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A criação do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana, hoje sede 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP, deveu-se a interesses de diferente 

natureza. A Igreja Católica da Contra-Reforma teve na instituição dos seminários uma 

de  suas  plataformas,  visando  aprimorar  a  formação  dos  clérigos.  A  criação  do 

Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, de fato, é um testemunho da permanência 

desse propósito, tanto assim que, na Bula de 15 de dezembro de 1745, o Papa Bento 

XIV, ao se dirigir a Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, afirmava: 

“Queremos, finalmente, que ponhas particular empenho em dotar a tua diocese de um 

seminário,  como exige o Sagrado Concílio de Trento” (apud. Trindade, 1953). Aos 

propósitos contra-reformistas da Igreja, contudo, vieram a se somar outros. Em carta ao 

rei dom José I, em 1747, Dom Frei Manuel da Cruz alegava que, com a criação do 

Seminário,  seriam evitadas  as  “grandes  despesas,  que  fazem os  moradores  daquela 

Capitania  [isto  é,  Minas  Gerais]  para  mandarem seus  filhos  aos  estudos  do  Rio  de 

Janeiro  e  da  Bahia”  (Cruz,  1747).  Anos  mais  tarde,  em  1757,  o  austero  prelado 

marianense  explicava  que  a  fundação  do  Seminário  dera-se  em  razão  de  sua 

preocupação com a “pequenez [de Mariana]” e com a “rudeza de meninos incultos” 

(Cruz,  1757).  Auguste  Saint-Hilaire,  em viagem do  Rio  de  Janeiro  para  as  Minas 

Gerais, já no século XIX, confirmaria a vinculação entre o Seminário e as elites locais, 

informando que o primeiro fora  fundado por  “alguns mineiros  ricos  que  desejavam 

educar  seus  filhos,  sem  precisar  enviá-los  à  Europa”  e,  ao  mesmo  tempo, 

responsabilizando-o pela existência, entre “os proprietários de certa idade que habitam 

os  campos das  comarcas  de  Sabará  e  Vila  Rica”,  de  “homens polidos  e  com certa 

instrução” (Saint-Hilaire, 1975). Com as doações feitas pelo minerador José de Torres 

Quintanilha, tal iniciativa ganhou viabilidade material, tendo Dom Frei Manuel da Cruz 

enviado uma representação a D. José I, o qual, aos 12 de setembro de 1748, expediu 

uma ordem nesse sentido. “À população mineira, particularmente às elites locais, o fato 

novo permitia-lhe, de um lado, acesso facilitado e mais cômodo à educação superior, 

com inerentes vantagens financeiras; de outro, uma melhor preparação de estudos para 

aqueles que ambicionavam cruzar o Atlântico, em direção às universidades do Velho 

Continente [...]” (Boschi, 1991). O Seminário de Mariana, como os colégios jesuíticos, 

atendia não só aqueles que queriam seguir a carreira eclesiástica, como também os que 



não o  desejavam (Carrato,  1968).  Em 1827,  o  bispo  Dom Frei  José  da  Santíssima 

Trindade registrava a importância do Seminário de Mariana para a formação intelectual 

de leigos e clérigos de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII: “em época 

anterior,  tanto  resplandeceu  a  ponto  de  numerosos  alunos,  formados  nas  suas 

disciplinas, fulgirem com singular brilho não só em dignidades eclesiásticas, mas ainda 

profanas” (Trindade, 1827). Dentre os ex-alunos do Seminário de Nossa Senhora da 

Boa Morte, podem ser destacados: o cônego Luís Vieira da Silva, Inconfidente de 1789; 

o  padre  Domingos  dos  Santos  Xavier,  irmão  e  preceptor  de  Tiradentes;  e  o  padre 

Antônio Caetano Vilas Boas, célebre orador e irmão de José Basílio da Gama.
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