudo se enlaça e

confunde: os princípios e os fatos, as paixões generosas e os interesses pessoais”33.

Aqui se trata do que Lefort nomeou de “labirinto teológico-político”. Para esse autor

“há uma certa imbricação, mesmo lidando com “representações puramente

religiosas ou puramente profanas” (1991, p. 294). Ao analisar esse trânsito do nível

religioso com o do político, Quadros (2009), vai mais além, sintetizando a

ambiguidade do “crer com o poder” dentro do teo-político.

As representações que um grupo fazia um do outro, se consolidaram nos

discursos dos jornais e acirraram uma disputa voltada praticamente, ou até mesmo

puramente aos interesses pessoais e de alguns grupos. Para os opositores dos

católicos:

Querer entregar o Estado ao clericalismo melhor vale entregá-lo logo ao
bispo, ao menos haverá a responsabilidade que decorre diretamente de
quem se acha na posse do governo e nem haverá falsos católicos com o
título de conselheiros. Temos fé que o digno eleitorado saberá escolher
entre tantos candidatos os mais dignos e que jamais teremos que assistir
tristes a vitória do obscurantismo. (GOYAZ-Orgão Democrata, 19-12-1890,
n. 174)

Devido as disputas políticas serem praticamente restritas aos jornais, atingia

apenas a população letrada. Estavam acima do entendimento popular. Os padres

(baixo clero), tinham maior contato com esta população, daí uma forte ameaça para

as lideranças que disputavam o poder. Talvez isso explique a preferência pelo alto

clero, caso tivesse que entregar o poder temporal. Pelo menos o bispo “se acha na

posse do governo” e não “haverá falsos católicos com o título de conselheiros”. Tais

afirmações parece estar diretamente endereçada a grupos restritos.

Vemos isso também em relação ao clero que via nos opositores “uma meia

dúzia de homens” como: “os inimigos natos da religião que querem destruir, da

Pátria que querem avassalar, e da liberdade que querem nos privar34”. Diziam que:

o sistema republicano é do governo do povo pelo povo. Portanto à nós cabe
ditar leis e não recebê-las de meia dúzia de homens que pretendem vasar

33 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 24-11-1890, v.I, n.28.
34 Jornal GAZETA GOYANA. Goiás, 17-10-1890.
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uma pátria nos estreitos moldes de caprichos sectários e de utopias
insensatas e criminosas (A CRUZ, n. 16, p.122).

Os católicos já se identificavam com o novo sistema republicano: “pátria”,

“povo”, “vontade da maioria” (grifo nosso). E essa maioria era católica apostólica e

romana. “Militarização e sacralização” (AZZI: 1974), duas faces da mesma moeda.

Conforme Lustosa (1983), o programa do Partido Cathólico “foi redigido

essencialmente numa linha de pensamento que seguia fielmente a Constituição do

Império, e adaptada ao Syllabus. Ela é muito mais uma cartilha de princípios do que

um manual de operações”. Em cada Estado que o Programa era implantado,

levando em conta o peso conjuntural e estrutural, ele se misturava com o imaginário

social daquele lugar e adquiria especifidades inerentes à cada realidade. As lutas

que em Goiás, se desenvolveram “tiveram como causa aparente a religião, quando

na verdade, ressentimentos pessoais e aspirações de poder as projetaram na arena

política contra o clã que já era forte” (MORAES, 1974, p.129). Acreditamos que a

religião não tenha sido apenas a “causa aparente”, mas, um dos componentes no

campo de força teo-político.

3.2 Partido Cathólico ou Republicano Federal?

Na trajetória do Partido Cathólico goiano está o Partido Republicano Federal

de Goiás. Numa imbricada relação entre as lideranças: o Conego Ignacio Xavier da

Silva e Sebastião Fleury Curado.

Cremos poder afirmar que “em quase todos os Estados da federação houve

uma certa confusão entre o que fosse PRF35 – seção deste ou daquele Estado – e

os Partidos Republicanos locais” – PRs (WITTER, 1971, p.15).

Conforme Witter, existiam, parece não haver dúvidas, facções políticas em

todos os Estados da Federação, reunidas em torno dos PRs. Em Goiás esta facção

recebeu o nome de Centro Republicano. Concordamos com o autor: no momento

que nos ocupa “não se pode falar num Partido Republicano, como uma agremiação

35 O Partido Republicano Federal, criado a nível nacional, está representado por PRFn - para separá-lo do PRF
goiano.
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política com programa a ser cumprido e com bases sólidas. Era um partido ‘histórico’

que tinha cumprido a sua missão” (Ibid.).

O PRFn, fundado em julho de 1893 no Rio de Janeiro, era uma nova

agremiação que surgia no período da consolidação da República, na tentativa de

orientar a política brasileira no âmbito nacional. Visto que:

A falta de um núcleo político de sustentação do regime e a ameaça do
parlamentarismo, que de certa forma era defendida pelos monarquistas,
além da ameaça de uma volta pura e simples ao regime monárquico eram
argumentos fortes para que os republicanos pensassem num partido que
tivesse por escôpo a defesa da Constituição (WITTER, 1971, p. 14).

O objetivo era fundar um partido político que deveria “respeitar, defender e

fundamentar-se na Constituição da República”. Para assegurar a forma republicana

federativa. Visto que, o Partido Republicano, terceira agremiação partidária a

organizar-se nas últimas décadas do Segundo Reinado, aglutinador de políticos

descontentes com Liberais e Conservadores e com a instituição monárquica e

parlamentar de governo, encontrava-se praticamente desagregada no momento em

que se iniciava a República.

Durante o período que atuou, o PRFn “parece ter tido sempre uma

participação bem definida do grupo paulista, liderado por Francisco Glycério,

sustentado pelo poder econômico do Estado e com o apoio de Prudente de Morais”

(Ibid., p. 84).

Em março de 1894, realizaram-se as eleições, a primeira com voto direto. O

partido conseguiu em menos de um ano “instalar-se e vitoriar-se no pleito que

elegera os supremos mandatários da Nação”. Mas sua decadência definitiva, pelo

menos sobre a liderança de Glycério, aconteceu já em 1897 36.

Dentre outros fatores significativos, está também o rompimento de Prudente de

Morais com o líder, Francisco Glycério.

Conforme Witter, não se sabe até que ponto os partidos republicanos

regionais se transformaram efetivamente em seções regionais do PRFn. Durante

toda sua existência ele se esbarrou com “os constantes problemas regionais.

36 Todas as informações sobre o PRFn, foram retiradas da tese de Doutoramento de José Sebastião Witter-USP.
Este pesquisador fez seu trabalho voltado para o Partido Republicano Federal (1893-1897).
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Enquanto em alguns Estados houve maior entrosamento com a direção central do

partido, em outros foi muito flácido esse liame” (WITTER,1971, p.44).

O programa a ser executado estava fundamentado em cinco ítens:

a) A defesa da Constituição de vinte e quatro de fevereiro;

b) A luta pelo respeito à liberdade eleitoral e pela difusão do ensino popular;

c) Afirmação da autonomia dos Estados;

d) Reerguimento do crédito público;

e) Colaboração irrestrita na prática de todas as liberdades constitucionais.

O programa e a data de fundação do PRFn, nos leva a afirmar que essa

agremiação, mesmo tendo nome idêntico, nada tem de semelhante com o PRF de

Goiás. Não há dúvidas de que nesse Estado essa agremiação já existia desde 1891.

E foi criada após a consequente derrota do Partido Cathólico nas eleições para o

Congresso.

Os católicos não obtiveram sucesso como políticos, mas também não

perderam por definitivo o espaço religioso. O malogro do partido, na capital goiana,

foi considerado por seus adeptos como um incentivo para trabalharem ainda mais

“em prol dos direitos do cidadão pela reconstrução da pátria, pelos moldes da fé

cristã e do patriotismo”37. Mesmo que para isso tivessem que se unirem a grupos

com ideais opostos? Estamos nos referindo, a união do Partido Cathólico com os

dissidentes do Centro Republicano, já explicitado anteriormente.

Esta união, que durou muito pouco tempo, logo gerou uma série de

desavenças entre as lideranças das duas agremiações. Cada qual querendo trazer

para si o pertencimento da fundação do Partido Republicano Federal.

O líder do Partido Cathólico, e, posteriormente líder do PRF, o Conego

Ignacio Xavier da Silva, afirma que o PRF é a “transformação do Partido Cathólico

pela ampliação e desenvolvimento de seu Programa”. Ele próprio escreve o

seguinte:

UMA USURPAÇÃO

37 Jornal GAZETA GOYANA. Goiás, 17-10-1890.
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É de meu dever vir em nome do Partido Republicano Federal protestar
contra a usurpação que acabam de praticar o periódico Goyano e os
patrocinadores da chapa Fleury, falando em nome de um partido a que não
pertencem. O Partido Republicano Federal, como é de todos sabido, não é
mais do que a transformação do Partido Cathólico, pela ampliação e
desenvolvimento do seu programa. Ao novo partido ligou-se a parcela
desagregada do Centro Republicano a qual seguia as inspirações do Dr.
Sebastião Fleury. O oráculo dessa parcialidade eliminada do partido não só
não respondeu ao manifesto de 12 de janeiro, como num artiguete em que
prometia dar-me resposta cabal e implícita, não contestou o direito que me
assiste de dirigir o Partido e a esta folha o carater de seu legítimo órgão.
Como, pois, vem hoje falar em nome do Partido Republicano Federal? Se
pertence a este, como é que o coronel Constancio nem uma vez se quer
referiu-se ao mesmo em seu manifesto contra o governo do tenente coronel
Braz Abrantes? Tal é a convicção dos signatários da chapa fleurista de que
não mais faziam parte do Partido Republicano Federal que tiveram
necessidade de criar um jornal, o Goyano, que até princípio do corrente mês
ignorava a existência do nosso Partido, ao qual jamais fazia referências. O
nosso programa aceito pela maioria do eleitorado conforme as inúmeras
adesões publicadas deixou de o ser pelos srs. dr. Sebastião, Felicíssimo,
desembargador João Bonifácio e Coronel Constancio em uma reunião
havida na residência do Dr. Paixão que em princípios de setembro aventou
a ideia de se fundar o Partido. Os dois primeiros claramente concordaram e
os outros tacitamente.
Goyaz, maio de 1892. Conego Ignacio Xavier da Silva. (ESTADO DE
GOYAZ, 22-05-1892, n. 84, p. 1).

O Conego Xavier traz para si toda a responsabilidade de fundador do PRF.

Afirma que a fusão com os dissidentes do Centro Republicano ocorreu após vários

encontros com o Dr. Sebastião Fleury, nos quais eram discutidas as propostas para

o partido. Tomaram parte nessa discussão os Srs. Drs. Ramiro, Ribeiro e Pitaluga;

Conego Marinho; os padres Souza e Pedro Ribeiro. Dessas reuniões surgiu o

programa do partido, “tendo como preliminar apresentada pelo Sr. Conego Marinho

– liberdade plena e absoluta para a Igreja – sendo rejeitado tudo quanto possa

ofender a essa proposição”38.

Essa Preliminar do Programa39, nos dá indícios de que o PRF continuava com

um programa de cunho católico.

O Partido recebeu a adesão de vários municípios e distritos, como: Jaraguá

com 35 assinaturas; Sítio da Abadia com 76; São Miguel e Natividade com 24,

dentre outros. Como exemplo citamos a adesão do município de Jaraguá:

38 Jornal Estado de Goyaz, 12-01-1892, n. 32, p. 1.
39 Obtivemos pistas de que o Programa do PRF foi publicado no primeiro número do jornal Estado de Goyaz, no
dia 06 de junho de 1891. Esse número não existe na coleção que pesquisamos. Isso não nos causa estranhamento,
visto que, as fontes se deterioram ou se perdem ao longo do tempo. O que nos leva a questionamentos é o fato de
que em nenhuma outra página do jornal tenha sido publicado novamente esse Programa, já que é comum em
todos os jornais da época encontrarmos a maioria dos textos publicados às vezes até em mais de três números.
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Exmo. Sr. Presidente do Diretório do Partido Republicano Federal, Sr.
Conego Ignacio Xavier. Nós abaixo assinados considerando que o Partido
Cathólico tomou o nome de Partido Republicano Federal. Considerando que
o Estado de Goyaz em seu nº 1 publicou o programa do mesmo partido.
Considerando que na Constituição Federal a Igreja ainda não está
absolutamente livre, pois que há casamento civil obrigatório, sendo o único
reconhecido pela República. Considerando que por esse motivo o primeiro
ponto do programa do partido é a completa liberdade da Igreja.
Considerando finalmente que o programa do dito partido está de acordo
com os nossos interesses civis, políticos e religiosos. Resolvemos aderir ao
dito partido e reconhecer vossa Ex. Revema., como digno presidente do
Diretório.
Jaraguá, 12 de dezembro de 1891. (ESTADO DE GOYAZ. Goyaz, 24-10-
1891, n. 21, p. 1).

Considerando a hipótese de que o PRF seja a “transformação do Partido

Cathólico” como quer o Conego Ignacio, e que os dissidentes do Centro

Republicano nada tem haver com a criação do partido. Como explicar o nome

Partido Republicano Federal? Não seria uma estratégia para se livrarem das

acusações, de que o Partido Cathólico era de tendência restauradora?

A revelação feita pelo Conego Ignacio Xavier, aponta para a confirmação

dessa hipótese:

O dr. Sebastião Fleury Curado procurou-me a mim como o fundador do
Partido Cathólico neste Estado, e declarou-me que se empenhava para que
o elemento que se retirara do Centro Republicano se fundisse com o Partido
Cathólico, sob a denominação de partido nacional ou federativo. Ponderou-
me mais que a denominação nada influía nos intuitos dos católicos, pois
aceitava o nosso programa. Disse ainda que inimigos malévolos haviam
feito crer ao país que partido cathólico e restaurador era a mesma coisa, o
que é uma calúnia, mas convinha tirar nos adversários esse pretexto, o que
se daria com a nova denominação (ESTADO DE GOYAZ. Goyaz,12-01-
1892, n. 32, p. 1).

A respeito do Senador Joaquim José de Souza, Também dissidente do

Centro Republicano, O Conego Xavier relata o seguinte:

Quando me dirigi à casa do senador Souza para o fim de conferenciar com
o mesmo sobre o programa do partido e assinatura do manifesto, ele
aprovou o programa, apenas de boca, não assinou o manifesto e não quiz
me dar um documento a respeito: e quando retirou-se para a capital federal,
encontrando-se com o Dr. Paixão e conversando com este sobre o Partido
Republicano Federal, declarou que não concordava com o seu programa: o
que foi a mim contado pelo próprio Dr. Paixão; logo não pode ser
considerado fundador do partido porque não concordou com o seu
programa. Do Dr. Sebastião Fleury tenho uma carta, em que me disse que
deixava de assinar o manifesto do partido , mas que publicaria um
manifesto, em o qual faria adesão ao partido. Ora, adere-se a uma coisa
feita por outrem? Além disso nunca apareceu tal adesão.(ESTADO DE
GOYAZ. Goyaz,18-06-1892, n. 52, p. 1).
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Esse impasse parece ter ocorrido apenas em Goiás, pelo menos, não temos

notícias dessa “união” ou “transformação” desses partidos, em outro Estado. A

população goiana ficava a mercê, das disputas pelo poder, dos líderes

político/religiosos.

3.3 Homens de Fé

“Pulso de aço”, assim o Conego Inacio Xavier foi apelidado por um cronista da

época, porque desempenhava um jornalismo “com viseira erguida e coragem

indómita” (SILVA, 2006. p. 434). Percebe-se pelos seus textos que não tinha

nenhum cuidado em poupar os nomes e as ações das pessoas envolvidas nas

questões políticas e religiosas.

Travou uma grande ‘batalha’ com Fleury Curado. Embora tenham sido

aliados nas eleições para a Constituinte de 1891, já eram adversários políticos

desde o Império, militando em agremiações opostas. Fleury Curado: advogado,

professor e jornalista fez parte do Diretório Central do Partido Liberal. Foi nomeado

promotor público da capital, e depois Juiz substituto da Comarca. O Conego Inacio

Xavier: sacerdote, jornalista ocupou a bancada de Deputado Federal, em 1886, pelo

Partido Conservador.

Na República, ambos movidos por interesses diversos, vão estar ora unidos,

ora separados. Fleury Curado fez uma longa trajetória de homem público: deputado

à Constituinte, deputado Estadual e Federal, Procurador da República. Enquanto o

Conego Inácio Xavier, acusado por seus opositores, de “monarquista aferrado” não

ocupou nenhum cargo político. Foi “o braço direito de D. Eduardo” (SILVA, 2006, p.

434), que o nomeou para Reitor do Seminário, em 1891 e depois Promotor do Juízo

Eclesiástico de Goiás. Ocupou também incubências civis no governo do município

de Uberaba. Ajudou D. Eduardo na criação da Diocese de Uberaba e ali ocupou o

cargo de Vigário Geral.

Mesmo não tendo se candidatado a nenhum cargo político na República, foi

ferrenho opositor da oligarquia bulhônica. Conforme o Conego Trindade, “esse

ilustre sacerdote goiano teve sua imortalidade no desempenho do jornalismo”
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(SILVA, 2006, p. 434). Fundou a Gazeta Goyana (1889) e o Estado de Goyaz

(1891). Colaborou com muitos jornais do seu tempo40.

Ao lado do Conego Inacio Xavier, sempre esteve presente o Mosenhor Pedro

Ribeiro da silva, redator da Gazeta Goyana. Juntos fizeram parte do Diretório do

Partido Cathólico goiano.

O Conego Inacio Xavier priorizava a defesa da religião e da Pátria, pautado

na religião católica apostólica romana e no ideal cristão ultramontano. Para ele:

A nossa Constituição não deve ser mais do que concretização das
aspirações nacionais e expressão franca da crença popular que rejeita com
indignação essas imposições tirânicas e despóticas que amordaçam a
liberdade, impedem o livre exercício de nosso culto, obriga-nos hoje ao vão
aparato do casamento civil e amanhã abrindo largas portas à
desmoralização da família pelo divórcio. E tendo por fim nivelar o fiel e o
ímpio (GAZETA GOYANA, 17-10-1890).

As discussões giravam em torno da plataforma do Partido Cathólico, como: a

consolidação da Pátria pelo regime democrático, em harmonia com a crença

religiosa do povo. E a revogação dos decretos que consideravam legítimos apenas o

casamento civil e a secularização dos cemitérios.

Seriam apenas essas as “imposições tirânicas e despóticas” que tiravam a

liberdade do povo goiano? Diante dessa perspectiva, o grito vencedor na batalha

eleitoral seria “Deus, Brasil, Libertação”, como queria D. Cláudio. Era a lógica do

pensamento cristão católico naquele momento.

Conforme Azzi (1994), os padres formados tanto no Brasil como em Roma

tornaram-se não apenas fieis à instituição eclesiástica, mas assumiram a defesa da

ortodoxia católica como caráter específico de sua missão sacerdotal. Tornando-se,

a exemplo do conego Inacio Xavier, apologistas41 da Igreja. Além do púlpito e do

confessionário, atuavam também na imprensa.

40 Jornal de Uberaba; Correio Católico; Lavoura e Comércio; Gazeta de Uberaba; Revista de Uberaba; Jesus
Cristo; O Paladino; Aiglon; Brasil Central; O Tempo e União Popular Católica (SILVA, 2006, p. 434).
41 Uma das características comuns do apologista é sua identificação total com a verdade que defende. Em se
tratando de verdades consideradas de origem divina, os apologistas não só se julgavam com frequência donos
dessas verdades, mas ainda representantes diretos de Deus na condenação do erro. Além do púlpito e do
confessionário, muitos desses clérigos atuavam também na imprensa (COUTINHO, 1999, p. 101).
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Esse sacerdote e o deputado Fleury Curado tinham em comum o

pertencimento à mesma religião. Ambos se mostravam com elevados poderes

intelectuais acompanhados de fervor religioso. Tanto um quanto o outro lutavam “em

prol dos verdadeiros direitos do cidadão pela reconstrução da pátria pelos moldes da

fé cristã e do patriotismo42”. Mas para o Conego xavier, um cristão autêntico, não

bastava ser católico, tinha que ser católico apostólico e romano.

Sebastião Fleury Curado, nasceu na Cidade de Goiás, então capital da

Província, em 22 de janeiro de 1864, foi batizado na Igreja do Carmo, pelo conego

Barros. Fez seus estudos preparatórios no Liceu de Goiás e se formou em Direito na

Faculdade de Direito de São Paulo. Viveu no apogeu do liberalismo importado da

França e dos Estados Unidos. Conforme Selvino (2010), era um liberalismo o qual,

politicamente, queria substituir as monarquias absolutas, mas objetivava a instituição

de um Estado laico. Um católico, mas com ideias liberais. Essa ideologia estava na

lista dos “inimigos” da Igreja Católica, na qual, tinha como fiel defensor, em Goiás, o

Conego Inacio Xavier. Isso contribuiu para as divergências entre essas lideranças,

que participavam da mesma religião, mas com ideais políticos opostos.

Envolvidos no complexo jogo pelo poder, esses ‘atores sociais’ viviam a

mesma experiência política e religiosa, porém, cada qual, dentro dos seus

respectivos códigos culturais. Eram católicos, porém, um liberal e o outro

ultramontano.

Uma das características da Igreja, naquele período, era a sua vinculação

crescente com Roma. Da parte dos liberais, em luta contra o ultramontanismo, a

Igreja do Brasil era vista com hostilidade por causa dessa maior aproximação com a

Sé Romana. O clero não envolvia diretamente com a política, ficava restrito apenas

aos diretórios do partido.

Chama a atenção, não só no Estado de Goiás mas também em outros

Estados, a ausência de padres na chapa católica. “Talvez porque o partido não

queria passar uma ideia de um partido clerical, como os adversários propagavam”

(REIS, 2009). Conforme o mesmo autor, havia também uma questão ligada ao

pensamento ultramontano. “Uma das principais brigas do episcopado ultramontano

42 Jornal Gazeta Goyana. Goiás, 17-10-1890.
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foi justamente contra o clero político”. Ao longo do Império, especialmente nos

primeiros anos, os padre políticos representaram uma forte oposição às propostas

do episcopado. Para esse pesquisador:

a formação dos novos padres nos seminários ultramontanos, visava criar
uma mentalidade no clero brasileiro. O padre deve ser o líder, incontestável,
da comunidade, mas essa liderança não implicaria num envolvimento direto
nos assuntos temporais, especialmente na política partidária. Essa era a
formação política que os seminaristas recebiam. O padre deve ser aquele
que cuida das coisas espirituais. O espaço da política deveria ser ocupado
pelos leigos, devidamente orientados pelo clero (REIS, 2009, p.10).

Mesmo assim, dentre os oito eleitos pelo Partido Cathólico em 1891, por

Goiás, estava os Conegos Candido Marinho e José Iria Serradourada. Os outros

seis se enquadravam nas profissões de funcionários públicos, fazendeiros e

comerciantes.

Considerando a lista de votação propagada pelos jornais: Goiás – Orgão

Democrata e Gazeta Goyana, o Brigadeiro Felicíssimo do Espirito Santo foi quem

galgou maior número de votos. Esse candidato obteve melhor votação nos

municípios de Rio Paraná, Arrayas, Porto Nacional, São Domingos, Anicuns, Santa

Cruz e Conceição, respectivamente.

Conforme Antonio César C. Pinheiro (1998), Felicíssimo do Espírito Santo

“era um apaixonado pela política”. Esse pesquisador relata que:

em certa ocasião, quando os ânimos políticos da Capital encontravam-se
alterados, Felicíssimo encontrou alguns dissabores. Querendo-o afastado
da Cidade de Goiás, alguns elementos de influência no governo,
destinaram-no para professor de primeiras letras em Leopoldina, hoje
Aruanã, onde, no ‘Colégio Isabel’ lecionou aos índios catequizados, tendo
sido logo nomeado diretor do mesmo estabelecimento. Dessa experiência
lhe valeu mais tarde, ser nomeado para o serviço de Catequese do
Araguaia, quando recebeu a patente de Brigadeiro (PINHEIRO, 1998).

No Império foi chefe do Partido Conservador, eleito deputado por várias

vezes. Ocupou interinamente a presidência da Província (governador) por três

vezes, entre o período de 1887 a 1889. Na República, teve o seu nome indicado

pelo Senador Canedo para, mesmo como elemento do Partido Conservador, formar

chapa para a Constituinte. Não aceitou a indicação, estava na época, pleiteando a

eleição como candidato do Partido Cathólico goiano. Faleceu na Cidade de Goiás,

como Senador Estadual, no dia 12 de junho de 1905.
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Dos candidatos que compunham a lista do Partido Cathólico, uma minoria

tinham uma carreira política a exemplo do Brigadeiro Felicíssimo. A maioria eram

homens sem experiência política. Isso somado a outros componentes como: as

rivalidades familiocráticas; a organização coronelística do período e principalmente o

sistema eleitoral em Goiás que permitia aos mandantes tolherem quaisquer indícios

de oposição. Dentre outros tantos fatores o Partido Cathólico estava “fadado à

derrota”, como ocorreu.

Edilberto Reis pesquisou esse partido no Estado do Ceará. Chegando a

conclusão de que nesse Estado o desempenho foi razoável. Uma fonte importante

utilizada para tal avaliação foi ele ter encontrado, no jornal A Verdade, listas de

várias localidades com assinaturas de “eleitores que afirmaram terem votado na

chapa católica, mas que surpreendentemente não viam sua vontade expressa nos

resultados publicados”. A soma dessas assinaturas além de ter aumentado a

quantidade de votos ainda mostrou que em alguns municípios do Ceará o Partido

Cathólico foi vencedor.

Um estudo comparado do Partido Cathólico goiano com outros Estados, como

sugere o pesquisador Edilberto Reis, com certeza nos levaria a percorrer outros

caminhos e galgar novos olhares.

Esse estudo deu uma pequena contribuição para que essa comparação seja

feita no futuro. Os dados são incertos e poucos. Daí ser muito difícil a reconstituição

histórica isenta de erros.

Finalmente convém considerar que a ‘trama política’ envolvendo os dois

bispos, D. Claudio e D. Eduardo, não rendeu bons frutos para a Igreja goiana. Pelo

contrário, resultou na transferência, ainda enigmática, de D. Cláudio Ponce de Leão

para a diocese do Rio Grande do Sul, em 1890. E a saída para Uberaba, em 1896,

de D. Eduardo Duarte e parte do clero, dentre eles o Conego Inacio Xavier da Silva

e o padre Pedro Ribeiro da Silva.

A capital goiana experimentou um período de mais de uma década sem a

presença efetiva de um bispo. Conforme Silva (2009, p. 39), a “sede da diocese

passou para essa cidade mineira, onde permaneceu até 10 de abril de 1908”, data
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em que D. Eduardo foi nomeado para a diocese de Uberaba. No mesmo ano D.

Prudêncio Gomes da Silva assumiu a diocese de Goiás. Nesse momento a Igreja

nacional estava vivendo um período de “alianças com os governos e reconhecidas

pelo pontífice Leão XIII em suas encíclicas” (SILVA, 2009, p. 44). O comportamento

de D. Prudêncio se mostrará pacífico e conciliador com a oligarquia que ocupava o

poder.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Existiu um Partido Católico em Goiás”? “O Partido Católico não era

monarquista”? Estas perguntas nos foram constantemente feitas, nas rodas de

conversas com os amigos e nos Simpósios que participávamos, desde que

iniciamos este estudo. No início, confesso, as respostas não eram muito

convincentes. As poucas leituras e o pouco contato com as fontes ainda não nos

davam segurança para tamanha responsabilidade. Após uma longa jornada de muita

leitura e análises de um razoável número de fontes, espalhadas pelos arquivos

goianos, podemos afirmar que existiu, sim, um Partido Cathólico em Goiás. E para

nossa surpresa, ele não teve um período de militância tão curta, como

acreditávamos ter sido.

A chapa que concorreu às vagas de deputados e senadores ao Congresso

nas eleições de 15 de setembro de 1890, não galgou vitória. Mas, para a

Constituinte Estadual de 1891 conseguiram eleger oito candidatos.

Sua trajetória com o nome de Partido Cathólico foi apartir de sua fundação,

em 1890 com o lançamento da chapa para concorrerer ao Congresso, e, em 1891

para a Constituinte Estadual. Apartir daí a nomenclatura variou de acordo com as

uniões que iam sendo feitas. É o caso do Partido Republicano Federal (1892) e da

Liga Católica formada pelos católicos dissidentes republicanos e autonomistas

(1895). Mesmo com a mudança do Conego Inacio Xavier para Uberaba, em 1896,

esta agremiação continuou sob a liderança de Luiz Gonzaga Jaime que uniu com os

Caiados para concorrerem às eleições de 1899. No ano seguinte ocorreu o

esfacelamento do Partido Republicano Federal. No entanto esse partido aparece

novamente em 1904 resultante da união dos Xaveristas com os Jaimes, os Caiados,

os Abrantes, os Alves e outros. Em 1909, Sebastião Fleury Curado aderiu à nova

ordem partidária dos Bulhões: o Partido Democrata.

Em relação à segunda questão apresentada, podemos afirmar que o Partido

Cathólico não era monarquista. Salvo alguns desabafos ameaçadores de católicos,

como por exemplo: “Se a República atender as nossas justas reclamações, somos

republicanos; se prosseguir tirando nossos mais sagrados direitos deixamos de ser
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republicanos”43. A Pastoral Coletiva de 1890 deixa bem claro que “a Igreja é

indiferente a todas as formas de governo”, acrescenta em outro ponto que “todos

podem fazer a felicidade temporal dos povos, contando que estes e os que

governam não desprezem a religião”. O Partido Cathólico aceitava com lealdade a

República, com o projeto de colocar parlamentares no Congresso para defender os

interesses da Igreja.

Em Goiás a atuação do Partido Cathólico se mostrou mais conturbada que

em outros Estados “pelo teor dos conflitos entre o bispo D. Eduardo silva e a

oligarquia dos Bulhões” (SILVA, 2009, p. 39). Foi um verdadeiro confronto direto, ao

invés do diálogo, entre lideranças políticas e política/religiosas.

Esse confronto direto entre as lideranças seria justificativa para a curta

duração oficial do partido? Ou seria o idealismo exacerbado do clero ultramontano?

A flexibilidade em adaptações ou concessões nas conjunturas políticas, às vezes, se

tornam indispensáveis.

Convém frisar que o Partido Cathólico não foi um movimento oficial da Igreja.

Desde 1874 que Pio IX desautorizara o clero a se envolver na política. A não ser que

o bispo local autorizasse. Isso explica o envolvimento ter sido de maior ou menor

proporção nas diferentes dioceses. Em Goiás, as disputas foram iniciadas no

bispado de D. Cláudio e mais acirrada com D. Eduardo. O último, é bom lembrar, foi

um dos idealizadores do Partido Cathólico no Rio de Janeiro.

A batalha foi travada na imprensa. Pelos textos expostos, vimos que cada

grupo partidário construía a sua própria imagem e a do outro. Conquanto, a

importância da “percepção das imagens, dos significados e das representações na

compreensão do fenômeno social” (CHARTIER, 1991). Porque as “representações

sociais se manifestam em palavras e condutas”. Incorporam nos indivíduos e criam

possibilidades de transformações sociais.

As lideranças católicas - Frei Gil Vila Nova redator da Revista Católica A Cruz

e o Conego Inacio Xavier, da Gazeta Goyana - envolvidas no complexo jogo pelo

poder, viviam uma experiência político/religiosa. Dizemos isso porque demonstraram

43 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 30-06-1890, n. 15, p. 114.
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acreditar que “a política só fere a superfície da sociedade, derruba dinastias, muda

governos, modifica as relações dos povos, mas não atinge as ideias e nem altera o

íntimo da vida social”. Debaixo da questão social se esconde uma questão suprema

“a questão divina de cuja solução dependem as questões secundárias”44. Um dever

religioso e político impulsionava aqueles ‘sujeitos’ a se organizarem.

Pelo que foi apresentado, não diríamos que as lutas ocorridas em Goiás

“tiveram como causa aparente a religião”, como afirma Moraes (1974, p. 129). Mas,

que a religião foi um dos componentes no campo de força teo-político.

Fica difícil avaliar se a derrota do Partido Cathólico em Goiás foi tão

“vergonhosa”, dada a escassez das fontes e principalmente as eleições fraudulentas

da época, mas vimos que os embates assumidos pelo partido vinham de antes e

prosseguiram após o término oficial deste grupo.

Finalmente, convém considerar que a experiência política vivenciada na

República trazia todos os resquícios do Império. Mesmo dentro de uma lógica liberal,

a rigidez do sistema republicano não permitia a ampliação da cidadania. As

rivalidades partidárias ficavam por conta apenas dos interesses de cada parcela da

elite. Não foi diferente com o Partido Cathólico goiano. Basta vermos a ambiguidade

de seu slongan “Deus, Pátria e Liberdade”.

44 Revista Católica A CRUZ. Goiás, 19-06-1890, n. 13, p. 106.
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