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O PROJETO DE COLEGIALIDADE EPISCOPAL NO BRASIL  

PELO OLHAR DE HABERMAS. 

Sérgio Ricardo Coutinho1 

Este artigo é fruto de uma pesquisa mais específica sobre a 

participação e recepção do Concílio Vaticano II pelos bispos das dioceses do 

Estado do Maranhão a partir da “teoria do agir comunicativo” de Jürgen 

Habermas. 

Uma de nossas hipóteses é de que o conjunto do episcopado 

brasileiro, ao longo de um período que vai do Concílio Vaticano I (1869-1870) 

até ao Vaticano II (1962-1965), passou por uma profunda renovação dos seus 

princípios sociais de organização nos termos usados por Habermas.  

Por “princípios de organização” Habermas entende as inovações 

que se tornam possíveis através de graus de aprendizagem reconstruíveis 

segundo uma lógica de desenvolvimento, e que institucionalizam um nível de 

aprendizado, seja da sociedade ou de uma instituição, que se apresenta como 

novo em cada oportunidade. O princípio de organização delimita margens de 

possibilidade; estabelece, em particular, dentro de que estruturas são possíveis 

transformações do sistema institucional. Por isso, os “princípios sociais de 

organização” podem ser caracterizados, num primeiro momento, através do 

núcleo institucional que estabelece a forma dominante da integração social em 

cada oportunidade concreta (HABERMAS, 1988: 134). Para que isso se 

realize, é necessário que ocorra um processo de aprendizado de tipo 

comunicativo. 

Os processos de aprendizado de tipo comunicativo permitem aos 

sujeitos desenvolverem uma “consciência moral”, que, em outras palavras, 

quer dizer, a percepção que se tem da regra social enquanto reguladora das 

ações do grupo, como também perceber o desdobramento e uso da 

competência interativa, tanto na elaboração quanto na solução consciente “de 

conflitos de ações moralmente relevantes”.  
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Chamo “moralmente relevantes” os conflitos de ação capazes de 
solução consensual. A solução moral dos conflitos de ação exclui 
tanto o emprego evidente de violência quanto um “compromisso fácil”; 
ela pode ser entendida como prosseguimento, com meios 
discursivos, do agir discursivo, isto é, do agir orientado para o acordo. 
Então são admitidas apenas soluções que 
- comprometam os interesses de, pelo menos, um dos sujeitos 
participantes ou envolvidos; mas que 
- admitam uma ordem transitiva dos interesses envolvidos sob um 
ponto de vista assumido enquanto capaz de receber consenso, como, 
por exemplo, o critério de viver bem e de modo justo; e que, 
- em caso de infração, impliquem sanções (pena, vergonha ou culpa). 
(HABERMAS, 1983: 58) 

 

Os sujeitos dotados de competência interativa têm o compromisso 

de assumir, para dirimir eventuais conflitos, um ponto de vista capaz de efetivar 

o consenso, “porém somente poderão se encontrar unidos em torno desse 

ponto de vista fundamental, se tal ponto de vista resultar das estruturas de 

interação possíveis”. Nessas estruturas de interação está pressuposta a 

reciprocidade entre os sujeitos, pois, para Habermas, “a  reciprocidade  não é 

uma norma, mas ao contrário, insere-se nas estruturas gerais da interação 

possível”. (HABERMAS, 1983: 67) 

 A reciprocidade é, portanto, requisito fundamental para um 

verdadeiro diálogo e será o fio condutor para Habermas analisar os três níveis 

de desenvolvimento da consciência moral, tratados por Lawrence Kohlberg: 

pré-convencional, convencional e pós-convencional. 

De fato, os muitos conflitos que se estabeleceram entre os bispos 

brasileiros e o governo imperial de D. Pedro II durante 30 anos até desaguar na 

chamada “Questão Religiosa” de 1872 a 1875 foram, ao nosso ver, “conflitos 

de ações moralmente relevantes”. O que estava em jogo era o direito a 

“liberdade” da Igreja (leia-se manutenção de seus “direitos sagrados”) frente à 

“razão de Estado” conformado pelo regime do Padroado Régio.  

Conforme Habermas, estes “conflitos morais” possibilitaram ao 

episcopado brasileiro alcançar, por meio da aprendizagem, um nível novo de 

evolução social. Ou seja, os bispos abandonaram o isolamento em que 

atuavam e, consequentemente, o uso de ações estratégicas de tipo 

convencional.  
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Em outras palavras, significa dizer que não agiram mais somente em 

conformidade com “a lei e a ordem”, com ações orientadas pela consciência 

que tinham das “regras do jogo” que configurava o sistema do Padroado Régio. 

Mas deram um passo decisivo na evolução para uma socialização reflexiva no 

próprio seio do mundo vivido por eles, apoiando-se nos recursos da discussão, 

isto é, efetuando-se na perspectiva do agir orientado a intercompreensão de 

tipo pós-convencional. A nosso ver, o momento paradigmático onde os 

membros da hierarquia católica do Brasil aprenderam que se deveria dar um 

passo mais ousado e diferente foi quando tiveram que solucionar um sério 

“conflito de ação moralmente relevante”: a Questão Religiosa (1872-1875). 

De ações individualistas ora preocupados em cumprir os papéis 

sociais que se esperavam deles, ora guiados pelo sistema de normas impostos 

pelo Regime de Padroado, típicos do nível convencional de ações morais e 

interações sociais (Kholberg e Selman), os bispos caminharam em direção à 

uma maior reciprocidade entre eles e à uma Ética do Discurso de nível pós-

convencional. 

Isso possibilitou uma maior racionalização dos princípios sociais de 

organização da Igreja no Brasil e a forma dominante da integração social 

passou a ser, numa linguagem mais eclesial, a da colegialidade episcopal. 

Podemos visualizar com muitos detalhes estes “conflitos de ações 

moralmente relevantes” analisando uma documentação ainda pouco trabalhada 

pela nossa historiografia. Trata-se de um volumoso material, organizado em 

três tomos, das consultas ao “Conselho de Estado sobre Negócios 

Ecclesiásticos” compilados pelo Ministro de Estado Manoel Francisco Correia. 

Publicado em 1870, ou seja, dois anos antes da Questão Religiosa, mas que 

revela os muitos conflitos de jurisdição de autoridade entre Igreja e Império 

entre os anos de 1843 a 1869. (CORREIA, 1869-1870). 

Conforme Sérgio Miceli, ao longo do período imperial, sucessivas 

medidas legais praticamente lograram estancar o recrutamento de quadros 

para as Ordens Religiosas. À proibição de admissão de noviços pelas Ordens 

Religiosas (1855) segue-se um amplo regime de inspeção pública dos 
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Seminários diocesanos (1863) e a proibição de ingresso no país de noviços 

brasileiros ordenados no exterior (1870). Durante quase um século não houve 

sequer fundação de Seminário no país. Além do estrito controle que o governo 

queria exercer sobre o conteúdo das disciplinas e compêndios utilizados nas 

casas de formação, contribuíra ainda para subtrair os docentes ao controle 

episcopal ao convertê-los em “professores externos” cujos proventos estavam 

assegurados orçamentariamente. A criação de paróquias e circunscrições 

eclesiásticas (dioceses ou arquidioceses), a realização de concursos e o 

posterior provimento dos cargos e prebendas eclesiásticos, a divulgação de 

documentos e diretrizes pontifícios, a indicação dos bispos e a concessão de 

quaisquer poderes na hierarquia eclesiástica, em suma praticamente quaisquer 

matérias envolvendo as atividades da Igreja estavam sujeitas ao crivo supremo 

das autoridades públicas. (MICELI, 1988: 17) Deste modo, este sistema 

“colonizava” o mundo da vida dos bispos do Brasil durante o regime Imperial. 

A Questão Religiosa foi um transplante para o Brasil das 

controvérsias entre liberais e ultramontanos da Europa. As condenações do 

papa Pio IX, através da Bula Syllabus (1864) das doutrinas liberais acabaram 

por repercutir no Brasil. O Grão-mestre da Maçonaria no Brasil, Saldanha 

Marinho, algum tempo depois, fazia eco destas controvérsias: “Escolhamos 

liberdade ou fogueira; constituição política ou Syllabus; liberdade de 

consciência e de cultos, ou Igreja privilegiada, audaciosa, caprichosa, 

intolerante; chefe nacional, ou Pio IX; liberal ou ultramontano; Brasil ou 

Roma...”. 

Quando finalmente foi proclamado o dogma da Infalibilidade 

Pontifícia (1870), a tensão entre a Igreja no Brasil e a Maçonaria “liberal” 

alcançou seu clímax. O início, propriamente dito, do conflito se deu quando o 

jovem bispo de Olinda, o capuchinho Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 

então com 27 anos, mandou expulsar de algumas Irmandades e Confrarias de 

sua diocese elementos reconhecidamente maçons. O mesmo caso, e em 

circunstâncias quase idênticas, aconteceu na Diocese do Pará, com Dom 

Antônio de Macedo Costa.  

Depois de um processo judicial, os dois foram condenados a 4 anos 
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de reclusão com trabalhos forçados (1874). No ano seguinte, foi decretada a 

anistia dos dois prelados após negociações entre o governo imperial brasileiro 

e representantes da Santa Sé.  

Em um documento muito interessante de Dom Antônio de Macedo 

Costa, enviada à Santa Sé em 1877, após os conflitos, traz uma “memória” 

sobre a situação da Igreja no Brasil naquele “tempo presente”. 

Que vantagens se recolheu desta luta? – perguntava a Nação, órgão 
semi-oficial do governo que concedeu a anistia. Os Prelados 
[continuava o jornal], que diziam que se sacrificavam por um princípio 
a respeito do qual não podiam transigir, eram anistiados, e os 
interditos que os haviam arrastado até o fundo das prisões, tendo 
sido retirados, e as coisas recolocadas no pé em que se encontravam 
antes da luta, os espíritos atentos, que seguiram a marcha dos 
acontecimentos, têm o direito de se perguntar: onde está este 
princípio sobre o qual não se podia transigir? Por que tanta 
movimentação, tanta veemência, tanto entusiasmo, tanto fervor, 
tantas medidas severas? Para voltar ao antigo status quo, de onde 
não deveria ter saído, expondo-se a perigos que a prudência e a 
sabedoria dos homens ao final souberam evitar (nov. 1875). (COSTA, 
1982: 36) 

 

O problema, de ordem do agir comunicativo, foi justamente a falta de 

coesão do episcopado brasileiro nesta Questão. Como afirmou Habermas, no 

nível convencional de consciência moral, é possível o sujeito adotar a 

perspectiva de ação da outra pessoa e aceitar que esse outro também se 

coloque na sua perspectiva de ação. Isto se torna possível uma vez que, na 

estrutura das perspectivas entre falantes e ouvintes, está vinculada a atitude 

performativa a qual garante o entendimento mútuo e a interação.  

De fato, como relata Dom Macedo Costa, houve um momento, no 

começo da Questão Religiosa, que foi, segundo ele, “verdadeiramente belo”: 

“Todos os bispos se mostravam unidos no mesmo espírito, exceto dois, o do 

Maranhão [Dom Frei Luís da Conceição Saraiva] e o do Mato Grosso [D. José 

Antônio dos Reis] (...). Um bom número estava mesmo decidido (...) a 

acompanhar os dois bispos de Olinda e do Pará, tomando medidas contra os 

escândalos da maçonaria em suas Igrejas”. 
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Até gestos performativos-dramatúrgicos foram feitas para 

demonstrar o “entendimento mútuo” entre os bispos naquele episódio. Continua 

Dom Macedo Costa: 

Este élan do episcopado comunicou-se ao clero e aos fiéis. (...) A fé 
se despertava; e todos os amigos da Igreja se alegravam com este 
magnífico movimento religioso que começava a se manifestar numa 
sociedade até lá mergulhada na mais profunda indiferença [nota-se a 
preocupação com um princípio de secularização]. O bispo do Rio de 
Janeiro [Dom Pedro Maria de Lacerda] era dos mais ardorosos. Ele 
se pôs de joelhos diante do Bispo de Olinda, chegando prisioneiro ao 
Arsenal, beijou seus vestimentos, ofereceu-lhe uma cruz de ouro, e o 
saudou como um confessor da fé. (COSTA, 1982: 43) 

 

No entanto, após a “Missão Penedo” à Roma, quando se obteve do 

papa Pio IX uma instrução ao cardeal Antonelli para que ele escrevesse uma 

carta de censura, intitulada Gesta tua non laudantur (“Suas ações não são 

apreciadas”), a Dom Vital e a Dom Macedo com ordem para que ele 

restaurasse os direitos das Irmandades e “recompusesse a tranquilidade geral 

que ele tão imprudentemente perturbara”, a “coesão” episcopal se revelou 

extremamente frágil. Os gestos performativos mudaram, e o princípio do 

entendimento mútuo deu espaço para ações estratégicas convencionais: 

Poucos meses depois, chegava também eu, prisioneiro no Rio de 
Janeiro pela mesma santa causa da Igreja. O Bispo do Rio de Janeiro 
tinha partido para Minas na véspera mesmo de minha chegada. Tudo 
estava mudado. Ele estava profundamente separado de seus dois 
colegas. Ele os condenava inteiramente (...); estas notícias (...) 
pararam de repente o movimento generoso de que falamos. Temendo 
comprometer-se ao mesmo tempo com Roma e com o governo, os 
bispos recuaram todos juntos, e as medidas práticas que iam tomar 
foram postas de lado. (...) O Bispo do Rio dizia a todos: “O Papa não 
quer que façamos algo contra a Maçonaria. É preciso obedecer ao 
Santo Padre. Este reprova e condena a conduta dos dois bispos 
prisioneiros”. (COSTA, 1982: 43) 

 

Em função disso, Dom Macedo Costa faz uma análise do 

episcopado brasileiro e procura, a partir daí, apresentar os motivos do 

enfraquecimento do catolicismo no Brasil. 

Quanto ao episcopado, ele está atualmente composto de homens, 
cuja vida, graças a Deus, é irrepreensível. Os bispos do Brasil não se 
revoltarão nunca contra a Santa Sé. Eles estão apegados ao Santo 
Padre, sem dúvida nenhuma. As últimas escolhas foram, quase 
todas, boas. Mas, infelizmente, depois dos últimos acontecimentos, 
pode-se temer que os que se inclinavam para a condescendência e a 
fraqueza perseverem, mais do que nunca nesta linha de conduta. (...) 
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Pode-se imaginar todo o mal que isto devia produzir (...): se todos os 
bispos do Brasil tivessem bem compreendido a necessidade de 
caminhar de acordo desde o começo como lhes havia rogado de 
fazer; se eles tivessem tomado as mesmas medidas que tomamos 
(...), o catolicismo teria tomado imenso desenvolvimento no Brasil, 
uma era nova abrir-se-ia para esta pobre Igreja (...). Além do mais, 
nenhum Bispo teria sido posto na prisão. (...) Se todos os Bispos 
tivessem caminhado de acordo, o governo teria certamente 
recuado. 
Mas, infelizmente não foi o que aconteceu. A divisão entrou no 
Episcopado brasileiro (...). Com esta divisão ele se enfraqueceu, e 
tudo se enfraqueceu com ele. O movimento religioso se desacelerou 
de uma maneira visível; as associações católicas ou se dissolveram 
ou desfalecem na inanição. A imprensa católica perdeu o fôlego (...), 
a persuasão geral é que a situação religiosa do Império é muito 
grave, tanto mais grave quanto os bispos estão na impossibilidade 
moral de lhe dar remédio.(...) 
Eu penso que, se esse estado de coisas se prolonga durante muito 
tempo, os interesses católicos muito sofrerão com isso no meu país. 
O que me faz tremer pelo futuro da fé no Brasil, não é precisamente a 
maçonaria (...); é o enfraquecimento da autoridade episcopal; é a falta 
de nervo na administração das dioceses; é a criação, o 
desencorajamento erigido em sistema, cada um cruzando os braços e 
dizendo em face dos maiores escândalos, diante dos mais revoltantes 
abusos: não há nada a fazer. 
Eu o digo com muita dor, é o que me assusta. (COSTA, 1982: 44) 

 

Portanto, seria necessário pensar algumas ações estratégicas em 

vista de uma maior ação comunicativa entre os bispos. Por isso, numa lista de 

“medidas práticas que se poderia tomar”, Dom Macedo sugere ao papa 

promover “a reunião do Concílio Provincial” onde as regras fixadas pela Santa 

Sé “fossem unanimemente admitidas e postas em práticas”. 

De fato, em 1890, no mesmo ano em que se chegou ao fim o 

Padroado Régio, por meio da nova Constituição Republicana, quando foi 

nomeado arcebispo-primaz da Bahia, ou seja, alcançando o cume de uma 

carreira eclesiástica prevista para a Igreja no Brasil, a primeira ação de Dom 

Macedo Costa foi a de promover em São Paulo uma reunião com todo o 

episcopado brasileiro, a fim de discutir e planejar a realização de um “Concílio 

nacional”. Nessa oportunidade elaborou, ele mesmo, um precioso documento 

sobre Alguns Pontos de Reforma da Igreja do Brasil. Neste documento 

encontramos as pistas da entrada da Igreja no Brasil em um nível pós-

convencional. 

Vejamos alguns daqueles pontos: 
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Capítulo I: FIM DAS CONFERÊNCIAS 
Na gravíssima situação em que se acham os negócios religiosos do 
Brasil, reunimo-nos todos os bispos, de acordo com os votos 
manifestados pela Santa Sé Apostólica, a fim de entre nós 
irmãmente conferenciarmos e assentarmos nas providências 
práticas que nos cumpre desde já pôr em execução uniformemente 
em todas as dioceses... 
Para assegurar o êxito destas conferências: 
§ 1º A elas assistiremos num grande desprendimento pessoal... 
§ 2º dar a cada um por ordem de nomeação o seu parecer com 
toda franqueza e simplicidade, cingindo-se estritamente à matéria 
em discussão. 
§ 3º Não passarmos de um assunto sem resolvermos e 
assentarmos em certos pontos, que tomaremos diante de Deus e 
de nossa consciência, o empenho sagrado de reduzir à prática, como 
ensaios de uma reforma geral a operar-se com uniformidade de 
intuitos e de ação em toda a nossa Igreja.... 
 
Capítulo II: O EPISCOPADO 
Para preencher sua fecunda e gloriosa missão nas difíceis e 
angustiosas circunstancias em nos achamos, precisa o Episcopado 
brasileiro manter uma união mais íntima entre si, com o Clero e 
com a Santa Sé... 
§ 3º pelo conflito que se possa levantar entre um dos bispos e o 
governo, e conseguinte perseguição do mesmo bispo; no qual caso 
todos os outros, sem exceção de um só, sairão, sem demora 
alguma, em defesa do colega oprimido,... não ficando nenhum em 
repouso até obter-se plena justiça. 
Episcopatus unus. Por esta estreitíssima e inviolável união a ação 
de cada bispo será muito mais forte e eficiente, e o corpo Episcopal 
inexpugnável. (COSTA, 1982: 52-53) 

 

Segundo Habermas, no nível Pós-convencional, e no “estágio dos 

primeiros direitos, do contrato social ou da utilidade social”, o indivíduo busca 

agora uma autonomia em relação aos princípios morais a fim de fundamentar 

outras normas ou as próprias normas dos conceitos morais, podendo agora ser 

analisados com afastamento da realidade. Este processo de diferenciação 

comunicacional constitui-se em discurso. Aqui, a identidade do papel é 

substituída pela identidade do Eu. A definição-chave deste primeiro estágio do 

nível pós-convencional, consiste em que, pela primeira vez, a “perspectiva do 

legislador” é tomada em consideração. Nessa perspectiva, recorre-se ao 

“direito natural” dos indivíduos de fundamentar a ordem social na qual querem 

viver ou de modificá-la, se preciso. Assim, a atenção se transfere da defesa “da 

lei e da ordem”, típico do nível convencional, para o problema da legislação, 

necessária para maximizar o bem-estar dos indivíduos. A autoridade é apenas 

um instrumento e não mais um valor “em si”; é parte do contrato social e 
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subordinada aos princípios do bem comum e da proteção aos direitos de todos. 

O ponto de vista da utilidade deve ser entendido não no sentido do utilitarismo 

clássico, mas no do utilitarismo regulador. Neste, as regras válidas e 

respectivas leis são fundamentadas pelo maior grau de utilidade para os 

indivíduos.  

Deste modo, podemos dizer que Dom Macedo Costa, como Bispo-

primaz do Brasil, primeira autoridade do episcopado nacional, assume a 

“perspectiva do legislador”, fundamentando normas próprias, ou um “contrato 

social”, para a atuação conjunta de todo o episcopado no Brasil, cuja “utilidade 

social” é, além da reforma da Igreja, “operar-se com uniformidade de intuitos e 

de ação”. Para isso, é fundamental que tudo esteja fundamentado pelo 

discurso (“entre nós irmãmente conferenciarmos...”), “num grande 

desprendimento pessoal” (autonomia) e pela capacidade de agir e de pensar 

em entendimento com a racionalidade comunicativa, de aceitar que sua própria 

verdade seja contestável e de defendê-la pelos meios da argumentação 

racional até se chegar a um consenso-acordo (“com toda a franqueza e 

simplicidade” e “não passarmos de um assunto sem resolvermos e 

assentarmos em certos pontos”). 

Assim, se estabeleceu as bases da colegialidade episcopal da Igreja 

no Brasil, cuja representação máxima do resultado do projeto de “reforma da 

Igreja” de Dom Macedo Costa está consolidada na Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), fundada em 1952. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 
CORREIA, Manoel Francisco. Consultas Conselho de Estado sobre Negócios 
Ecclesiásticos compiladas por ordem de S. Ex. o Sr. Ministro do Império, 
Tomos I-III, RJ: Typographia Nacional, 1869 (tomo I) e 1870 (tomos II-III). 
 
COSTA, Dom Antônio de Macedo: Bispo do Pará – Arcebispo Primaz (1830-
1891). São Paulo: Edições Loyola/CEPEHIB: Cadernos de História da Igreja no 
Brasil, vol. 1, 1982. 
 
HABERMAS. Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 



10 
 

 
MICELI, Sérgio. A Elite Eclesiástica Brasileira (1890-1930). RJ: Bertrand Brasil, 
1988. 


