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Preliminares 

- A primeira coisa é agradecer o convite. Não há nada mais comum nessas ocasiões, que o 

agradecimento, o que pode fazê-lo parecer algo proforma. Mas realmente sinto-me grato 

pela oportunidade de desdobrar minha pesquisa, de compartilhá-la, mas sobretudo de 

vivenciar momentos de reflexão junto a uma comunidade de pessoas que elabora seu 

modus vivendi a partir dos contributos da vida de fé. 

- A palestra será ministrada a partir do livro O Padre Imoral: representação do padre na 

literatura (séc. XIX), que é o resultado de minha dissertação de Mestrado no Programa de 

Pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA (Ppg LitCult). Demos à palestra o título 

“Literatura: interface entre política e religião” para que o objeto de estudo do livro servisse 

não como tema principal da palestra, mas sim como um exemplo apenas, um exemplo a 

partir do qual poderemos pensar perspectivas mais dilatadas acerca do tema. 

- É importante nos demorarmos no significado de “interface”. De acordo com o dicionário 

Aurélio, “interface” é um “recurso que permite comunicação ou interação entre dois 

sistemas ou organismos”. Interessa muito nessa definição a palavra “recurso”. O próprio 

Aurélio vai definir “recurso”, entre outras coisas, como “auxílio, ajuda”, “meio para 

resolver um problema”. Desse modo, o tema propõe-se entender a literatura como um 

auxílio, um meio, para fazer interagir a religião e a política. 

- Em termos de método que adotarei nessa palestra, gostaria de dizer que, dado o tempo, 

não lançarei mão de inúmeras citações dos romances em questão nem esmiuçarei os 

procedimentos realizados pelos romancistas para comprovar minhas afirmações. Citarei 

um ou outro trecho, apenas. No livro, as citações são fartas e os procedimentos estão 

largamente demonstrados. Aqui, me proporei apenas a fazer chamadas de atenção e, 

afirmações que, talvez lhes parecerão abruptas. 

 

A Pesquisa 

Propus-me pesquisar, no Mestrado, a representação da personagem Padre na literatura 

luso-brasileira do século XIX, tendo como corpora os romances O Crime do Padre 

Amaro, do português Eça de Queirós, e O Missionário, do brasileiro Inglês de Sousa. 

Ambos autores estão vinculados à estética realista, sendo que Inglês de Sousa explora um 

pouco mais o viés naturalista dessa estética literária. 
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Dou por certo que vocês já conheçam Eça de Queirós. Permitam-me, por isso, apresentar-

lhes apenas Inglês de Sousa, que me parece um quase total desconhecido do público 

brasileiro. Natural de Óbidos, no Pará, Herculano Marco Inglês de Sousa atuou como 

professor, advogado, político, jornalista e escritor, dando a sua prosa a “cor local” da 

região amazônica. Se considerarmos cronologicamente, ele foi o introdutor do 

Naturalismo no Brasil, com a publicação de O Coronel Sangrado (1877), apesar desse 

feito ser atribuído a Aluísio de Azevedo, pela calorosa recepção pública de seu romance O 

Mulato (1881). Além desse feito, Inglês de Sousa foi membro-fundador da Academia 

Brasileira de Letras, sendo o patrono da cadeira 28. 

Voltando ao objeto de meu estudo, é facilmente perceptível que a personagem Padre é 

abundantemente presente na literatura do século XIX, e, não raras vezes, como 

personagem principal. Basta lembrarmos Eurico, o presbítero, O Monge de Cister e O 

Pároco de Aldeia, de Alexandre Herculano, só para citarmos um autor. A partir desse 

fenômeno, houve quem estudou a representação literária do Padre no séc. XIX e percebeu 

que essa personagem resulta quase que absolutamente estigmatizada nos romances 

(OLIVEIRA, 1960; TRINDADE, 1965; SANTOS, 2010). Exemplos de exceção à regra 

são o prior de Alexandre Herculano, em O Pároco de Aldeia; o reitor de Júlio Diniz, em 

As Pupilas do Senhor Reitor, bem como as personagens padres de Machado de Assis. 

 

A influência da política na representação literária 

Meu trabalho, então, consistiu em mostrar como essas personagens foram 

estigmatizas/estereotipadas. A primeira coisa foi perceber a natureza da personagem 

Padre, quer dizer, a maneira como foi construída nesses romances. Desse modo, 

percebemos a influência da política na representação literária. Segundo Antonio Candido, 

“a natureza da personagem depende em parte da concepção que preside o romance e das 

intenções do romancista” (2011, p. 75). 

Do ponto de vista da forma, o Padre é uma personagem plana. De acordo com Edward M. 

Forster (1949), as personagens planas “na sua forma mais pura, são personagens 

construídas ao redor de uma ideia ou qualidade simples”. A característica da personagem 

plana pode estar associada não apenas a ela, mas a uma categoria inteira da qual ela faça 

parte, como é o caso da personagem Padre. Em se tratando da personagem estudada, a 

característica em questão é a imoralidade, atribuída a todo o clero católico-romano. 

Do ponto de vista do conteúdo, o Padre é geralmente caracterizado como um anti-herói, 

isto é, como uma personagem cujo modo de vida é reprovado socialmente, diferentemente 

do herói. Se o herói é aquele separado excepcionalmente para a missão, o Padre dos 

romances entrarão na vida religiosa, não motivados por um chamado divino, mas pela 

ambição e desejo de status (Amaro Vieira) e por causa vontade de outrem (Amaro e 

Antônio de Morais). Se o herói supera os obstáculos, o Padre sucumbe às tentações, não 

vence a prova. 

Diz-se que a representação anti-heróica visa a subversão de valores. Tratando-se do Padre, 

a representação anti-heróica foi motivada pelo anticlericalismo oitocentista e pretendeu 
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extinguir a influência hegemônica do catolicismo-romano na sociedade, através da 

desmoralização do clero. Esse propósito evidencia-se nos romances através das 

personagens oposicionista aos clérigos protagonistas: João Eduardo e Dr. Gouveia, em O 

Crime do Padre Amaro; Chico Fidêncio em O Missionário. Ambos declaram-se liberais, 

partidários dos ideais revolucionários, e redigem artigos contra o clero em jornais. 

O anticlericalismo foi impulsionado pela Revolução Francesa. A monarquia, a aristocracia 

e o clero, com seus privilégios, representavam o status quo confrontado pelos ideais da 

Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). A reação da Igreja perante uma 

ideologia que ameaçava sua soberania obviamente não foi amistosa. Documentos 

pontifícios como a Mirari vos (Gregório XVI, 1832), Qui Pluribus (Pio IX, 1846) e 

Quanta Cura (Pio IX, 1864) demonstraram a desconfiança e recusa do catolicismo 

romano em relação a valores como a democracia, a liberdade de consciência, a autonomia 

do Estado perante a Igreja Católica. As personagens padres, estigmatizadas/estereotipadas 

como foram caracterizadas, são, portanto, uma expressão desse fogo cruzado ocorrido no 

século XIX. 

 

Influência da moral cristã na representação literária 

Até aqui, meu trabalho não teve muito de inovador. Apenas sistematizei aquilo que já 

havia sido dito aqui e ali, enriquecendo com os elementos da Teoria da Personagem. Mas 

avanço na argumentação, quando saliento a presença da moral cristã na mundivisão 

burguesa, como propiciador da estereotipação do padre como imoral. Significa que não foi 

apenas uma causa política o estopim da caracterização do Padre, mas também uma causa 

moral. 

Apesar de os literatos vinculados à estética realista/naturalista travarem embate com o 

catolicismo-romano e sua influência política na sociedade, parece-me que o século XIX 

ainda não tinha (talvez) ferramentas suficientes para permitir-lhes desvincular-se também 

da moral cristã - e aqui estamos falando especificamente da moral sexual cristã, com seus 

padrões e sua desconfiança em relação ao prazer. Antonio Candido até afirma que “Eça 

jamais se libertou da velha moral portuguesa, do culto idealizado da honradez aldeã e 

forte, de um padrão corriqueiro e convencional” (CANDIDO, 1971, p. 49). 

Como afirma Pedro Paulo de Oliveira, em seu estudo sobre a construção social da 

masculinidade, “a religião se incumbia, principalmente, de promover a moralidade 

tipicamente burguesa” (2004, p. 49). Nesse sentido é que identifiquei a estigmatização da 

personagem Padre como o resultado do desenquadramento deste à moral estabelecida para 

a masculinidade burguesa. 

José Carlos Barcellos (2009) afirma que o ideal de masculinidade burguesa possuía três 

linhas: a estética, a moral e a econômica. O homem belo, honrado e provedor de seu lar. 

Essas três linhas não são atendidas na representação do padre Amaro. A personagem se vê 

feio, desonrado e inabilitado a ser um bom marido, em comparação com João Eduardo, 

ex-noivo de Amélia. 
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O concubinato dos clérigos faz deles outsiders (marginais), em relação à moral cristã e ao 

ideal da masculinidade burguesa. E como outsiders, eles devem ser depreciados pelos 

estabelecidos, aqueles que estão dentro dos padrões dominantes socialmente. Esse 

fenômeno de esterotipia dos outsiders pelos estabelecidos foi indentificado pelos 

sociólogos Nobert Elias e John Scotson (2000) e o historiador Jeffrey Richards (1990), 

observou o mesmo processo em relação às minorias na Idade Média (hereges, bruxos, 

judeus, prostitutas, homossexuais, leprosos). Não é preciso dizer que todo esse processo 

tem um caráter conservador em defesa da moral dominante. 

No caso de O Crime do Padre Amaro, vemos a defesa da moral cristã e a estereotipia de 

Amaro Vieira nas palavras do Abade Ferrão sobre o afeto de Amaro: “no amor do pároco 

não havia senão brutalidade e furor bestial... o amor do padre só podia ser uma explosão 

momentânea do desejo comprimido” (QUEIRÓS, 1997, p. 242). Referindo-se às palavras 

das cartas de Amaro, ele mostra o que “continham de hipocrisia, de egoísmo, de retórica e 

de desejo torpe” (QUUEIRÓS, 1997, p. 242). Poderíamos indicar também processos 

semelhantes nas palavras do narrador eciano. 

 

A influência da cultura indígena na representação literária 

O romance O Missionário dá um tratamento diferenciado a essas questões em relação ao 

que é dado em O Crime do Padre Amaro. Apesar de alguns afirmarem que Inglês de 

Sousa tenha imitado Eça de Queirós e Émile Zola, o escritor paraense trabalha a 

representação do Padre de maneira diferente dos autores europeus trabalham em seus 

romances sobre o Padre. Tristão Alencar de Araripe Júnior (1960), Antonio Candido 

(1971, 1991) e Roberto Schwarz (1987) já haviam chamado a atenção para a originalidade 

do Naturalismo brasileiro perante ao que essa estética apresentou na Europa. 

De fato podemos perceber a influência de Eça de Queirós no romance O Missionário, seja 

pela linguagem adotada por Inglês de Sousa, seja pela própria estrutura do romance. Por 

exemplo: ambos romances iniciam com a morte do antigo pároco e a chegada do pároco 

novo, que é a personagem protagonista. N’O crime, Padre Amaro Vieira; n’O 

Missionário, Padre Antônio de Morais. Mas segundo Sandra Nitrini, influência “é o 

resultado artístico autônomo de uma relação de contato” (2010, p. 127). Não é imitação 

porque é um resultado autônomo em relação àquilo de que recebe influência. E isso é o 

que acontece com O Missionário: se a linguagem e a estrutura do romance se aproxima de 

O Crime do Padre Amaro, o mesmo não podemos dizer da sua mundivisão e isso garante a 

originalidade do romance. 

Primeiramente, o Padre Antonio de Morais é caracterizado dentro dos requisitos da 

masculinidade burguesa (excetuando-se pelo desvio à moral cristã), além de ter um 

verdadeiro arroubo apostólico, que não chegamos a ver em Amaro Vieira; depois, a 

personagem Chico Fidêncio, que representa o anticlericalismo, tem uma conversão ao 

Catolicismo Romano, devido o zelo pastoral de Antonio de Morais, pelo que podemos 

dizer que O Missionário possui um anticlericalismo moderado. Mas o que diferencia 

realmente o romance brasileiro do de Eça é a visão sobre a prática do concubinato. Como 
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O Missionário é ambientado na região amazônica, mesmo que apareça ainda a culpa cristã 

e a crítica moral ao concubinato de Padre Antonio de Morais, o romance instaura um olhar 

diferente sobre essa prática, ao inserir a mundivisão indígena. 

Se Padre Antonio de Morais olha para suas ações com o mesmo pessimismo sexual do 

Abade Ferrão n’O Crime do Padre Amaro e vê Clarinha como instrumentum diabli; a 

mameluca Clarinha, por sua vez, não se importava com o concubinato vivido com o Padre 

Antonio de Morais: “na ingenuidade de seu amor do seu amor de mameluca, confiante e 

sincero, não compreendia a necessidade de todos esses mistérios e precauções de que se 

queria cercar o senhor padre, para esconder aos olhos dos seus paroquianos as relações 

com uma moça solteira e livre”... “não sentida vergonha alguma da sua falta, julgava-a 

muito natura. A sua avó só se casara depois de ter tido a Benedita. Esta não casara nunca, 

e de seus amores com o padre João da Mata nascera a Clarinha, pelo menos assim o 

supunha agora” (SOUSA, 1987, p.217). 

Os próprios familiares de Clarinha não se importavam. Daí o comentário de José 

Veríssimo, conterrâneo e contemporâneo de Inglês de Sousa: “Não se afrontam os pais se 

as filhas não casam, conquanto preferissem que casassem. Muitas vezes a única cerimônia 

das uniões entre os dois sexos é, como entre alguns selvagens, o mútuo consenso das duas 

partes, por isso, nos lugares onde vivem em grupos mais numerosos, a prostituição, 

disfarçada sob a forma do concubinato, é geral” (VERÍSSIMO, 1970, p. 72-73). Aqui, 

vemos claramente o conflito entre as duas visões de mundo presentes no romance. Foi 

importante o romancista inserir o olhar indígena sobre a prática do concubinato. 

Desse modo, Inglês de Sousa realizou, no fim do séc. XIX, a atitude de “assimilação e de 

agressividade, de aprendizagem e de reação, de falsa obediência” (SANTIAGO, 2000, p. 

16), que Silviano Santiago disse ser papel do escritor latino-americano em relação à 

literatura europeia. Trata-se de um trabalho de reescrita, em que “o segundo texto se 

organiza a partir de uma meditação silenciosa e traiçoeira do primeiro texto”, modificado 

pelo escritor latino-americano que desarticula-o e o rearticula de acordo com suas 

intenções, segundo sua própria direção ideológica, sua visão do tema apresentado de início 

pelo original” (SILVIANO, 2000, p. 20). 

 

Considerações sobre literatura, política e religião 

Que linhas gerais sobre literatura, política e religião, podemos salientar, a partir do 

exemplo de minha pesquisa? Gostaria de propor algumas e estarei também aberto à 

contribuição de vocês, na indicação de outras. 

- Muito embora se possa ouvir falar aqui e ali da arte pela arte (e a Literatura é uma arte), 

quer dizer, da primazia do estético nas expressões artísticas, elas, as artes, também são 

utilizadas como veículos de transmissão de valores, ideologias, projetos de poder e 

crenças. Nesse sentido, ela pode ser a arte pelo poder, a arte pela fé, a arte pela luta e a arte 

por tudo que se queira colocar aí como finalidade; 
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- Se a Literatura se presta a ser veículo político, ela pode ter duas perspectivas: uma, como 

arte instrumentalizada pelo poder; outra, como arte engajada, denunciadora do poder 

injusto; 

- No que diz respeito à religião, não é raro a literatura funcionar como mecanismo de 

catequização, consolidando dogmas, disciplinas e crenças – os jesuítas entenderam muito 

bem isso; 

- As opressões suscitadas desde os parâmetros religiosos, as vezes, são corroboradas pela 

representação literária, como é o caso da misoginia no Padre Antonio de Morais e do 

pessimismo sexual em ambos os romances; 

- Mas ela também pode oferecer novas perspectivas de religiosidade para além daquelas 

delimitadas pelas instituições religiosas – e a visão indígena da moral cristã n’O 

Missionário atesta essa possibilidade; 

- A política e religião se imbricam no campo literário ou estendem seu imbricamento ao 

campo literário, como se pode perceber nas razões políticas e morais da estigmatização da 

personagem Padre n’O Crime do Padre Amaro; 

- Já que a literatura transmite perspectivas que tocam ao campo teológico, de que maneira 

a Teologia poderia se aproximar, se servir do discurso literário para também fazer seu 

discurso sobre Deus? 

- A realidade é complexa: se alguém deseja modificar algo, não pode descuidar da 

representação estética. Ela tem uma capacidade potente de introjetar coisas diversas no 

imaginário social. Por isso, se se deseja apresentar novos contornos da vida religiosa – 

uma religiosidade mais humana e, por isso, mais próxima do coração de Deus – então se 

deve servir dos meios estéticos. Essa luta não se trava apenas no campo dos discursos 

eclesiais. 
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