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Esta comunicação que apresentamos ao Grupo de Trabalho
Religião e Sociedade,no X Encontro Anual da ANPOCS, em Campos do
Jordão~
gia

é

resultado de um projeto de Tese de Mestrado em Sociolo

no Departamento de ciências Sociais do Instituto de Filoso-

fia e ciências Humanas da Universidade de campinas.
Nosso objetivo será conhecer melhor~ com instrumentos
da Sociologiag

a realidade da Igreja Católica no Brasil, a t r-ave
s

de um estudo cuidadoso, com preocupação científica, a respeito
da origem sócio-cultural do clero e das suas instâncias de socia
. , .

lização, os sem~narl0S~
Nesta trilha. inspirou-nos um trabalho de Charles Suaud,(l
uma análise sociológica sobre a tlimposiçãoda vocação sacerdotal",
antes mesmo da criança entrar para um semin~rio. O autor procura
desvendar os mecanismos que fazem uma "inculcação

ll

/

parecer "opçãott•

Seu estudo passará pelas técnicas de interiorização da vocação
exaltação do valor do sacerdócio, jornadas vocacionais, orações e
ritos sagrados em família pedindo vocações. o que predispõe

a

criança e os pais a aceitarem a lIidéialt de uma vocação na família,
os santinhos, estampas e revistas vocacionaisv

tudo criando um'~li

ma" para o "despertar de uma vocação". Como se pode fazer com que
uma criança de 10 anos de idade tenha "por silt objetivos tão cla-ros e altos: " salvar o mundo". "continuar a obra de Cristo na ter

,

,

.

ra" ou ate ••• "ser mar-ti.rv

!?)

Como um condicionamento ganha a-

parência de escolha ?
Partindo dessa inspiração? escolhemos o objeto de nosso
/

~ .

.

,/

estudo: o recorte emplrlco. como ponto de partida apenas e para f~
carmos colados à realidade~ será o Seminário Diocesano de são Car10so

por ser uma instituição que reflete bem os processos de socia

.;'

(t'Y

10

~J.zaç.:;,o e os J~~dobramentos ~a pastoral vocacional no Brasil,

\1J. ~~.-;L(J'~

'.}
:~.
t :U:10t

1:"',,~

-"'::/~r\ c-,.

~

::5b a.~.·;~';~Outi'a

..,.._"

r-az

á'é

nos

,

muito obvia dessa escolha e o profun\

20

do conhecimento que temos desse Seminário. Além de ter estado ali
internado durante nove anos seguidos, estamos há dois anos levantando dados para reconstruir, pela primeira vez, a história desse
seminário que nasceu em 19350 A primeira parte desta comunicação
,
('
e uma Slntese desse trabalho.
Em seguida. apresentamos noss~preocupaçoes
questões

r.

(objetivos,

hipóteses), os suportes teóricos e a justificação da e~

colha do terna. são ainda os primeiros passos na tentativa de urna
leitura sociológica da origem do clero e de suas instâncias socia
. , .
lizadoras, tratando-se, por-t ant o , de um texto "provlsorlo lt aprese~
tado ao Grupo Religião e Sociedade· para receber críticas e contri
buições, pelo que o autor ficará muito grato.
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Ed. Estoril,aptQ

41

Fone: (0192) - 32.00.30
13.100 - CAMPINAS - S.Po

OBS: as notas estão no final de cada capítulo
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(1) SUAUD, Char1es, " La vocation
Conversion et reconversion
des prêtres ruraux. Les Éditions de Minuit. Paris, 1978.
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- O SEMINÁRIO,

DEFINI CÃO E HIST6RIA

Para facilitar
sentamos,

de início,

SEMINÁRIO.

Seminário

Formaçao

a compreensâo

uma definiç~o
é entendido,

que recebe meninos

em regime

de internato.

rio: "o desejo

çao Religiosa

"seminaristas".

ou do Bispo Diocesano,

da "Santa sé". A passagem
distintas:

Seminário

rie do segundo
fia e Teologia.
se aprovado,

Ao terminar

o seminarista

denação

de um padre

sacerdotal"

é conhecida

que compreende

governa

(pastor, rei) e prega

e da sociedade

que cuidam

de sua formação

disciplina

rígida,

(do mundo),

passar

da ORDEM)

e,

diá
A or

"ordenaçâo
mais

que celebra (o sacerdote),
além de ser o "pai",o

aulas,

sob o cuidado

intelectual,

com intuito

tudo está previsto

uma rotina,

Filoso-

"Padre" é uma palavra

(profeta),

sé-

será feito um processo

também pelas expressões

"an

moral,

afastados

dos superiores

espiritual,

de formar o seu caráter.

horas do dia seguem uma programaç~o

obedece

de

vivem em regime de internato,

da família

sa, refeições,

grau à 3~

(presbítero = anc í.áo ) .

Os seminaristas

mecer,

duas fases bem

(sacramento

as funções daquele

e

Congrega-

assim no estado Clerical.

presbiteral".

popular

seminá-

e manuten-

com seus cursos

será ordenado

no

sempre as orientações

compreende

essas etapas,

ingressando

e "ordenaç~o

cião" da comunidade

Maior,

mínimo,

da

da 5~ série do primeiro

grau e Seminário

cono e, por fim, PADRE,

seguindo

no

"vocaçâo"

do Superior

pelo Seminário

Menor,

chamamos

A organizaçao

é de responsabilidade

O

como uma Casa de

para ser recebido

A esse desejo

apr~

de nosso interesse:

neste trabalho,

Uma condiçâo

chamamos

çao dos seminários

do objeto

de 10 a 11 anos de idade,

de ser Padre".

aos vocacionados

do campo a ser estudado

detalhada.

no regulamento:

recreios,

esportes,

com uma

Todas

as

Do despertar ao ado~

orações,

editaç~o,

mis-

estudos,

trabalhos,

tudo

tudo feito em comunidade,

sem precisar

ultra-

os muros do seminário.
Em alguns

passando

seminários

os seminaristas

famílias,

sob os olhares

de recomendação
perman~ncia

até parte das férias sâo coletivas

um breve espaço
do vigário

o seminarista

faÍníiia e pela comunidade

enviar carta

no final de cada período

de

em sua paróquia.

Ao entrar no SemináriO,
Cadionado,

local, que deverá

ao reitor do seminário

do seminarista

de tempo junto às próprias

aos 10 anos de idade, o menino

já é visto pelos

seus superiores,pela

como um padre em miniatura,

vo
sua

o "padreco",

..

4 .

com os deveres
o celibato

do estado

e a dedicaç~o

Neste
ConcIlio

eclesiástico:

trabalho

de Trento

exclusiv

raram ate o inicio da década

do Seminário

no

ram vida mais

longa que os decretos

ceses e congregações

ferente.

esse decreto.

com

existindo

Além disso,

organização

dos Seminários

que tinha o aparelho

da Reforma,

No Brasil,

No Segundo

contudo,

sob o Regime

Império,

seminaristas

D. Pedro

Brasil

e os seminários

com o término
e o advento
poderá

disso,

deste

no Brasil.

Nesse

ção primeira
os padres.

já

permitir
formados

em Roma em

Latina),

no Brasil.

a formaç~o

sacerdotal

receberá

uma

Porém,

so-

do Estado

Leigo,

11

ROMANIZAÇÃO

será quanto

11

passado

da Igreja

dioceses

à formação de
Coletiva

no
de
e

Católica

e a preocupa-

novos

agentes,

de 1915(1) reflete

aos seminários:

do Concilio

seminário.

é impossivel

muitas

texto da Pastoral

em relação

"É disposição

segundo as instruções

que se dá no final do século
de

da Re

é que a Igreja Católica

uma organização

chamamos

1858

começa um mo

com a Proclamação

dos Bispos

o seu

deles

a

do Padroado,

O seguinte

nha

da América

tempo serão criadas

essa nova situação

Era uma Igreja

do Regime

século,

a

Estado

organização.

Roma. Todo esse processo,
início

do

terão melhor

implantar

ap~

ficou difícil

11 passou

(que fora fundado

da Igreja Católica

Em consequência

foi di

e nao de Roma.

quando

maiores

que

missionários

sob seu controle.

de Portugal

os

o Concílio

por causa da interferência

Pio-Latino-Americano

pública

dio

melhor

a história

do Padroado,

no Colégio

mente

hoje

do Brasil. A Obra de Evang~

de Bispos mais fiéis a Roma, muitos

maior

até

decretou

aconteceu

a nomeação

atenção

tive-

Na Europa n~o foi tão ai

quando

eclesiástico

dependente

de REFORMA

Conci-

em muitas

da Igreja ficava a cargo de

portugueses.

vimento

vi9~

porém,

modificações

de colonizaç~o

e a implantação

para acolher

o

intuito de formar

O

lugar, porque

o processo

extremamente

tridentinos,

ter o seu Seminário.

Em primeiro

nas começava
lização

ou com pequenas

de Trento,

deveria

fícil executar

se realizou

de Trento,

e fazer frente aos desafios

cada Diocese

do

religiosas.

O Concílio
seus padres

11. Os seminários

antigo

segundo o modelo

de 1960, quando

Vaticano

o modelo

obediência,

6culo XVl e cujos principios

lio Ecumênico

segundo

para a

ao Reino de Deus.

tratamos

r alizQdo

formado

de Trento

E no dizer

dar a uma Diocese

que

cada

Diocese

de B. Gregório
boa direção

te-

Barbarigo~

e governo

sem

..

5.

o auxilio
flore
se>

de um ótimo

.cen t:e o SCTII1:Jl.ó)'i.(»

mento de Romanizaç~o,
de estudo:

que nos ~judar~o

migratório

da Europa

ra dar "assistência
tempo, os padres

que quisessem

com o modelo

para a criatividade

menores,

dificuldades
losofia

no Colégio

da organizaç~o

surgirao

Pio-Brasileiro,

turos altos hierarcas

seu interior
gos modelos

creto

das determinaçôes,
equivale

diferente

de formaç~o

sobrando

locais.

aos Seminários

Maiores,

Maiores

entre as dioceses
para completar

todos.

se multipli
devido

o seu, com os cursos

Seminários

Quase

conhecer

fatores,

fundado

Centrais

às

de Fi-

ou Regio-

interessadas.
os estudos

E

os

em Roma

em 1929 por iniciativa

do secularismo
sofrer~o

Vaticano

Totius",

Seminários

e urbanização,

dos fu-

agrário

trazendo

e do pluralismo,

um choque muito

11 apresentará,

sobre a Formação

grande.

através

Sacerdotal,

no

os antiPor

ou-

do seu

de-

um

espírito

dos Seminários:

Menores>

erigidos

para

cultivar

,

de D. L~

para o cultivo

deixa de ser predominantemente

para a organizaç~o
"Nos

da fiscali-

desses

organizar

porta~

centrali-

não

as peculiaridades

de industrialização

as sementes

"0ptatam

imi-

da Igreja no Brasil.

o Brasil

tro lado, o Concílio

europeu,

responsáveis

me, e que sera por um certo tempo o viveiro

com os processos

Seminá-

os fi.lhos de

em estilo

um seminário

ser~o enviados

Quando

dos

Toda a orientação

numa conjugação

de cada Diocese

alunos

do clero brasi

Ao mesmo

segundo

nais, numa união de recursos
melhores

fenô

aos filhos de imigrantes.

apostólicos

todo. Quanto

e Teologia,

desses

... ) pa-

Tridentino.

dizer que conhecer

car~o pelo Brasil

e

Salesianos

de preferência,

ao fiel cumprimento

Os seminários

na Europa

vem para o Brasil muitos

ser~o organizados

zada em Roma, com visitadores

poderíamos

nosso

ser padres.

Os Seminários
to, de acordo

melhor

à formaç~o

(Lazaristas,

cuidarão

acolhendo,

além do movi-

que a conjugaç~o

européia,

espiritual"

rios aqui no Brasil,

espaço

dioce-

para o Brasil.

Religiosas

estrangeiros

fenômenos,

a compreender

em relaç~o

de imigraç~o

das Congregaçôes

zaç~o quanto

a

surto de vocaçôes

de pronto,

importância

leiro. No processo

grantes

do grande

perceber,

terá grande

padres

.-

.

o seTII~nar~o> agon~2ara

século há outros

trata-se

Podemos
menos

Onde

rr

No início deste

do movimento

-

.

é decadente

e onde

: e ...

objeto

e flore. c e n t:e seminário.

os germes

da voc:o:ç:ão.

à idade~

tato

à~ normas

adaptada

adequada
com

iau

experiência

da
da

minários

Tradicionais.

delos de formação.
lio, continuando
de indefinição,
50,

perdura

_uitos

Alguns

o modelo
adotarão

anterior.
novamente

c o nv e ni e n t:

adolescentes~

psicologia~

sem

humanas

pleomitir

e o con-

(2)
uma grande

se fecham

resistirão

dos

realidades

a pr ap r i a fal/l'ília.1/

Por tudo isso, vai se abater

8~

o idu

uina

LUUUIII

e à evolução

ao espirito

namente
uma

o:; n cm in ariis

crise sobre os Se

e são procurados

às novas orientações
Outros,

o Modelo

enfim,

ap6s

Tridentino

novos modo Concl
momentos

que, por is

até os dias de hoje.

(1 )Pastoral

Coletiva,

1915, n9 1234.

Essa Pastoral
realizadas
janeiro
bispos

é resultado

na cidade

das Conferências

de Nova Friburgo,

de 1915, com a participação
das Províncias

Rio de Janeiro,

Eclesiásticas

Mariana,

S. Paulo,

Episcopais

de 12 a 17

de

dos Bispos e Arcede S. Sebastião

do

Cuiabá e Porto Ale-

gre.
(2)Decreto

fi

OPTATAM

TOTIUS

ção Sacerdotal,
1985.

fi

("

Desej ada Renovaç ao 11)

n9 3, promulgado

sobre a

Forma-

aos 28 de outubro

de

7.
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- O SEMINÁRIO

DIOCESANO

A diocese

DE SÃO CARLOS

de são Carlos,

da por Pio X em 1908 juntamente

no Estado

de são Paulo,

com Ribeirão

rias e Botucatu,

todas desmembradas

que, pelo mesmo

ato, se tornou Arquidiocese,

siástica.

Na época da criação,

um vasto

território

são José do Rio Preto,
cicaba

Jales

Camp~

de são Paulo

,

sede da provínciaecl~

de são Carlos

as atuais
partes

8

Taubaté,

da então Diocese

a Diocese

que incluía

Preto,

foi cria

dioceses

da diocese

compreendia

de Jaboticabal,

de Barretos,

Pira

e Limeira.
Inserida

crito,

e diante

no contexto

da escassez

pação da Diocese

Na década
do de são Paulo,

Carlos

tinham

apenas

de 1930 só existiam

os seus próprios

3 brasileiros:

recrutamento

obrigatória
partir

de 30, sobretu-

Taubaté

~enores,

no Est~

e Pirapora.

Essas

na Diocese

de são

enquanto

em sua maioria.

havia na época

Pinto,

Na

11 padres

cidade

de

portugueses

e
e

Bispo Coadjutor.

portanto,

Houve um grande

para a formação

Obra das Vocaç6es

da década

preoc~

Padre Ruy Serra, o Bispo D. Homem de Mello

Era urgente,
de são Carlos.

a grande

Seminários

padres

eram estrangeiros,

Liberal

acima des-

vocacional".

por exemplo,

Dom Gastão

a partir

em 'Campinas, Botucatu,

os padres

são Carlos,

da Romanização,

de um clero autóctone,

de são Carlos,

do, será o "problema

Dioceses

histórico

formar o próprio
trabalho

através

instituição

em todas as Paróquias,

de 1937, com a morte

de promoção

sacerdotal,

Sacerdotais,

Clero

Diocesano

vocacional e de

dos Vigários

e da

cuja exist~ncia

por Decreto

er a

de D. Gastão,

de D. Homem de Mello,

que a

tornara-se

o Bis

po Diocesano.
Até o ano de 1934, os candidatos
Menor

eram enviados

diocese

de são Paulo,

ses Belgas.
minário

a Pirapora,

A primeira

da Diocese

que era o Seminário

sob a orientação

dos Cônegos

idéia de D. Gastão

em Ja0, mas a opção mais viável

ao
Menor

era de se construir

de 1935, o Padre Ruy Serra que era diretor

do Ginásio

(que hoje pertence

aos Irmãos

consegue,

do Bispo D. Gastão

e com a colaboração

queira,

lançar

a primeira

Diocesano

de são Carlos.

Diocesano

para abrigar

se,ente
Foram

No

início

com

o

apoio

Alves

do que seria o Seminário
duas salas no

que quisessem

o Se

Diocesano

de Mons. Alcindo

reservadas

os meninos

da Arqu~

Premonstraten-

foi são Carlos.

Lassalistas)

Seminário

ser Padres:

SiMenor

Ginásio
uma sa

8.

la para dormitório
12 alunos,

e outra para estudos.

dos quais ningu~m

Os seminaristas
ries ginasiais)
no. Havia

ainda,

Portugu~s,

Contudo,

era necess~rio

D. Gast~o

ra acrescentou

mais

násio Diocesano,
um dormitório
poucos,

30 contos

ai o refeitório

minaristas

começam

Durante
os Seminaristas
Teologia,
Paulo,

primeiro

foi inaugurado

o prédio

(Curso de Filosofia),
seminaristas

nessa epoca.

Semin~rio.

E, a partir

as refeições

no

no Seminário

Central

Belo Horizonte

Em maio

p~óprio

para o Semin~rio

cursaram

também

Menor,

do Ipiranga

Menor.

Menor

Diocesano.

de Filosofia

e Diamantina

do Semin~rio

Semin~-

o Semin~rio

o curso de Filosofia

Dioceses

1948,

de 1951, os s~

do Gin~sio

ao terminarem

junto ao Semin~rio

de outras

década

como Bispo Diocesano,em

para fazer os cursos

próprio

visi-

no final da

este independente

no prédio

aos

- da sala de estudos,con~
no porao

todo esse tempo,

do Norte,

Menor:

sala de

foi construida

e a cozinha.

que, no ano de 1968, foi criado
funcionando

com reitoria,

também

do Gi-

sala de estudos, o~

isso foi construido

eram enviados

Aparecida

In~cio

foram construidos

os banheiros,

a fazer também

sucessivamente,

Tratava-se

parte do Semin~rio

Depois

de entrada

portanto,

A Dio-

do Major José

a ter aulas no próprio

truindo-se

adequada,

do saldo acumulado

a primeira

de 1950 foi feito um rebaixamento

rio, tornando-se,

Diocesano.

construir

Logo que D. Ruy tomou posse
passaram

mais

ter um local próprio.

retirados

de 30 e inicj_o de 40. A Capela

os seminaristas

que nascia.

e D. Ruy Ser

com os saldos do Ginásio,

Tudo

que

de Réis de uma benfeitora

(ao lado da Capela).

tas e salas de aulas.

de

do Semin~rio.

20 contos,

o pavilh~o

Diocesa-

o prédio

e construiu

tro dormitório,

Gjn~sio

sacerdotal

dos herdeiros

de Réis. Era preciso

ganhara

se-

de Mons. Alcindo,

ao lado do Ginásio

que fora comprada

por 35 contos

(adrniss~o e 5

complementares

pelo Semin~rio

para dar uma formação

cese já tinha o terreno
da chácara

estudos

sob a orientaç~o

responsável

com a ~poca,

de

no próprio

para os seminaristas,

era no inicio o único

de acordo

das aulas

alimentaç~o

Latim e Grego,

turma era

ficou padr-

participavam

e recebiam

A primeira

e

(em são

(MG)

até

em S~o Carlos,

No ano seguinte,

Maior

Diocesano

j~ existente.Muitos
a Filosofia

neste

Semin~rio.

o tempo mais especifico
de Teologia.
em são Paulõ;

Depois

da Teologia

de Belo Horizonte

da Formaç~o
do Semin~rio

Sacerdotal
Central

ou Diamantina,

do

os atuais

e o

Curso

Ipiranga
Padres

9.

mais novos

da Diocese

fizeram

a Teologia

em diversas

turmas

e

di-

verso's insti tu·tos:
- Curitiba:

No Studium

Theologicum

e no Seminário

Passio-

nista.
- são Paulo:
XI, Lapa, e a partir
ra da Assunção,

Com os Salesianos

no Instituto

de 1976, na Faculdade

Teológico

de Teologia

Nossa

Pio

Senha

no Ipiranga.

- Campinas:

A partir

tem sido feita no Instituto
No inicio,
gas da Provlncia

de 1978, até o presente,

Teológico

os seminaristas

Eclesiástica

a

Teologia

Paulo VI, na PUCC, Campinas.

moravam

junto com outros

de Campinas,

sob a orientação

coledos Pa

dres Estigmatinos.
- Atualmente,
Carlos,

estudam

na PUCC e residem

de da Diocese,
25 de março

os estudantes

na Chácara

de Teologia

numa Casa de Formação,

Primavera,

em Campinas,

de 1981; sob a orientação

Alguns

Dados

da Diocese

proprieda

inaugurada

de dois Padres

sobre o Seminário:

de são
aos

da Diocese.

(1)

1) Número

de Alunos

que passaram

pelo Seminário

Menor == 1.145

2 ) Número

de Alunos

que passaram

pela Filosofia

= 197

3) Número

de Padres

formados

nor = 65 e que passaram
Hoje a Diocese
nantemente

autóctone

que passaram

pelo Seminário
==

pela Filosofia

de são Carlos

48

conta com um clero

é preciso

e, para compreendê-lo,

Me-

predomi-

conhecer

o

seu seminário.

o Seminário
ternato,

no modelo

Igreja no Brasil,
Constituições

de são Carlos

Tridentino,

de acordo

que se adaptava

Sinodais

da Diocese

nos Semin~rios
na virtude

foram

e nas

dos por Deus

para

foi organizado

instituidos

o sacerdócio.

da direção

um vive-ira de sacerdotes

dos

do seminário

no seminário

por motivo
noitar

grave

fora

ra as férias

peLa

ministro
somente

que

e onde

seja
tudo

alunos

do e tabeLecimento.

internos

Limitado

para

f or m a r

... Serão
e

reduzido.

chama-

institui-

vise

A Licença

er por tempo

formar

os encarreg~
esta

será

da

isso:

os jovens

do santuário

e por tempo

deverá.

Igreja

Esforcem-se

para

geral

por Roma. As

revelam

ecLesiásticas

çao

e exempLare

decretado

de são Carlos

dos

bons

com o movimento

ao modelo

ciências

em regime de in-

admiti

unicamente
permitido
para
/I

passar
(2)

pe~

f~

10.

E assim

foi at~ o inIcio da d~cada

çou uma experi~ncia
manas,

de formaç5o

para o mundo.

o "fechamento"

nando

Tridentino,

ao modelo

demos constatar
aprovado

mais aberta

Com o encerramento

ve, por ironia,

quer

uidado

de viva

ta sem

a qualquer

sos)

até

dos

pes

aos

pois

rão

sozinhos

omente

domingos

de cartas)
Mandar

receberão

Padre

Reitor.

contava

proibição
mias"

dos seminaristas,

de amizades
lares",

femininas

f~rias

mentos

los superioresi

ca

de seus

vez por mês ... '1'0
j or n a i s )

r eui. s tas)

conhecido

s

pa~s

devem

s,

não

atender

a~
ou

autorização

do

aus~ncia

total controle

castigos

pelo vigário
controle

diária,

proibição

fossem

"particu-

ou apenas

f~rias

coleti-

deviam

em silêncio,

urna manhã

ou tarde de formação

por

senti

ser autorizadas

por 15 minutos,

meSi

"econo-

quando

três dias de retiro,

tendo um padre nomeado

das pequenas

sobre os pensamentos,

as leituras

a meditação

internato

de privacidade,

aos "indisciplinados",

ou mesmo masculinas,

vontade:

o regime de

por uma rígida disciplina,que

um Padrei

gatória,

às escondi-

não poderão

com: absoluta

para exercer

e a própria

ser fei

e) em certos

em especial

se pautou

filmes,

controladas

vas ... E, ainda,

deve

carta)

uma

Li v r os)

acima citadas,

coisas

de assistir

)

(3)

1/

de são Carlos

entre outras

com estranho

Reitor ... Os seminaristas

telefônicas

Al~m das restriç6es
no Seminário

li-

visita

e feriados)

.. , Os seminaristas

ligações

interno)

sao

não

reprovação

di n h e i r o )

ao Padre

fazer

como po-

as cartas

omunicação

e tc. - recebido s do a pai e , pa r en te
ser mostrados

retor-

do Seminário.

pr e s en t e s -

os

Toda

oa merece

afastamento

e parentes

Vaticano 11 hou

(regimento

revem)

superiores.

seminaristas

Os

e

ou por meio

dos

hu-

D. Ruy Serra, em 1968:

no que

voz

das~

do Concilio

do regulamento

pessoas.

licença

para as realidades

o que durou at~ recentemente,

pelo Bispo Diocesano,

das por muitas

se come-

do Seminárj_o de são Carlos,

pelos trechos

" ... Tomem

de 60, quando

dirigida

pepor

no início do ano emais

"direção

espiritual"

obri-

só para isso, etc ...

Esse ~ o campo para o nosso estudo.
(1)

Dados

(2)

Constituições

colhidos

no final de 1985.
Sinodais

da Diocese

1794, do 19 Sínodo

de são Carlos,
Diocesano

n9s 1783,1784,

de são Carlos,

Feve

r e i r-o de 19L1l.

(3)

Regulamento

do Semin~rio

Menor Diocesano

de são Carlos, n9 65.

11.

III - OBJETIVO

Nossa

QUESTÕES

privilegiando
trução

é estudar

proposta

texto determinado

HIPÓTESES

o processo

de um Seminârio

Tradicional

a l~ etapa da formação

Sociológica

de Socialização

(modelo Tridentino) ,

sacerdotal,

do EU, a formação

no con

ou seja, de Cons-

de uma identidade,

no Seminâ-

rio Menor.
Para
tro ítens,

facilitar

a exposiçao,

onde estarão

dividimos

esta parte em

j.mplícitos os objetivos,

qua-

as questões

e as

hipóteses.
1. "S o c-iogfLatia"

do S e.minãfLio -

É

uma tentativa

de respo~

ta às questões
a própria
quema

composição

sócio-cultural

formal da organização

gorias

de integrantes:

riores,

quem

a formação

tor, o Diretor

Espiritual,

tuição

Eclesiâstica

sociedade

propriedades

empresas

e projetos

cias ao "surgimento

Afinal,

de disciplina

Os

e o ecônomo?

estudos
pobre,

Isso levanta

questões

em relação

de tal origem

rurais

e que, ao mesmo

e se urbaniza
e povoados

agrícolas.

Quais

de vocações

sacerdotais"

religiosa

filhos

quais

as raízes

ENQUANTO

realizam
O

da INSTITUIÇÃO

permanente
segundo

objetivo

à

ne-

Insti-

rapidamente

bases

e

cujas

por grandes

sociais

propí-

e de sua "perseveran-

da família

do seminarista

na escolha

e co-

da "vocação"

sociais

e culturais

e/ou

INSTITUIÇÃO

do clero?

- Neste ítem queremos
estudar

mente

ou

tempo, vive numa

são absorvidos

são as

existentes

?

2. O SEMINÁRIO

racterísticas

? Qual

ofLige.m ~6c-io-c-u{

nossa atenção:

t.er sido determinante

na sua perseverança

do seminârio

agraria,

Qual é a tradição

mo isso poderia

q~em são os supe-

da origem

que se industrializa

pequenas

ça" ?

o Ministro

(e dos padres ... ).

(1).

cate

e a ~unção de cada um ? O que faz o Rei-

a predominãncia

tos de imigrantes

e funcionârios

é que merecera

~ufLal do~ ~e.minafLi~~a~

assim como ao es

entre as suas vârias

quem são os seminaristas,

a procedência,

constatam

das relações

sao os professores

Este ponto

do seminârio,

relativas

de padrões,
determinadas

de satisfazer

Como ORGANIZAÇÃO

SOCIAL,
papéis
formas

necessidades
FORMAL,

enquanto

estrutura

e relações

que os

sancionadas

questões

c~

relativaindivíduos

e unificadas,

com

sociais ...

o s ern i.n ar í.o tem uma estrutura p~r

12.

manente,

com pessoal

pamentos,

etc...

mal, quais

especializado,

osso objetivo

as notas

seria partir

características

um seminário,

quem e esse pessoal

que acontecem

dentro

da "superior".

riores

ciais no próprio
internos

seminário

A rotina

disciplina,

e, sobretudo,

com horários
é parte

revelar

dados

importantes

ristas.

Ainda

é parte da organização

gares"

feita pelos

superiores:

seu lugar pré-determinado
no refeitório,
médios

nos dormitórios,

e menores)

são divididos

e sup~

ou em ocasioes

Regimentos

minuciosos

esp~

regimentos

que

expressam

e bem determinados.

da estrutura
inculcados

e pode nos

nos

semina-

formal a distribuição

dos "lu

tem o seu número,

na capela,

na rouparia

Santa

dos Bispos

cada seminarista

nas filas,

comunid§.

da

os minuciosos

sobre os valores

de c~

Há regras estabeleci

e orientações

integrante

de

relações

e conflito,

vocacionais

dos seminários.

dos seminários

e quaisas

os pronunciamentos

em encontros

(REGULAMENTOS)

uma rigida

os decretos

aos seminários,

dos seminários

consenso

for

da estrutura

quais as prerrogativas

em nossa análise.

relações:

equi-

desta Organização

especializado

Autoridade-submissão,

das que regem essas

apropriadas,

e distintivas

dessa estrutura,

de, serão temas importantes

sé em relação

construções

na sala de estudos,

e os grupos

nas salas de recreação

(maiores,
e na práti-

ca dos esportes.
Há também
superior)

entre os seminaristas,

termediários:
primento
classe,

uma clara distribuição

suplentes

da rotina,

de dormitórios,

de limpeza,

sendo alguns

do Ministro

quando

de esportes,

nomeação

ausentei

como

cuidando

do cum-

encarregados

de distribuição

dos

in-

de

serviços

etc ...

dos seminários.

são construções

dade e cercadas

por altos muros.

formal a própria

amplas,

geralmente

Seu estilo

arquitetura

afastadas

da ci

é mais ou menos padro-

O que isso tem a ver com a socialização

ser padre"

(por

destacados

de Disciplina

este estiver

Faz parte dessa organizaçao

nizado.

do poder

do garoto que"quer

?

Um lema importante
formal no seminário

para compreender

toda essa organizaçao

é uma frase tantas vezes repetida

pelos

supe-

riores;
" Um lugar para cada coisa,
cada coisa no seu lugar
Por outro
tura do seminário
chamando

lado, é fundamental
o conhecimento

de "Organização

"

para a compreensão

do que, por enquanto,

Informal".

Trata-se

do conjunto

da estru
estaremos
de tradi-

I

ç~es e costumes

que t~m um peso decisivo

·ternato. Por excmp l.o . o uso
periores

e as vaias

aç~o dos garotos.

UC

na vida cotidiana

no exercício

do controle

Outro

forte exemplo

~ o mist~rio

ocasiao

de uma expuls~o

do seminário.

Via de regra o

expulso

permanece

seminário,

incomunicável

para evitar

gerar outra
nos avisos

at~ arrumar

"contaminaç~o".

expulsão.

Sua figura

e orientaç~es

riores,

direitos

estudar

nais do seminário,

dos colegas
e a dís t.ri bu

com situaç~o

por considerável

"uma instituição

período

-e

do poder a t rav es

de tempo,

alus~es

de formação

at~ onde o seminário

NíVEL

características

a questão:

onde um grande

da sociedade

o manicômio

aos mosteiros,

de religiosos.

co-

nGmero de indi
mais

levam uma vida fechada

ampla

e formal

de maneira

conventos

ossa proposta

NO SEMINÁRIO

e

es-

outras

~ descobrir

com uma instituiç~o

SIMBÓLICO-IDEOLÓGICO

to-

total pode ser definida

estuda

se identifica

organizacio-

no rol das instituiç~es

separados

(2) Goffman

mas faz muitas

3.

e trabalho

semelhante,

administrada."

instituições

"panelinhas"

áo informal

pode ser incluído

Para Goffman,

pecial,

í.ç

a distribui-

para com os supe-

para evitar

surge quase expontaneamente

mo um local de resid~ncia

mente

poderá

anatematizada

ainda,

a rever~ncia

essas e outras

O Seminário

víduos

comunicaç~o

o

de lideranças.

Após

tais?

informal,

e deveres,

particulares"

do surgimento

e deixar

dos superiores.

o distanciamento

"amizades

a

seminarista

suas malas

Qualquer

sobre

que se cria por

será, em seguida,

Faz parte dessa organizaçao
çao de pequenos

in-

ca st; i.q os por pa r t e dos su-

pccJUCJlOS

dos colegas

do

J.

total.

- Neste

nível

temos um cam
po vasto

de investigaç~o

das dão pistas

nos seminários.

para compreender

As questões

a hipótese

aqui levanta-

acima: É o

seminário

uma inótit~ição total ?
O Seminário
A expressão

mais corrente

tas ~ "aqui dentro"
nário

constitue

se constroe

um "mundo fechado"

na fala dos formadores

e o "mundo

e dos seminaris-

lá fora". Dent.ro dos muros do Semi-

uma "cosmovisão",

do resto da sociedade

dentro do mundo.

"profana",

calcada

no "sagrado",

e que se pretende

à

parte

a Gnica e verda

deira visão-de-mundo.
O TEMPO É SAGRADO,
precedidas

e encerradas

·todas as horas e atividades

com orações

e a programação

do dia são

do ano se

ba-

I ~.

seia sobretudo
Ano Civil

Ç~Of

Cristol6gicas

Morte,

cialmente

Conceiç~o,

Luiz Gonzaga,

Co l cbrac ao

ao ideal sacerdotal

nos intervalos

dos atos penitenciais,

a Encarnaç~o

espe-

(O Cura D'Ars,

S. Tomás de Aquino,

S~o

S~o

da Igreja

João

Univer-

das rezas, das pequenas

meditações,

missas,

,

(Anuncia

dos Santos,

Sávio e são Jos~, o Patrono

sal). A vida acontece

do

cr í.s
-

í

Marianas

), Festas

Sto. Inácio de Loyola,

são Domingos

),Festas

Acima

rnt s t cr o s

(1ü~;

de Cristo,

Ascens~o

Assunç~o,

os mais pr6ximos

ciss6es,

,1

(os mist~rios

Ressurreiç~of

Imaculada

Bosco,

das ceJ.ebraç6es litGrgicas.

est.a o Ano Li.tGrCjicCl

t~os: Festas
Paix~o,

no desenrolar

pro-

rosários

e de-

voçoes.
O LUGAR É SAGRADO:
As construç6es

tudo respira

já s~o apropriadas,

com um grande muro ao redor,
dim de entrada,
gioso;

na Portaria,

seminário

e outros

cartazes,

velmente

encontramos

pergaminho
simbolo
dentro

e dependências

tudo criando

da Santissima
e a inscriçao:

se encarregam

de cuidar

de disciplina.

S~o Domingos

Enfim,

dos seminaristas

es-

Invaria

Sávio com

do que pecar!".

um triãngulo,

"Deus me vê". Anjos,

do

da casa: imagens,

"Antes morrer

Trindade,

reli-

aos que chegam.

um "clima" sagrado.

a imagem do menino

na mao e os dizeres:

simbolo

do santo padroeiro

santos que dão as "boas vindas"
frases,

mosteiros,

da cidade. No ja~

ou outro

imagens

do mundo,

a grandes

afastadas

Senhora

a Cruz, grandes

E assim vai, pelos corredores
tampas,

semelhantes

geralmente

uma gruta de Nossa

um ar diferente

um

olho

Ou o

desenhado

santos e o pr6prio

na

ausência

um

Deus

do ministro

por tudo o que vimos at~ aqui, o CONTROLE

p~

rece ser TOT].\.L.
Uma questão:
onde há o monop6lio
secularizada

Como se consegue

do sagrado

do CAOS

(profano)

Por se tratar
a formação

os mecanismos
criada

? Ou seja,

do Padre,

a NOMIZAÇÃO

de padres,

Por fim, uma questão

frente à ANOMIA.
e Crise

que tem por objetivo

nossa proposta

será

tamb~m

ex-

estudar

do papel ~oQial . Como a estrutura

a encarnação

com os conceitos

que gara~

o COSMOS (Sagrado)

Perda de Plausibilidade

de uma instituiç~o

de internalização

possibilita

trabalharemos

Como se preserva

à parte,

de uma socieda

e como se dá a legltlmac~o dessa construção

4. Papel Social

clusivo

um mundo

sobre a vida, dentro

te o ~lg~l6lQado à existência?
diante

construir

da figura
de Status

muito

social do "PADRE".

Aqui

e Papel Social.

relevante:

o seminarista

e for

15.

mado num "mundo sagrado",
"mundo profano",
do Mundo,

secularizado.

ser sacerdote,

racionalizada,
encontro

burocratizada,

sos de resistência

mundo

"profano".

o mundo

veio a crise
ministério
psicólogo
Editora

abordar

enquanto

es-

entre os pano s~

se desfez,

sobre-

afastamento

do assunto_é

do

Jorge Ponciano,

de 13rasília r que está publicando
"Boda e Realidade",
cujo objetivo

l

e

da vida do padre,

e o consequente

Outro estudioso

da anomia

p e1a
fruto

de

principal

e

"celibato".
estes dois trabalhos

ao nosso projeto.
de crise,

Nosso

melhor

também

O objetivo

passando

trabalho

tempo de socialização
a compreender

a Anomia,

(ex) padres

a questão

"seminário".

meio do

o mundo construído

a identidade

junto a 362

de um processo

tentati-

os riscos

para a realidade

intitulado

ça em relação

enquanto

numa pesquisa

questão:

um trabalho

Citamos

proces-

e sua cosmovisão,no

(3),

não se confirmaram,

da Universidade

uma pesquisa

o

os

". E acomodação

Cabras

de ser plausível

sacerdotal.

Vozes

"sagrado"

esta última

expressando

l

? A resistência

no mundo

Aléssio

estuda

as expectativas

Como acontecem

da perda de significado,

suas consequências.

deixou

moderna,

ao Novo Mundo.

Os riscos

minário

numa sociedade

Luz

de conflitos ... Vai dar-se

numa só pessoa.

"O monge

forço de adaptação

dres casados,

povoada

como padre no

ser Sal da Terra e

e pastor

ou acomodação

intacto

para viver depois

Sua missao:

profeta

de dois mundos

va de manter

fechado,

mais

buscará

no seminário.

para marcar

deles foi estudar

levemente

sobre a

exclusivamente
A crise

como foi construído

a difere~
o fim

questão

comoreender

(anomia) nos

o edifício

o

ajudará

da formação

sa

cerdotal.

(1)

t o que podemos ver na Tese do Pierucci,
fia, à pág. lll.

(2)

GOFFMAN,

Erving,

Manic6mios,
pectiva,

(3)

CABRAS,

Al~ssio,

Pris6es

são Paulo,

Os anjos querem
laicização

citada na

e Conventos,

trado em Ciências
1983, mimeografado.

Editora

Pers

1974, pago 11.

ser homens,

de padres

bibliogra-

um estudo

no Brasil,

Sociais,

USP,

sobre

Tese de
são

Mes-

Paulo

16.

>

IV

- SUPORTES TEÓRICOS

Em "Ritos de Passagem",
tr~s fases que comp6em
meira

gunda

penit~ncia,

abandono

nifica

também

"margem").

re-agregação)
ordenado

Na terceira

à sociedade,

crutamento,

fase estâo os ritos de agregaçâo

que trazem

consigo

(ou

uma nova condição

Esse esquema

âs fraternidades

tot~micas,

encontrar

formaçâo

é

do

encontrado

às castas,

às suas realidades,
para abraçar

essas fases, claramente

e ordenação

do. Na fase de separaçâo

que nos coloca
(de margem),

"deixando

no centro

as

aqueles

que querem

lização

do papel

social

co dos ritos de passagem

humana

çâo, objetivação

e Luckmann

dos homens.
privado

a cultura,

de humana.

A objetivaçâo

nos dessa atividade

p ar a

a interna-

de hoje. Gennep

nos

da fase que queremos

estu

dentro

os processos

pretendemos

do humano:

está o

tempo de formaçâo

localização

sobre o mundo,

do ... Biologicamente

Aqui

Aí se dá a Socialização,

e interiorizaçâo.

mental

fase,

a fase liminar

de preparação.

do processo

antropo16gi-

de socializaçâo

usar como suporte
(2 ). O mundo

que se dá num processo

do ser humano

A segunda

sua

como um todo.

Para compreender

de Berger

num desprezo

esposa e filhos ..."

a uma comunidade.

o seminário),

social,

do mundo,

de padre na sociedade

r~

de nosso estu-

a morte de si mesmo,de

É

o Seminário,

para uma melhor

zação do papel

objeto

irmaos,

intermediário,

ser padres.

(a fase liminarr

na atividade

a Jesus.

distintas,no

do tema de nosso trabalho,

foco de nossa preocupaçâo:

te6rico

pai, mae,

para integrar-se

é o período

dá as pistas

dos padres,

está o afastamento

a cruz e seguir

individualidáde

efusâo

("limen", em latim, sig-

religiosas.

Podemos

construçâo

o tempo de passagem,

É

ao posto de fara6 ou rei, ao sacerdote-mago-feiticeiro,

as congregações

quema

exor-

a morte ... A se-

a ressureição.

É

nos ritos de iniciação

dar

fase liminar

A pr~

que incluem

do mundo,

por ritos de margem.

chamado

ou iniciado.

profiss6es,

e desprezo

distingue

(1)

numa sociedade.

por ritos de separaçâo,

fase, constituída

de noviciado,

Van Gennep

os ritos de iniciaçâo

fase é constituída

cismos,

Arnold

ta com os seus produtores

es-

de exterioriza
e a

contínua

física, quer

é um ser que nasce inacab~
do homem,

O mundo

é a conquista

originais

dialético

quer na atividade

de um mundo

(física-mental)

básico o

é, para eles, uma

A exteriorização

O homem

a sociedade.

e internali

constr6i

um mu~

é um produto da ativid~

por parte dos produtos

hum~

de uma he~tidade que se defro~
como facticidade

exterior e dis

17.

tinta deles.

Assim,

o mundo humanamente

de ~eai~dade

objetiva.

Igual à lenda do aprendiz

homem não con-trola mais o processo
produziu.

A objetividade

por ao seu produtor
tidades

INTERIORIZAÇÃO,
propriação

transformando-as
truturas

A terceira

novamente

mem, um oscilante

edifício

através

social

há necessidade

de plausibilidade,

que são as bases

(cosmovisão)

como base

medieval,

em termos

nas bases

se mantém

é

da

a

rea-

em es-

pelo

de pé

conseguir

hopelos

(princi-

produzir

e o mundo

uma

subjetivo

criado pelo homem se sustenem

estruturas

sociais que permitem

de monop61io

ou de

cosmovisões,

uma visã~

concorrência.

havia o monop61io

de plausibilidade.

há concorrentes

religioso,

Na sociedade

porque

mo

há

pluralismo

A mais

importante

sociais.
O homem,

para viver,

função da sociedade
que permite
mem viver.

A rejeição

É

contexto,

se desfaz,

se estabelece

lidade)

à vida como um todo. A secularização

sagrado

através

Caos. Aqui trabalharemos
Dentro

zação da realidade
~~bjetiva.

Berger

SocJalização:

te6rico,

de socialização

no indivíduo:
e Luckmann

a primária

quebra

a passagem

distinguem

e a secundária.

bases

so-

a ANOMIA.
humano

pe-

(plausibi-

o monop61io
para

Eliade

vamos centralizar

a sociedade

para o ho

do Cosmos

de Mircea

enquanto

o

surge o CAOS tra-

que dá sentido

com os conceitos

desse esquema

nos processos

sagrado,

e produz

as

é um empreendimento

lo qual

do profano

Quando

e para a sociedade,

a religião

um cosmos

desse sentido,

de um COSMOS

é a loucura.

o Cosmos

para o indivíduo

Nesse

e manutenção

o oferecimento

do cosmos

transformações,

zendo consigo,

exige um SENTIDO.

é a construção

a "NOMIZAÇÃO".

ciais sofrem

atenção

construído

de estar apoiado

por exemplo,

social das estruturas

derna ocidental

social,

da sociedade

Para que o mundo

Na sociedade

Trata-se

do mundo objetivo

terá êxito enquanto

te com SIGNIFICADO

-de-mundo

dialético

Cont~oie So~iai e Legit~maç~o

entre o mundo objetivo

do indivíduo.

força de coer

por parte dos homens,

Esse mundo

da ordem

iden

da Religião) .

A Socialização
simetria

(objetivada)

que

papéis,

que adquiriram

de estruturas

de So~~aiizaç~o,

palmente

Instituições,

mais de perto.

subjetiva.

o mundo

o

é capaz de se im-

fase do processo

realidade

da consciência

processos

humanas

que nos interessa

dessa mesma

de feiticeiro,

da Sociedade

~ont~oie.

são todas construções

atinge o caráter

que desencadeou,

coercitiva

e exercer

ção sobre o indivíduo.

produzido

do
o

(3).

nos

sa

parte da internali-

torna-se

realidade

duas fases no processo
A socialização

primária

de
é

18.

a que se d~ na inf~ncia,
da sociedade,
ção envolve
nativa,

quando

e o mundo

a interiorização

trói a identidade,

mar o

EU TOTAL.

do outro

A socialização

generalizado

a necessidade
garantir
construIda

nestes

casos

intensificar
mente,

a carga afetiva

teiramente

à realidade
uma réplica,

(4)

como a outros

sacrifica

é evidentemente

primária.

mais

'.

pólio do sagrado

técnicas

primária

pa

humanas.

"doméstica"

artificiais

a

Tipica-

processo

de
in-

processo

do indivíduo

do caráter

da sQ

ao pessoal

e a facilidade

a consequência

so-

com que

se

final desse tipo de soci~

do seminário,

o "outro significat~

de hoje pode ser o es-

quer ser amanhã.

é estudar

como isso se dá no mundo

Goffmann,

sobre a sociedade

pluralista,

aplicadas

entrega-se

entrega-se

significativos

religiosos,

Mas,

ser vis

Quando o

possível,

e complicado

pes -

em

tempos

onde havia uma situação

de mono-

e pouco desenvolvimento

como socializar
onde a educação

de acentuação

fechado

na "estufa de mudar

não fosse tão difIcil

tradicionalmen'te

sociedade

sempre

destinam-se

de um complicado

. O indivíduo

parafraseando

Isso talvez

ciências

para

será

de socialização.

ainda mais, pois o superior

Nosso objetivo

l

e surge

contudo,pode

religioso)

do processo

pelho do padre que o seminarista

soas

que

especIficas

"As técnicas

do pessoal

No caso dos superiores

dos seminários,

religioso,

tão exata quanto

cializador

é reforçado

parciais

Da socialização

real da realidade

primária"

'

for

do indivIduo.

língua"

que está interiorizando.

cialização

vo

do

o conceito

a emoção

no curso do qual o indivIduo

exige uma transformação

l

parte,

pedagógicas

a institucionalização

noviciado,

lização.

quando

Mundos

A "segunda

do pessoal

da socialização

iniciaçao,

constitue

progra-

TOTAL,para

na consciência

(materna).

(...socialização

implicam

os

há às ritos de passagem.

'A socialização
ta como réplica

(mater-

por sua vez, ser~ fruto da in-

de técnicas

sobre a primeira

ra a secundária

termina

institucionais.

na socialização.

cons-

e os rudimentos

BÁSICO,

Dispensa-se, em grande

do reforço

sucesso

primária

secundária,

de "sub-mundos"

formam o EU PARCIAL.

do MUNDO

foi estabelecido

A socialização
teriorização

e interpretativos,

a presença

É

rela-

a linguagem

para a vida cotidiana

legitimador.

Essa

Nessa etapa se

se transmite

motivacionais

membro

e único. Não há alter-

é quase automática.

mas institucionalizados
aparelho

é inevit~vel

se dá o nome,

na) além dos esquemas

vai se tornando

ligado ao ou~~o h~gn;6~~a~~vo.

por estar

a emoção

o indivIduo

dessa forma,
religiosa

da realidade?

dentro

das
de uma

exige a criação

de

A socialização,

19.

contudo,

jamais

interioriza

ser~ completa,

continuamente

isso, toda sociedade
realidade

em sua realidade

subjetiva

de plausibilidade,
sociais

possivel

manter

o indivíduo

semin~rio

exigidos

do Concílio

Vaticano

UNos

da vocaçã0

os alunos

a

importante

de uma estrutura

cro-sociológica

ou sócio-psicológica

muita

ja Universal

Igreja

estruturais.

dentro

do Brasil,

de..óe.jamo.ó

go da sociedade
e interpretação:
a teoria

espiritual
e coraçao

se realiza sem
A an~lise

mi-

de interioriza-

macro-sociológica

de compreensão

da es-

se realiza.Por
na história

isso

da Igr~

ã história da Igreja no Brasil.
no contexto

de "Romanização"

nos levam aos conceitos
o Peter Berger

que a sociedade

se torna suave

da

! Por qu~

o autor examina
do papel,

de "Perspecti-

"Por que quase
espera

de pa-

de nós?

? Na tentativa

sempre
" O j~

de dar re~

tr~s áreas de investigação

a sociologia

do conhecimento

e

do grupo de referência.
As teorias

do papel

sentam

o papel

tidade

que é atribuída,

tendemos

específica.

a compreensão

Aqui usamos

a teoria

for-

especial

como j~ vimos no início deste projeto.

aquilo

posta a estas questões,

com

germes

os

(5).

O autor parte da questão:

exatamente

cuLtivar

dos fenômenos

de socialização

e identidade.

vas Sociológicas".

11

aos desenvolvimentos

serão compreendidos

Os estudos
pel social

o

na definição

direção

H~ necessidade

e, particularmente,

Católica

uma

da qual a interiorização

importância

Os semin~rios

de

Aqui vemos

om generosidade

social

ção deve ter sempre por fundamento

daremos

e

para garantir

é que a socialização

pre no contexto

social

para

a Cr i e to Reden tor

a seguir

Outro ponto

por

se disporem

para

3

trutura

Só

como pessoa

a vocação,

preparados

sobretudo

3

conveniente

de seus aspectos

assim de estr~

artificialmente,

erigidos

3

religio

3

realidade

para sua conservacão.
,

que mantém

menores

sejam

3

puro

depende

da

11:

semin~rios

mação

entre a

essa identidade.

criada

de plausibilidade

subjetiva.Por

de conservação

sua auto-identificação

como base social,

que

isto é, de base social especi

em um meio que conserva

as estruturas

os conteGdos

procedimentos

A realidade

fica e dos processos

importância

estando

um certo grau de simetria

e subjetiva.

turas específicas

ame~çados

acaba criando

para salvar

objetiva

absoluta,

como resposta

trabalhar

"outro generalizado"

social,

de origem

às expectativas.

sustentada

nos apr~

O papel traz uma iden

e transformada

aqui com conceitos
na g~nese

americana,

.óoQ~almente. Pre

de "outro significativo"

do EU, em MEAD e o EU como

e

reflexo

LO.

de um espelho,
logia

mp rc s t ando ass rn

de COOLEY,

o nhcc Lr entos da ps í.c o

í

social.
A so iologia

to procura

a gênese

do conhecimento,

social das id~ias,

o nosso caso. A importância

"O indivíduo ... adquire

se da mesma

forma como adquire

convicçoes

nossas

próprias

lhe seus companheiros,

seus papéis

convicções

escolhe

rio, onde não há privacidade,
da "virtude"

importante

para

na teoria do papel e

e sua identidade.

a coletividade

e rumos de ação são decisivos

opiniões,

enquan-

da

/.:,
oc.-calme.Yl.te. sua co srnov isao ql1~

do grupo de referência:

nioes,

cia e a busca

será muito

da Cosmovisão

identidade.

Teoria

ele orig m européia,

cujas

(7

11

onde a vida é COLETIVA

é uma meta,

opi-

para a formação

e rumos de ação.

seus deuses

" (6)

a coerção

"Quem

de

esco-

No semina-

•

por

excelên-

do grupo e decisi

va.
Estas
portantes
rIamos

três areas de investigação

no tratamento

do nosso tema. De maneira

dizer que o seminário,

a comunidade
criação

paroquial

e manutenção

ta a "vocação"

GENNEP,

juntamente

serão im

provisória,

com as "famílias

de uma estrutura

e garante

ao seu papel

Arnold

de plausibilidade,
a identidade

pod~

cristãs",

e o clero são a base social necessária

do seminarista

do um significado

e interpretação

à

que sust~n

do padJte.,

dan

/:'oc.ial.

Van, Os Ritos de Passagem,

Vozes,

Petrópo-

1is, 1978, eap. VI.
( 2

)

BERGER,

Peter

L., LUCKMANN,

Realidade,
BERGER,

Peter

)

1980,

Peter

ELIADE,

Mircea,
giões,

O sagrado
Edição

Paulinas,

e o profcno,

Livros

Social

(

5

)

OPTATAM

TOTIUS,

op. cit., nQ 3.

(

6

)

BERGER,

Peter,

da Realidade,

S.Pau10,1985

a ess~ncia

do Brasil,

ln A Construção

Idem; 135.

Vozes, Petró-

Sq edição.

( 4 )

( 7 )

Social da

1978, 4~ edição.

Sociológicas,

L., O Dossel Sagrado,

BERGER~

A Construção

Petrópolis,

L., Perspectivas

polis,
3

Vozes,

Thomas,

Lisboa.

pág. 193.

Perspectivas ... pág. 131.

das reli
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A

- JUSTIFICANDO

Do

ESCOLHA

TEMA

- A RELEVANCIA

Quem quiser
desconhecer

conhecer

a presença

a Sociedade

desde o apoio aos anseios

sa da censura;

presente

paróquias

siais de Base

nos grandes

do centro

(CEBs); do cardeal

religiosas

deais,

e bispos;

(1)

Diante

esses agentes,

Brasil,

foi estudar

sua origem

mos investir
cializaç~o

uma reproduç~o

cional

muito

sez de agentes

"Para um Bispo,
nãrios

a ênfase

e n~o outras

"É disposição
nha

seu

direção
te

Pastoral
do

seminário
e governo

seminário.

te será

...

também

Onde

sem

das agências

coisas

O "problema

de soclero,

n~o

tem

desafio

de

da Igreja.Cu~

um bom seminãrio.
É preciso

dos Bispos

'l'rento que

é impossi

el dar

o auxilio

da escas-

vocacional"

com este nome

Coletiva

a diocese~

do

se ressentiu

de organizar

é flore

qual

ao celibato.

como o maior

Concilio

do

precisa-

aos militares,

século,

era sinônimo

e

que teve um avanço organiza-

autóctones.

deste século

da já citada

s~o

Acredita-

a reproduç~o

devido

no Brasil,

os militares

no Brasil,

a obra das obcas é o seminário.

SEMINÁRIOS

e reli-

quem

frequentaram.

em relaç~o

no início deste

dar bem de uma diocese

car-

de seus quadros,

no estudo

garantida,

especializados

foi tido no início

entre

a quest~o:

a Igreja Católica

em desvantagem

rápido

mascul~

secular

melhor

... ) que garantem

A Igreja Católica

dioceses,

?

para conhecer

semelhante,

biológica

Ec 1e -

O que está por trás de sua postura

melhor

(os seminãrios

que, além disso,

do clero

e quais escolas

em pesquisa

Comunidades

362 prelados,

como se dava a formaç~o

mos que para conhecer

tradi-

3.335 casas religiosas

é bem pertinente

(2),

sócio-cultural

catedrais,

(arquidioceses,

Onde foram formados

Stepan

até a defe-

de aldeia ... Neste pais

13.155 padres

de onde vem?

Alfred

vezes

ao pãroco

femininas;

disso;

de seus discursos?

e muitas

de libertaç~o

eclesiásticas

nas e 5.733 casas

gioso ...

marcante

santuãrios,

etc.) e 6.838 paróquias;

arcebispos

pode rã

e nas periféricas

onde hã 245 circunscrições
prelazias,

n~o

da Igreja Católica,

contraditória,

cionais

Brasileira,

3).

ter sem~
E ainda

do Brasil,1915:

cada

diocese

te-

a uma

diocese

boa

de um ótimo

e florescen-

cente

o seminário~

florescen-

e onde

é decadente

o seminário

22.

agonizar~

a diocese

Tudo isso
tiva de 1948
criaçao

era reafirmado

(n9s 1117-

de "escolas

mo preparaç~o

tes de uma espécie

do Brasil

se questionava
modalidade

nSemin~rio

menor:

e aos

Segundo
B.B.),

paroquiais,

co-

s~o coisas

recentes

(C.N.B.B.)

do

sobrevivenda

Conferên-

e estatísticas

n~onos

de um documento

(Padres) na Igreja do Brasil

quais

as instituições

votada

comunidade

dos Seminários

613 instituições
escolas,

foi:

voltada

especificamente

à formação

presbiteral~

preparativos

ao

Semin~rio

do Bras~l de 1984

de formaç~o

seminaristas

ini-

Maior. n

de padres,

sendo 176 internatos,

um total de 16.329

à for

adequadas

pela C.N.B.B.

, no

(C.N.
entre

atendendo

seculares

e

reli-

(4)

giosos.

A Diocese
quisas,
Paulo,

estudo

residências,

no seu conjunto

da

seriam os últimos

da vocação

o catálogo

há no Brasil

seminários,

a necessidade

Em 1984, na preparaç~o

uma

ao discernimento
cial

Cole

diocesano.

Documentos

dos Presbíteros

a primeira

da Pastoral

"Os seminários

restarem

tais pensamentos.

n9 46, quando
maç~o,

pensar:

em extinç~o".

dos Bispos

sobre a Formaç~o

lova Ediç~o

para o seminário

Os que porventura

autorizam

na

apostólic'?s" ou pré-seminários

dos meninos

cia Nacional

1234.

1215), acrescentando-se

Seria uma tentaç~o
passado.

... n n9

de S~o Carlos,

que compreende

ponto de partida

31 municípios

no centro

de nossas

do Estado

de

pessão

com uma população

um território

estimada em 750.000 hab., espalhados
por
de 15.317 km2, organizada através de 5 regiões past~
(5),

rais e 52 paróquias

conta com um clero predominantemente

autóctone,

formado

que existe

ainda hoj e: em regime

dioceses

que teve maior

tido de reposiç~o
e outras

em sua quase

totalidade

no próprio

S~o Carlos é uma das

de internato.

êxito na renovaç~o

dos seus agentes,

seminário,

dos seus quadros,no

com muitas

ordenações

sen

recentes

para um futuro próximo.
É

importante

o estudo

desse caso para compreender

a repr~

duç~o do clero na Igreja do Brasil.

- LACUNA DE CONHECIMENTOS

Há diversos

e importantes

trabalhos

recentes

sobre a

re-

23.

sença da Igreja no Brasil,
profundos
ticos,

trabalhos

conforme

sob o ponto de vista político,

históricos

podemos

nos encontramos

da um dedica

apenas

pequenas

tem algumas
dispersos,
tanto,

de Aléssio

um capitulo
pesquisas

Cabras

centiva

a este proj~

referéncias,

e Flávio

itens embuti

Pierruci,

A C.N.B.B.

onde caCERIS

sociológico

N~o encontramos,

sobre o tema que nos propusemos
do tema, justifica

da pesquisa

nos

e o

de enfoque

sobre o clero e os seminaristas.

o aprofundamento

no se

como por exemplo

trabalhos

so para mim, além da relevância

jornali~

de socializaç~o

da tese ao assunto.

e pequenos

nada especifico

anexada

sobre o processo

dos em obras cuj os .i nteres ses eram outros,
"trabalhos já citados

até relatos

ver pela bibliografia

to. Após uma longa pesquisa
minário,

e sociológicos

de s de

e da análise

por-

estudar.

o esforço

I~

e in-

sociológica

do

tema.

- FACILIDADES

A pesquisa

NA PESQUISA

de campo e nas fontes documentais

to adiantada.

Sobre a formaç~o

já recolhemos

inúmeros

entações

gumas cartas
Brasil,

pastorais

trabalhos

bre a formação

seminário

de bispos

no decorrer

de são Carlos

Coletivas

respons-veis

os documentos

oficiais

no Brasil,

temos poliantéias,

papais, or~
concilia-

de 1915 e 1948,a!

pelas vocações
eclesiástica,

e estudos

re

da C.N.B.B. so

Sobre a diocese

revistas

n o

sob

além dos trabalhos

deste projeto.

de seus bispos,

em geral,

e documentos

sobre organizaçao

dos presbíteros

pastorais

diocese,

para os seminários

do CERIS

tados e analisados

e seminários,

da Igreja. Encíclicas

temos as Pastorais

clero e seminários,

cartas

documentos

da cúria romana

res. Para o Brasil,

sacerdotal

já está mui-

já ci
e

o

comemorativas,

as três constituições

sinodais

da

de são Carlos,

t~

etc.
Mais especificamente,

mos um material

*

os

precioso,

ses
te

que será relacionado

regulamentos

namento

boa

"Lei t.u r a

Imitação

que

expressam

do 'internato.

do mesmo

temos

sobre o Seminário

toda
os

a din~mica

regulamentos

abaixo:

do funci~
de três

fa-

seminário.

parte

da I i t e r a t u r a básica

espirituais"
de

Temo

em destaque

Cri

ti o ,

no

emi na r i o ,

"E'i.L o t e i a " de

são

oferecida
como por
Francisco

p a r a

exemplo

~
de

24.

Ba l.Le e , "P'lo e Sanctorum"
Santo

A-onso

tras

*

Vidas

de Santos
S~o

Gonzaga~

S~o

de

e

ou-

de formaç~o

sa

"Na

Perpétua"

LU2-

O manual

Jo~o

aos

orientaç5es

sobre

ria~

a

Santa

D'Ar

)~S~o

Terezinha

do

Luiz

Menino

seminarista

menor,

mundialmente

Zivro

de

outros

celebra-

ida

(manus

ritos)

di~rias

do

onde

obre

o

e retiros.

apresentadas
"medir"

Conseguimos

intelectual

seminaristas

,

estudos ...

palestras

assim,

ta.

do

dos

anotaç5es

dicamente

S~vio~

ideais

(O Cura

Vianey

seminários;

cadernos

rigidas~

aos

litúrgicos.

a organizaç~o

ziam

Maria

Domingos

e cantos

muitos

próximos

de oraç5es

distribuido
ç5es

ma~

'I'a rc i e i o , e t:c ...

Je eu e , S~o

*

Iri q o r i o ,

de

Re z en de , "A selva"

obras.

cerdotal:

*

Maria

de J.

ao

seminaristas

temas
Tais

das

desses

eram

espiritual"

espiritual
cadernos

fa-

meditaç5es

anotaç5es

"diretor

a evoluç~o

muitos

os

di

peri~

que

pod~

do seminaris-

junto

aos

padres

e ex-seminarista

*

Já

sano,

fundador

periores

meio

do

o velho

desde

do Semin~rio

semin~rio~

dessas

Junto

a um

leç~o

de

enviou
trar
pai

entrevistas~
em

outros

1935~

at~

padres~

Vig~rio

muito

organizado~

as

ionou
nao

s~o

fam{lia

semin~rio~

que

n~rio,

sua

até

colecionou.
toda

as

só

sua

de

Dioce

e ex-su

ex-padres~

sem~na

valiosos

no

tas.

correspondências:

para
no

cole

entrevi.

Bispo

atuais

e ex=e em i n ax-i e t ae . H~ testemunhos

ristas

*

28

realizamos

desde

a

conseguimos

todas
os

cartas

outro
que

fam{lia,

cartas

10 anos

ordenaç~o

Por

as

de

que

recebeu
como

Foi

o próprio
no

também

tempo

co
ele

idade~ao

sacerdotal.
lado,

uma

e~
seu

padre
de

semi

de outros

am~

gos.

*

recolhemos

alguns

e cri tos

de padres

formados

neste

se-

minário.

*

O Romance
por
do
rio
do

um

"Sob

ex-seminarista

livro
de

intitulado

faz

S~o

uma

Carlos

homossexualismo

o signo

de S~o

descriç~o

do desejo",

Carlos.

m~nuc~osa

nos

anos

50.

na

vida

do

escrito

A primeira
da vida

Na segunda
internato.

do

parte

parte
. ~
sem1-natrata

2S.

ic

coleç~o

de antigos

*

fotografias

*

Um livro

e outros

de atas

organizada

*

temos
mensal

aos

v~o at~

ainda

documento

acesso

"0 Semin~rio"~

fida

diocese~

de 1934

e

cujas

de 1953.

a uma

editada

em Viam50

Vo açõe

de Dezembro

09

12 de abril

~~cil

centemente~

.

da 1CJ. flObra das

em Jahu

anotaçõe0

. ~ .
do sem""nar&o

Jornais-murai

coleç~o

da

a partir

e distribuida

revistinha

de 1935

pelos

at~

re-

emin~rios

do

Br ae i L
Além disso,

pois o autor deste projeto
to, do seminário
cerdotal,
minário.

menor,

Hoje, afastado

posslvel

ainda alguns

do ministério

Enquanto

fazer um trabalho

neutralidade
periência

aos 11 anos de idade, até à ordenação

uma distância

nal e institucional.

absoluta

e a opção

estimulam

o "estranhamento",

familiar

para conseguirmos
do objeto

do se-

emocio-

isso for bom para a pesquisa,

é imposslvel

e familiar,

sa-

pode aliar à pr~

sacerdotal,

com uma certa isençâo. ·Sabemos

realizar

mensões

anos como professor

de tempo e de envolvimento

em ciências

a imaginação

O fato de que o universo
nos e conhecido

P~~ticipa~te,

viveu todas as fases da vida do interna

tendo trabalhado

funda experiência

falar aqui em Pehquiha

pode-se

sociais

a

e a criatividade.

deve deixar-nos

atentos

qUe seria a distância

de pesquisa

que

e que a ex-

de estudo da presente

perceber,

será

rigorosa

que a própria

pesquisa

a conseguirmos

de um mundo

tão

e metodicamente,

di-

familiaridade

obscure-

ce.
Em outras

palavras,

partindo

da VIVÊNCIA

queremos

chegar

a anali6e e à co~~t~ucao te5~ica.

(1)

Todos esses dados foram tirados
sil, 1985, publicado
de Estatística

/
(2)

do Anuário

do

Bra-

no início deste ano de 1986 pelo Centro

Religiosa

e Investigações

Rio de Janeiro,

tabelas

da pág. 15 e 16.

STEPAN,

Os Militares

Alfred,

Católico

na política,

Sociais
Editora

(CERIS)
Artenova

S.A., 1975, Rio de Janeiro.
(3)

D. Macedo

Costa,

em um documento

-tos de Reforma
RA, citado
(4)

Seminários

(5)

Dados do Anuário

confidencial

na Igrej a do Bras .i L'! , 1890, an OLIVEI

na bibliografia,

do Brasil,

sobre os "Pon-

pág. 281.

C.N.B.B.,1984,tabelasãspgs.

Católico

Brasileiro,

93,94,95.

1985, pgs. 992 - 998.

....

..
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c

O N C L U SÃO

Por se tratar
clus~o

propriamente

para destacar,

~

de um p4ojeto

dita. Apenas

em resumo,

~

Conhecendo

nos servimos

n~o cabe aqui urna con
deste último

qual é a nossa pretens~o

Fazer uma análise
sua instância

apenas,

sociológica

socializadora,

mais o clero,

Igreja Católica

tem um papel histórico

do clero e de

o seminário.

estamos

conhecendo

brasileira,

muito

neste trabalho:

da origem

e, por conseguinte,

cornpreen sao da realidade

espaço

melhor

colaboramos
onde a

relevante.

a
na

Igr e ja

') 7 .
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