FERNANDA CÁSSIA DOS SANTOS

ENTRE O ALTAR E A FOGUEIRA:
RELAÇÕES DE GÊNERO NA CENSURA CATÓLICA A ROMANCES (1907 – 1924)

CURITIBA
2017

FERNANDA CÁSSIA DOS SANTOS

ENTRE O ALTAR E A FOGUEIRA:
RELAÇÕES DE GÊNERO NA CENSURA CATÓLICA A ROMANCES (1907 – 1924)

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em História da Universidade Federal do Paraná, na
linha de pesquisa Intersubjetividade e Pluralidade:
Reflexão e Sentimento na História, setor de
Ciências Humanas, Letras e Artes, como requisito
parcial para a obtenção do título de doutora em
História.
Orientadora: Professora Dra. Karina Kosicki
Bellotti.

CURITIBA
2017

Ficha catalográfica

Para minha tia Eliz, que não pôde ver
a finalização desse trabalho, mas que com seu
exemplo de fé e coragem, deu-me forças para
continuar a escrita.

AGRADECIMENTOS

Escrever uma tese é um trabalho extenuante e muitas vezes, solitário. Ao longo desse
percurso, somos confrontados com expectativas, ansiedades e inseguranças. Enquanto
visitamos arquivos, realizamos intermináveis leituras, refletimos, escrevemos, corrigimos,
refazemos inúmeras vezes diferentes partes do texto, sentimos frequentemente a sensação de
que estamos nos distanciando do mundo, fechados no nosso esforço em compreendê-lo.
Essa tese é feita de incontáveis renúncias, principalmente porque em nenhum momento
eu quis abdicar da docência. Na minha visão, um trabalho acadêmico dessa envergadura só teria
sentido se eu pudesse compartilhar algo dele no meu dia-a-dia, com as pessoas que cruzam o
meu caminho. Muitas das ideias que aqui estão registradas foram pensadas enquanto eu
preparava aulas, conversava com colegas de trabalho, bebia com amigos ou tomava meu café
da manhã. De uma forma ou outra, todas as pessoas que me acompanharam nesses diferentes
momentos escreveram comigo minha tese e são, portanto, coautoras desse trabalho. Agradeço
de coração a todos que me acompanharam, tornando meus dias mais alegres e a própria escrita
menos penosa.
Quero registrar de forma especial, minha gratidão à minha mãe, que mesmo à
distância, sempre soube se fazer presente. Em muitos momentos foi também minha terapeuta,
acolhendo minhas angústias e fazendo reiki para aliviar minha insônia e minhas crises de
enxaqueca. Agradeço também ao meu pai, com quem tive sempre uma relação de poucas
palavras, mas carregada de afetos. Estendo, ainda, meus agradecimentos aos amigos mais
próximos, que compreenderam minhas ausências e me encheram de carinhos sempre que
precisei: Day, Daniel, Fabi, Karina, Gladis, Tabi, Fer, Vivi, Romany, Débora, Gilvani, Fidel,
Dani, André, Paulo, Camis, Anderson, Xande, Fernando,Thaisa, vocês são também minha
família.
Agradeço ainda ao Daniel, meu companheiro, que esteve comigo em todos os
momentos, desde a concepção do projeto até a última linha escrita desse trabalho. Sem o apoio
dele, eu não teria nem mesmo participado da seleção em 2012, pois lecionando durante muitas
horas por semana, quase desisti de escrever o projeto. Nesse momento de crise, ele passou a
noite em claro ao meu lado, apenas para me incentivar a continuar escrevendo. Nos anos que
se seguiram, em todos os momentos em que as dificuldades se impuseram, ele permaneceu ao
meu lado, ouvindo minhas ideias, motivando-me, elogiando-me, sendo o primeiro leitor de cada

um dos meus textos e também, lavando minha louça e minhas roupas, fazendo meu café da
manhã, o almoço e o jantar. Sem esse apoio integral, esse trabalho seria outro.
Gostaria de agradecer à professora Karina Kosicki Bellotti pela orientação e pela
imensa paciência. Nunca poderei me desculpar suficientemente por ter extrapolado todos os
prazos. Agradeço de coração por ter acreditado no meu trabalho e por ter lido meus textos nos
dias mais impróprios para tanto. Também agradeço aos professores Nádia Maria Guariza e
Marcos Gonçalves, que participaram de meu exame de qualificação, fazendo valiosas sugestões
e às professoras Ana Paula Vosne Martins e Clelia Peretti, que compuseram essa banca de
defesa. Estendo ainda, meus agradecimentos aos professores Euclides Marchi e Marion Brepohl
de Magalhães, pelas contribuições que fizeram a esse trabalho quando ele era apenas um
projeto.
Ficam registrados, por fim, meus agradecimentos aos funcionários dos arquivos que
consultei para a realização dessa tese: setor de obras raras da Biblioteca da PUC-PR, Acervo da
Cúria Metropolitana do Estado de São Paulo, Arquivo Nacional e Arquivo do Instituto Histórico
Geográfico Brasileiro. À querida Maria Cristina, secretária do Programa de Pós-Graduação em
História da UFPR, também nunca serão suficientes os agradecimentos. À Fundação Capes,
agradeço pela bolsa de pesquisa que me permitiu trabalhar menos e, assim, dedicar-me mais
para a realização desse trabalho. Mas sobretudo, agradeço aos trabalhadores brasileiros, que
pagando seus impostos possibilitaram que eu tivesse acesso a uma educação pública, gratuita e
de qualidade. Espero que essa tese compense, de alguma maneira, tamanhos esforços.

RESUMO
Nas primeiras décadas do século XX no Brasil, a igreja católica procurava recuperar seu lugar
de privilégio tanto no nível das consciências dos indivíduos, quanto no âmbito político.
Sentindo os efeitos da emergência da laicização do Estado e, ao mesmo tempo, deparando-se
com as mudanças características do mundo moderno, o episcopado brasileiro reagiu a esse
processo buscando recatolicizar as elites do país. Para tanto, investiu de forma extensiva na
divulgação de suas ideias por meio da imprensa e no combate às “más leituras”. Nesse cenário,
o franciscano Pedro Sinzig e grupos de leigos vinculados ao Centro da Boa Imprensa e à Liga
pela Moralidade voltaram-se para um amplo projeto de saneamento de textos literários. Para
tanto, lançaram mão de inciativas de censura como a construção do Através dos Romances:
Guia para as consciências, uma espécie de índex que classificava obras literárias consideradas
recomendadas ou não para os católicos; a defenderam mudanças na legislação brasileira para
que livros que fossem atentatórios à moral e aos bons costumes pudessem ser censurados; e
denunciaram obras, escritores e editores por disseminarem publicações “imorais”. Ao mesmo
tempo em que combatiam as leituras consideradas sediciosas, os militantes católicos também
se preocuparam em escrever, editar e promover uma literatura de caráter formativo, produzida
em conformidade com os ideais católicos. Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo
principal investigar a construção de modelos ideais de feminilidade e de masculinidade no
interior do discurso católico sobre a leitura nos primeiros anos do século XX no Brasil. Para
isso, analisamos o discurso produzido pelos católicos sobre a leitura nesse contexto;
reconstruímos o percurso através do qual esses discursos sobre “as más leituras” se transformou
em práticas de censura; investigamos as razões pelas quais determinadas publicações eram
consideradas “nocivas” para os católicos e os discursos sobre gênero que essas inciativas de
censura revelam; e percorremos o projeto de construção de obras literárias consideradas
edificantes, analisando os ideais de masculinidade e feminilidade por elas vinculadas. Para
realizar esses objetivos, essa pesquisa lançou mão de uma vasta documentação. Além da
publicação Através dos Romances, foram analisados textos publicados pela revista Vozes de
Petrópolis entre os anos de 1907 e 1924 que versavam sobre temas como literatura, leitura,
moralidade, feminismo, família, modernidade. Para compreender as atividades de Liga pela
Moralidade, também foram consultados seus relatórios, seus boletins e a correspondência
trocada entre Pio Ottoni (um dos presidentes da liga no período estudado) e o chefe de polícia
Belisário Távora. Além disso, analisamos algumas obras consideradas “nocivas” pelos
católicos, como A Silveirinha, de Julia Lopes de Almeida e Mademoiselle Cinema, de
Benjamim Costallat. Por fim, analisamos dez publicações tidas como “edificantes”, promovidas
pelo Centro da Boa Imprensa, entre traduções e obras da autoria de Pedro Sinzig e da aclamada
escritora católica Ancilla Domini.
Palavras-chave: leitura, catolicismo, relações de gênero, literatura “edificante”

ABSTRACT
In the first decades of the twentieth century in Brazil, the Catholic Church sought to regain its
place of privilege both at the level of the consciences of individuals and in the political sphere.
Feeling the effects of the emergence of state secularization and, at the same time, facing the
characteristic changes of the modern world, the Brazilian episcopate reacted to this process
seeking to recatolicize the country's elites. To do so, he invested extensively in the
dissemination of his ideas through the press and in the fight against "bad readings". In this
scenario, the Franciscan Pedro Sinzig and groups of laymen linked to the Center of the Good
Press and the League for Morality turned to a broad project of sanitation of literary texts. To do
so, they used censorship initiatives such as the construction of “Through the Romances: A
Guide to Consciences”, a kind of index that classified literary works considered to be
recommended or not for Catholics; they defended changes in the Brazilian legislation so that
books that were harmful to morals and good customs could be censored; and denounced works,
writers and editors for disseminating "immoral" publications. While fighting the readings
considered seditious, Catholic militants also bothered to write, edit and promote a literature of
formative character, produced in accordance with Catholic ideals. In this sense, this research
has as main objective to investigate the construction of ideal models of femininity and
masculinity within the Catholic discourse on reading in the first years of the twentieth century
in Brazil. For this, we analyze the discourse produced by Catholics about Reading in this
context; we reconstruct the course through which these discourses on "the bad readings" have
turned into practices of censorship; we investigated the reasons why certain publications were
considered "harmful" to Catholics and the discourses on gender that these censorship initiatives
reveal; and we go through the project of constructing literary works considered edifying,
analyzing the ideals of masculinity and femininity linked by them. To achieve these goals, this
research has relied on extensive documentation. In addition to the publication Through the
Romances, texts published by “Vozes de Petrópolis” were analyzed between 1907 and 1924,
dealing with themes such as literature, reading, morality, feminism, family, modernity. In order
to understand the activities of the League for Morality, his reports, his bulletins and the
correspondence between Pio Ottoni (one of the league presidents during the period studied) and
police chief Belisário Távora were also consulted. In addition, we analyze some works
considered "harmful" by Catholics, such as A Silveirinha by Julia Lopes de Almeida and
Mademoiselle Cinema by Benjamim Costallat. Finally, we analyzed ten publications
considered as "edifying", promoted by the Good Press Center, between translations and works
by Pedro Sinzig and the acclaimed Catholic writer Ancilla Domini.
Keywords: reading, Catholicism, gender relations, "uplifting" literature
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1 INTRODUÇÃO

A partir das últimas décadas do século XIX, um leitor interessado em se distrair através
de textos picantes teria inúmeras opções à sua disposição em livrarias localizadas na cidade do
Rio de Janeiro. No interior dessas obras, havia aquelas que se construíam através da
transgressão declarada dos princípios defendidos pela igreja católica. Títulos como: Memórias
de frei Saturnino, Mistérios dos Conventos, Crimes dos Conventos e Conventos e Colégios –
Revelações edificantes e verídicas do que lá se passa exploravam histórias de padres e freiras
com sexualidade exacerbada, de jovens enganadas e de celebrações mundanas que aconteciam
em cenários religiosos. Para fisgar leitores, os títulos frequentemente anunciavam grandes
revelações que despertavam a curiosidade do público.
Os Serões do Convento, assinado pelas letras M.L.1 foi uma das obras mais famosas
desse gênero no Brasil. Acredita-se que ela tenha sido publicada na metade do século XIX,
inicialmente em Lisboa e que tenha recebido sua primeira edição brasileira em 1862, pela
livraria de Bernardo Xavier Pinto de Souza. O livro, no entanto, continuou a aparecer nos
catálogos de livreiros cariocas até a primeira década do século XX, tendo outras edições e
continuações, solicitadas pelos próprios leitores.2 No total foram publicados quatro volumes da
obra pornográfica que se iniciava com a afirmação de que seria um relato verídico de
acontecimentos ocorridos no interior de um convento em Portugal.
Num recurso comum a esse tipo de literatura, o autor dizia que estava publicando esses
“segredos” para alertar às pessoas sobre os perigos que poderiam existir dentro de lugares
aparentemente tão inocentes como os conventos. Na narrativa, a abadessa do convento reunia
um grupo de religiosas para uma série de serões nos quais cada uma deveria contar uma
aventura picante baseada em suas próprias experiências ou nas de colegas de religião. Assim,
os diferentes volumes reuniam inúmeras histórias cujos enredos remetiam a padres que
seduziam mulheres, freiras lésbicas ou que tinham casos amorosos com leigos, maridos
enganados por esposas que diziam ir à igreja e todos os tipos de relacionamentos considerados
condenáveis não só pela moral e os bons costumes, como também pelas normas da igreja
católica.
1

Pseudônimo atribuído por estudiosos ao português José Feliciano de Castilho, irmão de Antonio Feliciano de
Castilho, poeta reconhecido em Portugal. Aos trinta anos de idade o autor mudou-se para o Brasil, tendo
trabalhado como advogado e jornalista. Para manter sua reputação, teria publicado suas obras pornográficas sem
revelar sua autoria.
2

EL FAR, Alessandra. Páginas de sensação: Literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924).
São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 225.
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É interessante observar, para além dos componentes fortemente anticlericais presentes
nessas obras, que esse tipo de texto se torna instigante para o leitor por motivos que extrapolam
as descrições dos contatos físicos estabelecidos entre as personagens. Pode-se dizer que textos
como esse se popularizaram por colocar em discussão a sexualidade dos próprios integrantes
do clero, uma vez que historicamente a igreja católica relacionou o sexo ao proibido. Também
por isso, a igreja reagiu fortemente a essas narrativas literárias, mas não só a elas, como também
a todo o tipo de publicação que transgredisse os valores morais estabelecidos pelo catolicismo.
Isso incluiu desde obras literárias construídas com o intuito de despertar o erotismo até aquelas
que, sendo escritas com intenções artísticas, não se furtaram em descrever cenas amorosas.
Em inúmeros discursos produzidos pela igreja católica desde os primórdios do
catolicismo, o sexo foi tratado como um problema, um perigo para a cristandade. Desde o relato
de Adão e Eva ele foi relacionado ao pecado original, sendo no máximo tolerável por ser
indispensável à procriação. Mesmo na atualidade, podemos observar que muitas interpretações
religiosas sobre a sexualidade demonstram que a problemática existente entre sexo, corpo e
religião influencia intensamente as esferas de poder. As discussões sobre a descriminalização
do aborto, para citar apenas um exemplo, demonstram o quanto essa tradição de pensamento
originada no cristianismo ainda está presente na nossa sociedade. Nesse sentido, pode-se
afirmar que essa permanente atitude de suspeita do cristianismo com relação ao sexo fez com
que sexualidade e religião fossem construídas na cultura ocidental como mutuamente
excludentes. A união dessas duas esferas (e a contradição existente entre elas) é que tornou o
sexo dos padres e freiras um tema privilegiado nessa literatura, cujo interesse principal era
cativar o leitor através de uma linguagem amparada na transgressão.
A popularidade não apenas desses livros citados, mas também de inúmeros outros que
traziam em seu conteúdo personagens que excediam os limites da moralidade, seja para atrair
o público, seja por questões estéticas, fez com que lideranças católicas sentissem a necessidade
de vigiar as leituras realizadas pelos fiéis. Com esse intuito, em 1915, Pedro Sinzig publicou o
seu Guia para as Consciências, uma espécie de índex com recomendações sobre leituras que
eram consideradas perigosas ou indicadas para a população católica. Essa tentativa de controle
de leituras não ocorreu de forma isolada, de modo que também uma organização leiga, a Liga
pela Moralidade, atuou nesse mesmo período realizando buscas em livrarias e denunciando os
abusos cometidos na publicação de obras de conteúdo erótico, que até então eram vendidas com
relativa liberdade para quem se interessasse.
Dentro desse quadro, o principal objetivo dessa pesquisa é o de investigar a construção
de modelos ideais de feminilidade e de masculinidade no interior do discurso católico sobre a
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leitura de romances difundido por Pedro Sinzig e pelos grupos de leigos por ele mobilizados.
Na medida que esse discurso moralizante foi construído a partir de iniciativas de censura e
também através da promoção das “boas leituras”, tornou-se de fundamental importância o
acompanhamento desses dois processos. Sendo assim, o enquadramento dessas questões exigiu
que pensássemos nas formas como a igreja católica interpretou as produções literárias nesse
contexto e nas estratégias por ela empreendidas para participar desse processo.
Neste sentido, o primeiro capítulo desta tese volta-se para o discurso católico sobre a
leitura, construído a partir de suas percepções sobre o que seriam as boas e as más leituras, base
sobre a qual seria defendido o projeto de censura empreendido por Pedro Sinzig e pela Liga
pela Moralidade. No segundo capítulo, demonstramos como o discurso sobre as más leituras
se transformou em práticas de censura, a partir de interferências dos católicos nas ações
policiais e na própria legislação que regulava a liberdade de imprensa e as manifestações
artísticas de uma forma geral.
A partir do terceiro capítulo tratamos de forma mais direta do modo como foram
construídos modelos de feminilidade e de masculinidade no interior desse discurso católico
sobre a leitura. Neste sentido, no terceiro capítulo voltamos nosso olhar para as publicações que
eram consideradas nocivas e para a forma como esse discurso moralizante expressava os ideais
católicos com relação ao ordenamento de gênero e as manifestações da sexualidade. E no quarto
capítulo, tratamos da produção literária considerada edificante, por estar em pleno acordo com
o projeto de catolicização e de moralização da sociedade.
Pela temática, pelas fontes utilizadas e pelas opções teórico-metodológicas que
nortearam a construção dos problemas de pesquisa sobre os quais nos debruçamos, essa
pesquisa se inscreve no campo dos estudos de gênero e suas articulações com a história das
religiões. Ao mesmo tempo, na medida em que percorremos discursos sobre a leitura e também
iniciativas de cerceamento do texto escrito, dialogamos com estudiosos do campo da história
da leitura e produzimos algumas contribuições que podem ser relevantes para elucidar questões
referentes à história da censura no início do período republicano, uma temática ainda muito
pouco estudada, uma vez que a maior parte dos estudos sobre a censura no Brasil se dedicaram
aos períodos ditatoriais.
A fonte que motivou a construção dessa pesquisa foi o livro Através dos romances:
guia para as consciências, publicado pela primeira vez em 1915 pelo Frei Pedro Sinzig. A obra
já havia sido estudada por Aparecida Paiva, por ocasião da elaboração de sua tese de doutorado
em Educação, e foi por meio dessa pesquisa que tomamos contato com a existência dessa
documentação. A pesquisa de Paiva, no entanto, foi voltada fundamentalmente para os modelos
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de leitoras construídos pelo frei ao longo de sua narrativa, mas tomando contato com a fonte,
percebemos que seria possível também estruturar um trabalho a respeito da construção de
modelos de masculinidade e de feminilidade a partir do discurso do franciscano.
O índex de Sinzig foi uma fonte importante para este trabalho na medida em que
permitiu que conhecêssemos um pouco das motivações católicas para a defesa da censura e
também pela própria catalogação de obras literárias consideradas adequadas ou perigosas para
os católicos. Além de listar as obras, o franciscano disponibilizava comentários a seu respeito,
de forma a alertar seus leitores sobre as características que determinavam que elas fossem
consideradas imorais. A primeira consulta a esse documento foi realizada na Biblioteca
Nacional, onde foi preservada a terceira e última edição do mesmo (1923). Em seguida, foi
possível adquirir um exemplar da primeira edição do guia, que aqui nos serviu de referência
para a maior parte das considerações. As diferenças entre as duas edições aparecem apenas no
número de verbetes e sempre que necessário, elas são indicadas ao longo do texto.
Uma investigação mais detalhada das reflexões sobre a leitura produzidas pelos
católicos nesse contexto, não seria possível apenas a partir do índex de Sinzig. Face às
limitações da própria historiografia que tratou do tema, foi preciso procurar fontes que nos
permitissem compreender como o índex foi produzido e em que medida ele se articulava com
o contexto da igreja católica brasileira da época, e com as prescrições da Santa Sé a respeito
dessas questões. Como Sinzig esteve também à frente da revista Vozes de Petrópolis nesse
mesmo período, buscamos nas páginas do periódico católico textos que pudessem nos auxiliar
a encontrar respostas para a nossa problemática de pesquisa. No interior da Vozes, selecionamos
para a análise os textos que se referiam diretamente ao índex de Sinzig, mas também à literatura
de uma forma geral, além dos artigos sobre moralidade, modernidade, família e relações de
gênero. Essa fonte foi consultada no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, onde se
encontram bem preservadas todas as suas edições.
A revista Vozes nos forneceu importantes indicações a respeito da história da Liga pela
Moralidade, pois publicou alguns de seus primeiros relatórios. Para investigar melhor suas
ações, no entanto, também nos utilizamos de cartas enviadas por Pio Ottoni (líder da liga) a
Belisário Távora, chefe de polícia do 17º distrito, onde o católico atuou como censor. Nestas
cartas, Pio Ottoni prestava contas de suas ações de combate à pornografia através do
recolhimento de folhetos e toda a sorte de publicações que aos seus olhos poderiam ser
consideradas imorais. A história da Liga pela Moralidade ainda não havia sido tratada pela
historiografia, contudo, a antropóloga Alessandra El Far indicou algumas ações da liga em seu
livro Páginas de Sensação: literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924),
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no qual fez menção à existência dessa documentação, que faz parte do acervo do Arquivo
Nacional.
Após inúmeras buscas em acervos de diferentes arquivos que mantém preservadas
publicações periódicas do período estudado, encontramos junto ao acervo do IHGB cinco
exemplares do Boletim da Liga pela Moralidade, todos do ano de 1924. Nestas publicações,
encontramos informações sobre os processos empreendidos contra comerciantes, escritores e
editores de livros acusados de pornografia pela associação católica. Além disso, por meio dessa
documentação, foi possível mapear o debate estabelecido entre os integrantes da liga e
jornalistas do período por ocasião da apreensão de Mademoiselle Cinema, obra recolhida pela
polícia do Rio de Janeiro em 1924.
Além dessas fontes, com frequência nos referimos ao conteúdo de obras literárias que
foram comentadas no índex de Pedro Sinzig ou pelos integrantes da Liga pela Moralidade.
Nesse caso, o que determinou nossa seleção foi sobretudo a disponibilidade das fontes, tanto
no caso das obras condenadas pelo discurso católico, quanto no das aceitas por ele. Entre as
obras condenadas, trabalhamos com Mademoiselle Cinema (1923) de Benjamin Costallat.
Apesar de ser pouco conhecido atualmente, o livro foi um dos maiores sucessos editoriais do
período estudado e foi consultado a partir de uma reedição de 1999, produzida pela editora Casa
da Palavra. Além disso, fazemos algumas referências a livros de autores como Aluísio de
Azevedo, Adolfo Caminha, Julio Ribeiro e Julia Lopes de Almeida, os quais sofreram várias
reedições ao longo dos últimos anos.
Do grupo das publicações consideradas adequadas para os católicos, optamos por
realizar uma análise mais cuidadosa de três obras publicadas pelo Centro da Boa Imprensa:
Não desanimar! e Violetas, escritas por Pedro Sinzig e a tradução feita por Soares de Azevedo
de A Sua Culpa, romance de autoria de Jean Vézère. Além disso, nos debruçamos sobre as obras
de Ancilla Domini, vencedora do primeiro concurso literário organizado pela revista Vozes de
Petrópolis, em 1911. Seu primeiro texto publicado nas páginas da revista, O Triunpho do Dever,
foi escrito especialmente para o concurso, cujo o tema era “só a prática da religião faz a mulher
feliz”, motivo pelo qual nos pareceu uma fonte indispensável para a concretização dos objetivos
dessa pesquisa. Esse trabalho abriu espaços para que nos anos seguintes, a escritora publicasse
contos, crônicas e romances em diversos periódicos vinculados ao Centro da Boa Imprensa.
Após a sua morte, em 1916, seus textos foram reunidos em uma coleção contendo sete volumes,
que aqui são analisados em seu conjunto: O Colar Perdido e outros contos, Quadros da Vida,
A Família Morais Gomes, Da Arena da Vida, Na intimidade e outros contos, Orvalho
Vespertino e outros contos, O Vigário e Cristóvão.
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Os limites temporais estabelecidos para esta pesquisa foram determinados a partir das
próprias fontes e por esta razão considerou-se 1907, ano da primeira edição da revista Vozes de
Petrópolis como o marco inicial da nossa investigação. Encerramos nossa pesquisa em 1924,
por essa ser a data da última publicação do Boletim da Liga pela Moralidade que pudemos
encontrar, mesmo ano em que foi feita a apreensão do livro Mademoiselle Cinema, de Benjamin
Costallat. Na verdade, consultamos as edições da Vozes até 1930 em busca de artigos sobre os
temas de nosso interesse, mas após o afastamento de Pedro Sinzig da direção da revista, os
textos vinculados à campanha contra as más leituras foram desaparecendo progressivamente de
suas páginas, motivo pelo qual foi preciso recorrer a um demarcador mais preciso para nossas
investigações.
Essas tentativas de regulação da cultura empreendidas por Pedro Sinzig e pela Liga
pela Moralidade devem ser compreendidas em relação ao contexto da própria instituição
católica da época. Com o final do Império no Brasil, a igreja foi separada do Estado, o que lhe
garantiu liberdade pelo fim do padroado régio, mas também lhe trouxe uma inesperada
concorrência. Nesse sentido, a primeira constituição republicana registrava a laicidade do
Estado e a garantia de liberdade de culto a todas as religiões no país.3 A igreja reagiu a esse
processo direcionando todos os seus esforços para a reconquista de um lugar privilegiado tanto
em suas relações com o Estado, quanto no nível das consciências da população.
Compreendendo o catolicismo como representante da única verdade em matéria
religiosa, o episcopado brasileiro articulou suas ações em prol da recatolicização do país aos
interesses da Cúria Romana. Informados pelos discursos de combate à modernidade produzidos
pela Santa Sé e observando as mudanças que ocorriam no Brasil como sinais de desestabilização
da instituição, esses religiosos buscavam reconduzir os fiéis à fé católica, ao mesmo tempo em
que impunham os princípios centralizadores da igreja Romana sobre a sociedade brasileira.
Em última instância, essas ações demonstravam um forte desejo de transformar o
Estado republicano num Estado religioso. No interior das iniciativas religiosas por controle das
expressões culturais isso se torna particularmente evidente, na medida em que elas expressam
o interesse da instituição em definir aquilo que deveria ou não ser censurado. Ao reivindicar a
censura, tanto os católicos da Liga pela Moralidade quanto Pedro Sinzig, pretendiam assegurar
à igreja o seu direito (e o privilégio exclusivo) de orientar moralmente o povo brasileiro.
Num contexto em que a igreja se sentia ameaçada pelo avanço da laicização, pela
modernidade, pela mudança dos costumes, pelo crescimento de outras religiões como o
3

BRUNEAU, Thomas. Catolicismo Brasileiro em Época de Transição. São Paulo: Edições Loyola, 1974. p.
66.
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espiritismo e o protestantismo, pela emergência do discurso científico e pela predileção da
própria população católica por práticas religiosas populares que saíam do controle do clero, ela
procurou se utilizar dos mais diversos meios para recuperar sua influência na sociedade
brasileira. O desenvolvimento de uma imprensa católica, neste sentido, ocorreu ao mesmo
tempo em que a igreja procurava atacar as publicações impressas que não difundissem seus
interesses, entre elas, as produções literárias com as quais trabalhamos. Assim, pode-se dizer
que a publicação do Guia para as consciências, obra de Pedro Sinzig, é fruto dessas
preocupações da igreja com a recatolicização da sociedade brasileira.
No ato de se separar livros em leituras adequadas ou não para leigos, o discurso
católico definiu normas de comportamento que são marcadas pelo estatuto de gênero. Nem
todas as leituras que eram consideradas impróprias para mulheres o eram para os homens e
nisto subjaz uma categorização de gênero que possui significados que merecem ser investigados
em profundidade. As interdições aos homens foram sempre mais brandas porque eles próprios
foram definidos pelo discurso religioso (e a partir do século XIX também pela medicina) como
dotados de um discernimento superior ao das mulheres. Nada mais natural, para uma religião
institucionalmente constituída a partir de uma imagem masculina de um Deus que sempre se
revelou a homens e não a mulheres; e que historicamente polarizou os papéis femininos a duas
figuras mitológicas: Eva, a causadora do pecado, e Maria, a virgem-mãe, modelo inatingível.
Ao lado delas, restava apenas o exemplo de Maria Madalena, arrependida e penitente, reclusa
e afastada de sua sexualidade.4 Ainda que a forma como essas figuras foram representadas tenha
se alterado de forma significativa ao longo dos séculos, o recurso a elas serviu para reforçar um
ideal de feminilidade que muito se distanciava da experiência da maior parte das mulheres
cristãs. 5

4

Em seu estudo Heloisa, Isolda e outras damas no século XII, o historiador Georges Duby faz uma análise da
forma como Maria Madalena foi representada nos escritos medievais. Segundo o autor, a figura de Maria Madalena
estava muito presente no imaginário coletivo daqueles que viveram no medievo. Analisando um grande conjunto
de documentos escritos a respeito da personagem, o historiador identificou entre as características do culto
madaleniano à repressão do pecado sexual, através do enaltecimento da pecadora arrependida, que por temos à
Deus, abandona a prostituição. DUBY, Georges. Heloísa, Isolda e outras damas no século XII. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
5

Marina Warner estudou as transformações com relação à representação de Nossa Senhora ao longo do tempo.
Mantendo-se como um modelo de feminilidade ideal, sua imagem assumiu muitas faz faces desde o período
Medieval, adequando-se às condições específicas de cada período histórico. Apresentada como eterna e imutável,
a figura de Maria adquiriu caráter mitológico, o que reforçava ainda mais a submissão das mulheres, por se
constituir num modelo inatingível. WARNER, Marina. Alone all her Sex: the myth and the Virgin Mary. New
York: Vintage Books, 1993. pp. 335-336.
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No esforço de informar e convencer os católicos de que era preciso tomar cuidado com
determinadas leituras, o frei demonstrou sua preocupação com a moralização das famílias,
ameaçada pela modernidade, pelo feminismo e pela evolução dos costumes. Além disso,
quando confrontamos esse discurso de censura e a favor da moralidade com os temas das
produções literárias que eram consideradas impróprias, temos acesso a um conjunto de valores
que nos revelam normatizações sobre a sexualidade.
Na introdução de seu texto, Sinzig criticava os pais que permitiam que seus filhos (e
principalmente, suas filhas) fizessem leituras inapropriadas. Enfatizava-se, assim, a
responsabilidade dos pais na criação dos filhos como bons cristãos e pessoas de bem. Para o
autor, a inserção de novos costumes na vida familiar e o afastamento da religiosidade teriam
feito com que os pais “descuidassem” de sua prole, o que poderia trazer consequências terríveis
para o futuro das famílias e da própria nação.
É preciso compreender essas iniciativas de controle das leituras como parte da
preocupação da igreja em estabelecer um controle sobre os hábitos privados de seus fiéis. A
questão não era nova, na verdade, a igreja teve uma grande dificuldade em controlar uniões
conjugais e hábitos sexuais dos católicos. Nesse sentido, a historiadora Mary del Priore nos
lembra que durante o período colonial, a despeito da extensa defesa da concepção cristã do
casamento, havia um grande número de uniões não sacramentadas. Tanto o concubinato, quanto
relacionamentos extraconjugais eram frequentes e demonstravam as dificuldades da igreja em
fazer com que os fiéis seguissem à risca suas prescrições com relação à instituição do próprio
matrimônio.6
Se ao longo do período colonial as relações consideradas ilícitas foram alvo de grande
preocupação por parte da igreja, aos poucos os matrimônios foram sendo incorporados nas
práticas dos brasileiros, especialmente no interior das elites. Entre a Colônia e a primeira metade
do século XIX, há indícios de que a maior parte dos casados respeitava as diretrizes da igreja
com relação à abstinência sexual durante os períodos da quaresma e do advento. No entanto,
analisando o movimento sazonal de nascimentos, o historiador Luiz Felipe de Alencastro
identificou que mesmo antes do final do Império essa prática paulatinamente caiu em desuso.

6

DEL PRIORE, Mary. História do Amor no Brasil. São Paulo: Contexto, 2005. p. 22.
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Ao longo do período imperial, portanto, já era possível observar sinais de laicização da vida
privada, o que demonstrava um claro declínio da influência da religião sobre a sexualidade.7
Vale dizer que essa preocupação com a moralização das famílias, no período em que
estudamos, não era exclusiva da igreja católica. O discurso médico-científico, que se
desenvolveu a partir do século XIX, também contribuiu para o forjamento de hierarquias de
gênero que se baseavam em explicações de caráter biológico. Através de um discurso que
colocava a preservação da saúde ao lado do projeto cívico de construção da nação, a higiene
defendeu a adoção de procedimentos médicos que visavam modificar as feições sociais das
famílias para adaptá-las à vida urbana, constituindo-se numa normatização do cotidiano que
propunha uma nova educação física, moral, intelectual e sexual.8 A partir da emergência desse
discurso, a igreja perdia espaço, uma vez que a moral deixava de ser um monopólio da religião,
assumindo também feições científicas. No entanto, os pontos de encontro entre esses dois tipos
de discursos aparentemente excludentes garantiram que, aos poucos, a própria legislação
republicana fosse incorporando as demandas desses dois grupos com relação à moralização das
famílias.
Sob o governo de Getúlio Vargas, a igreja encontrou as condições necessárias para a
realização de seu intento, recristianizando as estruturas sociais e as dotando de um fundamento
doutrinário católico. Se esse foi um projeto colocado em prática a partir dos anos de 1930 e de
uma aliança com a esfera pública, as bases para a sua realização já apareciam no discurso
católico décadas antes. Como a organização do apostolado laico se mostrava um elemento
essencial para a realização desse processo, a igreja investiu fortemente em projetos educativos,
capazes de fornecer os elementos necessários para o projeto restaurador católico.
Ao definirem padrões de masculinidade e de feminilidade por um discurso
moralizador, textos como o de Pedro Sinzig buscaram educar os católicos para serem bons
cristãos, ao mesmo tempo em que os ensinavam a serem homens e mulheres. Como a principal
preocupação do discurso moral da igreja desse período foi a manutenção da família, as noções
de feminilidade e de masculinidade foram vinculadas também aos ideais de maternidade e de
paternidade dentro de valores cristãos. Com o passar do tempo, paulatinamente essas

7

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida privada e ordem privada no Império. In.: NOVAIS, F. e ALENCASTRO,
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concepções começaram a convergir com os interesses do Estado no forjamento de um ideal de
Nação.
Nosso interesse em tratar desse discurso moralizante produzido por grupos católicos a
partir de uma perspectiva relacionada à história das relações de gênero, nos levou a estabelecer
um diálogo tanto com a produção historiográfica a respeito da história do catolicismo neste
contexto, quanto com pesquisadores que se dedicam à história das relações de gênero. Neste
sentido, compreendemos que a história das religiões tem se estabelecido como um importante
campo de estudos, dotado de objetos e metodologias de análise próprias. Iniciadas na passagem
do século XIX para o XX como parte das reflexões interessadas à etnologia e à sociologia, as
análises sobre as religiosidades têm sido cada vez mais frequentes nos trabalhos de historiadores
vinculados especialmente, à Nova História Cultural.
No Brasil, até meados dos anos de 1960, os estudos sobre as religiões estiveram ligados
principalmente à Sociologia e à Antropologia, em abordagens que consideraram a religião como
um dos elementos a serem levados em conta para a elaboração de estudos sobre a formação
sociocultural brasileira. Temas como o messianismo e o impacto da miscigenação na construção
cultural e religiosa do povo brasileiro foram privilegiados nessas análises iniciais.9 Mais tarde,
os estudos sobre a religiosidade popular seriam alvo do interesse de historiadores influenciados
pelas contribuições da escola dos Annales e pela própria História Cultural. A História da igreja
católica enquanto instituição e das ideias religiosas, no entanto, não foi suficientemente
explorada pela historiografia naquele período. Essas temáticas permaneceram vinculadas a
produções organizadas por estudiosos ligados à própria igreja, que realizou um esforço de
reflexão sobre sua própria instituição a partir dos anos de 1970, com o surgimento do CEHILA
– Centro de Estudos de História da Igreja Católica na América Latina.
De acordo com informações obtidas no próprio sítio eletrônico do CEHILA, a
formação desse grupo de estudos no Brasil ocorreu a partir da atuação de Eduardo Hoornaert,
que tendo sido convocado a escrever uma história da igreja no Brasil a partir de uma perspectiva
do povo, montou uma equipe multidisciplinar que o pudesse ajudar a completar a tarefa num
curto prazo de dois anos. Essa equipe foi montada com a participação de historiadores,
sociólogos, antropólogos e filósofos profissionais, que colaboraram com teólogos e estudiosos
vinculados à igreja católica.
Assim, a história da igreja católica produzida por esse grupo, aproximava as Ciências
Sociais da Teologia da Libertação, tendo realizado uma revisão historiográfica expressiva, cujo
9
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primeiro produto foi o livro História Geral da Igreja na América Latina – História da igreja
no Brasil – primeira época (1500-1808). O trabalho foi seguido por outros dois volumes,
publicados no decorrer dos anos de 1980: um tratando da segunda época (século XIX) e outro
da terceira época (de 1930 a 1964). Além de Eduardo Hoornaert, destacam-se as produções de
Riolando Azzi, Pedro Ribeiro de Oliveira, Oscar Lustosa, Francisco Cartaxo Rolin, José Oscar
Beozzo, entre outros, que se uniram ao CEHILA nessa tarefa de recontar a História do
Catolicismo no Brasil. Esses trabalhos contribuíram para o forjamento do conceito de
romanização, que aparecia nessas primeiras produções ao lado do conceito de catolicismo
popular. Na perspectiva proposta pelo grupo, o catolicismo popular deveria ser entendido como
um núcleo de fé original e de potência de transformação social, que foi atacado pela
romanização:
Uma “interpretação a partir dos pobres”, a que se propuseram os membros do
CEHILA, e os exames das relações entre Estado e igreja levaram à percepção da
implantação do catolicismo romanizado como movimento que favoreceu o
capitalismo, a modernização e o domínio religioso e social das elites. 10

Essa perspectiva influenciou inúmeros trabalhos no campo da História das Religiões
no Brasil. No entanto, deve-se observar que os trabalhos do CEHILA receberam severas críticas
pela forma como trataram a relação entre o povo e o catolicismo. Com o objetivo de construir
uma análise “a partir dos pobres”, o catolicismo popular foi relacionado a um núcleo de fé
original e de potência de transformação social, que teria sido solapado pela romanização. Ao
criticarem a instituição católica, os membros do CEHILA construíram uma nova idealização: o
povo. Mudavam-se, assim, os heróis da História, sem que fossem observadas as complexas
relações entre essas duas esferas.
Recentemente, os conceitos de romanização e de catolicismo popular têm sido
rediscutidos por historiadores que compreendem que a romanização também pode ser
compreendida como um fenômeno cultural, demonstrando a complexidade das relações
existentes entre a igreja enquanto instituição e as práticas religiosas populares. Destacam-se,
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nesse sentido, os trabalhos de Euclides Marchi,11 André Luiz Caes,12 Ivan Aparecido Manoel,13
Solange Ramos Andrade,14 entre outros, que destacam a multiplicidade existente no interior do
catolicismo que foi construído no Brasil. A produção desses autores, no entanto, ainda não
atentou para as contribuições que a categoria gênero pode trazer às análises historiográficas.
Apenas muito recentemente historiadores como Leila Mezan Algranti,15 Nádia Maria Guariza16
e Matheus Machado Vieira,17 têm colocado essa preocupação no centro de suas produções
acadêmicas.
Se as investigações que tratam das relações entre gênero e religião no âmbito da
História do catolicismo no Brasil ainda são bastante incipientes, no campo das Ciências Sociais
têm sido desenvolvidos, nos últimos anos, alguns estudos bastante pertinentes sobre essas
temáticas. Para citar apenas um exemplo, temos os trabalhos da socióloga Maria José Rosado
Nunes, que tem investigado relações entre mulheres e catolicismo em diferentes períodos
históricos.18 Desde a década de 1970 os estudos feministas abriram espaço para um crescente
número de investigações sobre o a história das mulheres numa perspectiva crítica da
centralidade que a historiografia conferira até então aos homens. Interrogando-se sobre as
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origens históricas da desigualdade dos sexos, inúmeras estudiosas contribuíram para uma
ampliação das temáticas e metodologias adotadas pelas ciências sociais.
No campo da História, a partir da publicação de Gênero: uma categoria útil de análise
histórica, por Joan Scott na década de 1980, houve uma profusão de estudos preocupados com
a dimensão relacional do gênero. No texto em questão, a historiadora denunciou a utilização do
conceito gênero por uma série de estudos que se referiam à história das mulheres, chamando a
atenção para a necessidade de se compreender o gênero como uma categoria útil para as análises
históricas que se centrassem nas múltiplas relações construídas em sociedade entre homens e
mulheres. Desde então, os estudos de gênero têm sofrido grande ampliação no campo de estudos
da história, numa perspectiva que avança cada vez mais para os mais variados temas de análise.
Ao refletir sobre a subordinação das mulheres em nossa sociedade, as análises de
gênero também se estenderam para o campo de estudos sobre história das religiosidades. Neste
sentido, a relação entre as mulheres e instituições eclesiásticas, as construções de gênero nos
universos culturais-religiosos das mais diversas sociedades e a influência dos discursos
religiosos na construção da desigualdade entre os sexos tornaram-se temas de interesse a
pesquisadores que se interessam por uma história das religiões construída a partir de uma
abordagem de gênero. A produção sobre esses temas no Brasil, no entanto, apesar de bastante
alicerçada, ainda é tímida e lacunar.
Nas principais revistas acadêmicas que tratam dos estudos de gênero no Brasil, a
Revista Estudos Feministas e os Cadernos Pagu, as publicações que consideram as
religiosidades em seus estudos localizam-se nos seguintes temas: diálogos com a teologia
feminista; assuntos relativos à moral sexual católica e protestante na atualidade; além de
abordagens dos estudos de gênero sobre práticas religiosas afro-brasileiras e indígenas. Ainda
há muitas temáticas a serem exploradas, no que se inclui a pesquisa aqui proposta. Como já
dissemos, os estudos sobre o catolicismo iniciaram um afastamento da história eclesiástica a
partir dos anos de 1970. Uma vez que compreendemos a religião como uma construção
sociocultural, os estudos sobre religiosidade devem atentar para relações de poder, de classe,
de gênero, de raça/etnia. Dessas categorias, o gênero é ainda a menos explorada pela
historiografia. Nas palavras de Sandra Duarte de Souza:
Gênero e religião compõem uma equação ainda pouco discutida e pouco admitida,
abordada de forma muito acanhada. O número reduzido de publicações a esse
respeito é um indicador importante da pouca atenção que temos dedicado à religião
como um mecanismo ainda eficaz de construção e redefinição das identidades de
gênero, mesmo no contexto de uma sociedade secularizada. Num país
declaradamente religioso como o Brasil, mesmo que o poder religioso esteja
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relativizado pelas implicações da secularização, pensar as representações de gênero
demanda pensar o papel da religião na construção social dos sexos. 19

Esta pesquisa, que busca compreender o papel do discurso religioso no forjamento de
modelos de feminilidade e de masculinidade na Primeira República justifica-se, neste sentido,
pela necessidade de se realizar estudos que considerem o papel da religião católica na
construção de normatizações sobre a sexualidade e as relações de gênero. Uma temática que,
apesar do desenvolvimento da historiografia nos últimos anos, ainda demanda investigações
por parte dos historiadores, especialmente quando falamos do catolicismo no período que
estudamos.
À primeira vista, a relação entre o controle da sexualidade e as religiões cristãs é um
terreno de respostas prontas. Faz parte do nosso senso comum a ideia de que ao cristianismo
coube o papel de valorizar a família e o casamento. O historiador Ronaldo Vainfas afirma, no
entanto, que no início do cristianismo, o principal valor defendido foi o ascetismo, baseado na
virgindade e na continência.20 Baseando-se em escritos apostólicos, os primeiros padres
defendiam que os fiéis se inspirassem no Cristo celibatário e realizavam discursos bastante
negativos sobre o casamento.
Precisamos considerar, ainda, que ao longo do tempo, a tradição ascética assumiu
diferentes formas e significados para homens e mulheres. De acordo com Joyce Salisbury, em
seu Pais da igreja, virgens independentes, entre as cristãs dos primeiros séculos era comum a
visão de que a castidade matrimonial e a manutenção da virgindade seriam libertadoras para as
mulheres. Havia mulheres que acreditavam que ao assumir o controle de seus próprios corpos,
também poderiam controlar outros aspectos de suas vidas, libertando-se da obediência ao
19
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marido e dos deveres de esposa. Para Agostinho e para outros homens da igreja, no entanto, a
castidade feminina não poderia ser utilizada para que fossem evitadas as responsabilidades
tradicionais das mulheres.21
Os discursos em defesa do casamento no interior da teologia católica só passaram a
prevalecer a partir do século XII e a partir de então se construiu um modelo de casamento
monogâmico e indissolúvel.22 Prevaleceu, no discurso católico, mesmo depois da aceitação e
da defesa do casamento, a recusa dos prazeres. Uma vez sacramentado, o casamento teria que
obedecer às normas fundamentadas no cristianismo. Nesse sentido, a interpretação sexualizada
do pecado de Adão e Eva parece ter perturbado por séculos padres e teólogos que criticaram
inclusive o excesso de sexo entre os casados, mantendo uma desconfiança profunda com relação
aos prazeres.23
A ação da igreja no Brasil no período aqui analisado se voltou para a defesa da família
como meio inclusive de preservação da ordem social. Através da insistência na ética familiar e
sexual, a hierarquia eclesiástica desejava construir bases sólidas para o enfrentamento das
mudanças socioculturais que ocorriam no Brasil. Como a família necessitava ser estável, o
casamento era defendido como um vínculo indissolúvel, mas essa preocupação com a
estabilidade conjugal não tornava menos pernicioso o conhecimento sobre a sexualidade. Sendo
assim, quando os estudos médicos a respeito da sexualidade e em defesa da educação sexual
começaram a ser publicados no Brasil, a reação da igreja foi fortíssima. Inúmeras cartas
pastorais foram escritas ridicularizando o caráter científico dos saberes sobre a sexualidade e
os condenando como golpes à religião.24
Com a aceitação ou não por parte da igreja, a emergência dos saberes científicos sobre
a sexualidade levou à imposição de uma nova moral sexual nesse período. Esse terreno já foi
devidamente mapeado pela historiografia brasileira, em diversos estudos influenciados pelas
considerações teóricas de Michel Foucault. Segundo o autor, a sexualidade é um dispositivo
histórico baseado na estimulação dos corpos, na incitação do discurso, na formação dos
conhecimentos, no reforço dos controles e das resistências em entrelaçamentos que seguem
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estratégias de saber e de poder. 25 Foucault afirma que as sociedades ocidentais modernas teriam
desenvolvido a partir do final do século XVIII um dispositivo de poder voltado para a regulação
e controle do sexo. De acordo com essa concepção, a sexualidade seria portadora de
componentes que extrapolam os limites biológicos, sendo constituída por uma série de
discursos produtores de verdades sobre o corpo e o sexo. Essas definições de Foucault levaram
a uma profusão de estudos que consideram o papel dos discursos a respeito da sexualidade e
das relações de gênero enquanto construtores eles mesmos dessas relações.
Seria exaustivo enumerar os autores que no Brasil se apropriaram das ideias de
Foucault para elaborar seus estudos nos últimos anos. Cabe dizer, no entanto, que suas
considerações são fundamentais tanto para o campo dos Estudos de Gênero quanto para a teoria
Queer,26 uma vez que abriram caminho para uma série de questionamentos sobre as diferentes
relações de poder que envolvem homens e mulheres no campo da sexualidade.
No contexto específico que estudamos, a maior parte desses estudos tende a enfatizar
a substituição da moral religiosa por uma moral defendida pelos médicos e pelas práticas
higiênicas. Assumida pelo Estado, a higiene contribuiu para o controle dos espaços públicos e
privados, fortalecendo o ideal de família, como bem afirma Jurandir Freire Costa, em seu livro
Ordem Médica e Norma Familiar. Contudo, acreditamos que mais do que a simples
substituição do pensamento religioso pelo pensamento científico, o que ocorre nesse momento
é uma adaptação da própria igreja católica, contribuindo em diversos sentidos para o forjamento
do modelo familiar, das feminilidades e masculinidades do período.
Em outras palavras, podemos dizer que apesar do abalo sofrido pela igreja no momento
de sua separação com o Estado, isso serviu de estímulo para a própria modernização da
instituição. Se no início do século XX observamos a igreja sentindo-se ameaçada, nas décadas
seguintes ocorre uma consolidação do catolicismo no país. Apesar dos discursos terem sido
produzidos em campos diferentes, a moral higiênica muitas vezes sublinhava as prescrições
25
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FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber. São Paulo: Graal, 2005. p. 100.

A Teoria Queer surgiu nos anos de 1990 a partir de estudos sobre as minorias sexuais e de gênero que pretendiam
compreender os modos como a sociedade constrói diferenças criando sujeitos tidos como normais através da
constituição de sujeitos anormais. A hegemonia, neste sentido, seria construída pela caracterização do outro –
considerado diferente – e sem ele, não poderia nem mesmo descrever a si mesma. Buscando compreender a
dinâmica da sexualidade e do desejo na organização das relações sociais, os pesquisadores queer têm se
preocupado com o estudo da heteronormatividade (a naturalização da heterossexualidade como um ideal
construído pela nossa sociedade) com atenção especial para o estudo dos processos normalizadores. E isso porque
as diferenças são criadas pelas normas que atuam através de múltiplas intersecções – raça, gênero, sexualidade,
religião, classe. A esse respeito, ver: MISKOLCI, Richard. A Teoria Queer e a questão das diferenças: por uma
analítica da normalização. In.: 16 Congresso de Leitura do Brasil (COLE). Campinas, 2007. v.1. p. 1-19.

27

religiosas, reforçando-as, de forma que os discursos médicos e estatais encontraram na igreja
uma aliada, como se pode perceber no caso do incentivo aos casamentos e na defesa de uma
sexualidade regrada, mesmo que dentro do matrimônio. Mais do que isso, o fato da
reaproximação entre a igreja e o Estado brasileiro ter se baseado fundamentalmente em questões
que se referem à moralidade, demonstra a centralidade das questões de gênero neste processo
como a primeira instância na qual se estruturam as relações de poder, como bem lembrou Joan
Scott em seu texto Gênero: uma categoria útil de análise Histórica.27
As considerações de Joan Scott ainda nos oferecem importantes considerações
metodológicas para a compreensão das formas como os discursos sobre as relações de gênero
podem ser analisadas sob o ponto de vista da História. Para a autora, como um elemento
constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, o
gênero implica em quatro elementos que são indissociáveis: a construção de símbolos que
evocam suas representações na sociedade, a elaboração de conceitos normativos que definem
papéis de feminilidade e de masculinidade, a relativa fixidez desses símbolos e conceitos
normativos e a identidade subjetiva dos sujeitos que se apropriam de formas distintas dos
discursos normativos, reelaborando-os de formas diversas.28
Nesta pesquisa, podemos compreender nas figuras de Eva e Maria dois símbolos que
são frequentemente evocados nos discursos moralizantes como formas de estabelecer exemplos
de conduta que devem ou não ser seguidos. Os conceitos normativos, por sua vez, aparecem
tanto nas prescrições da Cúria Romana, como nos próprios discursos produzidos no interior da
revista Vozes, que os evocam constantemente. Já a “relatividade da fixidez desses padrões
defendidos” pode ser identificada nas divergências que surgem na construção de discursos aqui
analisados, os quais reagem a essas normas, reconstruindo-as a partir de referenciais que nem
sempre se atém às prescrições romanas. Por fim, podemos acessar a identidade subjetiva
especialmente através da análise das construções literárias com as quais trabalhamos, que
mesmo quando demonstram transgressões com relação às normatizações de gênero defendidas
pelo discurso católico, tomam-nas como paradigma.
As construções normativas produzidas pelo discurso moralizador católico com o qual
trabalhamos ao longo dessa tese são marcadas pela recorrente utilização de afirmações que se

27

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In.: Educação e Realidade, Porto Alegre, n. 16,
p. 5-22, jul./dez. 1990. p. 14.
28

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In.: Educação e Realidade, Porto Alegre, n. 16,
p. 5-22, jul./dez. 1990. pp. 21-23.

28

baseiam na repressão ou na rejeição de experiências de homens e mulheres que não viveriam
de acordo com o modelo defendido pelos católicos. Em face das mudanças que a modernidade
apresentava, esses discursos foram marcados pelo acionamento de temores sociais que
apontavam para as danosas consequências que os desvios à norma poderiam trazer. Ao tratar
desses medos que emergem em reação a mudanças que são percebidas como ameaçadoras,
utilizo-me do conceito de “pânicos morais”, cunhado por Stanley Cohen. De acordo com o
autor, pânicos morais são formas de sensibilização social no interior das quais determinados
tipos de comportamentos desviantes são julgados e recebem reações coletivas. Esse conceito
nos permite compreender processos sociais marcados por pressões de mudanças sociais e os
temores por elas suscitados. Através deles, podemos perceber os contornos morais da sociedade
em que eles ocorrem, ao mesmo tempo em que eles demonstram o grau de diversidade que é
socialmente tolerado. 29
Quando investigamos a emergência de discursos moralizantes sobre o papel da mulher
no interior das famílias e na sociedade no mesmo período em que as demandas feministas
começam a ser demarcadas, percebemos a disseminação de uma série desses “pânicos morais”,
que demonstram as resistências conservadoras a mudanças que poderiam modificar as
hierarquias de gênero socialmente instituídas. No contexto analisado, essas resistências não
apareceram apenas no discurso católico, mas também na literatura, nas ciências médicas e nos
discursos públicos. Guardadas as diferenças entre as vozes que produzem esses discursos, seus
entrelaçamentos nos fornecem bases para perceber os consensos sobre os quais se construíram
os ideais de gênero no período. Além disso, é também a partir da força de coalizão desses
discursos temerosos com relação a modificações no campo da moral que se percebe a
construção de um aparato legislativo cada vez mais voltado para o cerceamento às produções
culturais que pudessem trazer ideias ameaçadoras “à moral e aos bons costumes”.
Quando voltamos nosso olhar para o presente, observamos o mesmo acionamento de
pânicos morais por grupos religiosos que combatem o aborto, o casamento gay, o movimento
feminista. Enquanto realizava essa pesquisa, por diversas vezes me espantei pelas coincidências
encontradas entre os discursos do século passado e os posicionamentos de religiosos
conservadores da atualidade. Demonstrando o quanto esses valores morais já eram cerceadores
no século passado, talvez possamos oferecer caminhos para a desconstrução desses discursos
tão alicerçados em preconceitos ainda difundidos no presente.
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A LEITURA E SEUS PERIGOS

“Sem dúvida, os efeitos desses livros não se fazem sentir
imediatamente, mas, por serem tardios, eles são ainda mais terríveis:
é um veneno lento que corre nas veias e rói insensivelmente as
entranhas e termina por devorá-las inteiramente; é um fogo que se
prepara sob as cinzas e que não tarda a se transformar em um vasto
incêndio cujo furor ninguém poderá controlar. ”
(Jean Baptiste Massillon, 1817)

Para um leitor da atualidade, habituado a conviver com discursos elogiosos sobre os
benefícios da leitura, pode parecer estranho que no passado ela tenha sido vista como
potencialmente perigosa. Num sentido oposto, hoje são muito mais comuns as queixas de que
as pessoas leem cada vez menos, de que as tecnologias afastaram as crianças e os jovens dos
livros, de que a maior parte da população sofre com o analfabetismo funcional. Esses discursos
partem da noção de que através do contato com os livros é possível desenvolver a criatividade,
a criticidade e, por extensão, a consciência necessária para a ampliação da cidadania no mundo
contemporâneo. Assim, a leitura é vista como depositária de uma capacidade de transformar
para sempre não apenas os indivíduos que por ela se aventuram, mas também as realidades em
que eles se inscrevem. É justamente essa percepção da leitura como uma arma poderosa que
está na origem dos temores que ela provocou ao longo da História e também das iniciativas em
cerceá-la.
De acordo com o historiador Roger Chartier, “a cultura escrita é inseparável dos gestos
violentos que a reprimem”,30 e assim sendo, a interdição de textos esteve presente antes mesmo
que os direitos do autor sobre sua obra fossem historicamente reconhecidos. Nesse sentido, a
condenação de autores e a destruição de livros são práticas que se inscrevem numa perspectiva
de longa duração ao longo da História e que estiveram sempre relacionadas a tentativas de
erradicar ideias consideradas nocivas. Nenhuma dessas iniciativas, no entanto, foi totalmente
efetiva, o que demonstra o grande poder de difusão das ideias através de textos, apesar das
proibições que historicamente os cercaram.

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador – conversas com Jean Lebrun. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Editora UNESP, 1998. p. 23.
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Na História da cultura universal são muitos os exemplos de caça aos textos
considerados perniciosos. A historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro fez um apanhado de
práticas de cerceamento da leitura ao longo do tempo, considerando Portugal como um dos
pioneiros na adoção de práticas de censura à literatura que objetivavam a manutenção da moral
e dos bons costumes. Neste sentido, no século XV, Afonso V estabeleceu a censura real através
de um alvará em que ordenava a queima de livros considerados falsos e heréticos.
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Assim,

foram perseguidos textos de autores considerados hereges ou suspeitos, em práticas de censura
que compreendiam a avaliação das obras existentes em Lisboa e das que eram trazidas de fora,
além dos manuscritos antes que fossem impressos.32
Tamanha energia empregada em impedir o acesso a determinadas leituras baseava-se
no desejo de se estabelecer um controle sobre as formas de pensamento e, assim, manter a
ordem e os poderes estabelecidos. A leitura teria, portanto, o poder de disseminar valores
proibidos, ideias perniciosas que poderiam corromper o clero, a população alfabetizada e, por
extensão, até mesmo aqueles que não conheciam os códigos da escrita. Essas características
tornariam essa prática sempre potencialmente perigosa, capaz de disseminar em segredo as
ideias mais inconvenientes. Ao refletir sobre esse tema, Marcia Abreu construiu uma alegoria
interessante:

[...] os livros têm a capacidade de difundir mais amplamente as ideias e com menor
alarido: um orador discursando em praça pública ou até mesmo um homem
confabulando com seus conhecidos não só difundiriam suas ideias em menor escala,
mas também seriam mais facilmente visíveis, identificáveis e passíveis de perseguição
do que um leitor solitário, fechado em seu gabinete com um livro herético. 33

Pode-se dizer, portanto, que a prática da leitura se inscreve num campo de permanentes
disputas. Ao atribuir significados à palavra escrita, o leitor antecipa, estrutura, interpreta o texto
e se vincula a ele através de suas emoções.34 Dessa forma, o texto influi na afetividade do leitor,
despertando reflexões e identificações que nunca são neutras e que, por isso mesmo, são
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frequentemente disputadas por aqueles que ocupam ou desejam ocupar esferas de poder. O
leitor é sempre questionado, numa atitude de comunicação com a cultura e com os esquemas
dominantes de uma época. Quer recusando, quer aceitando os modelos do imaginário coletivo,
a leitura interage com eles, afirmando sua dimensão simbólica. É assim que essa experiência
aparentemente solitária pode ser vista como uma parte interessada da cultura que pode
transformar mentalidades de forma coletiva.35
Esse poder da leitura nunca foi negligenciado pela igreja católica, haja vista a sua
preocupação durante séculos com relação à leitura da própria Bíblia pelos cristãos. De acordo
com Roger Chartier, até mesmo Lutero, após ter disponibilizado a tradução da Bíblia em alemão
para todos que desejassem conhecê-la, teria tido um momento de recuo ao perceber que os
textos sagrados suscitavam diferentes interpretações. Preocupado com o crescimento do
movimento dos anabatistas, passou a investir no catecismo e nos ensinamentos do pastor como
forma de combate à profusão de ideias política e socialmente perigosas. 36
Em Portugal, no século XVI foi instituído o Index Auctorum e Librorum do papa Paulo
IV, que classificava autores em “condenados”, “com apenas alguns títulos condenados” e
“anônimos ou hereges incertos”. Para que os leitores se mantivessem afastados das perigosas
ideias presentes nessas obras, ordenava-se que elas fossem entregues à Inquisição.37 O
mecanismo adotado para o controle de publicações nesse período foi bastante abrangente:
incluía a inspeção regular de livrarias, tipografias, bibliotecas (inclusive aquelas mantidas por
congregações religiosas) e também a visita a navios, com o objetivo de controlar a entrada
desses textos tanto na metrópole, quanto nas colônias. Com o passar do tempo, foram
produzidas inúmeras outras listas de livros proibidos, que atualizavam o índex, publicadas em
1551, 1559, 1561, 1564, 1581, 1597 e 1624. 38
Essas primeiras iniciativas de censura realizadas em parceria entre a igreja e o Estado
português atingiram fortemente as obras de caráter científico e tiveram grande impacto no
condicionamento da produção intelectual. Ainda que o controle tenha convivido com práticas

35

JOUVE, Vicent. A leitura. São Paulo: Editora UNESP, 2002. p. 22.

CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador – conversas com Jean Lebrun. São Paulo:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Editora UNESP, 1998. p. 109.
36

37

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros proibidos, ideias malditas: o DEOPS e as Minorias Silenciadas. São
Paulo: Ateliê Editorial, PROIN – Projeto Integrado Arquivo do Estado/USP; Fapesp, 2002. p. 38.
BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 197.
38

32

de circulação clandestina, a censura foi bastante eficaz especialmente nos séculos XVI e XVII.
Nos séculos seguintes, devido à própria multiplicação de publicações, o controle tornou-se mais
difícil e mais fragmentário.39 Nem por isso, no entanto, as ideias consideradas inconvenientes
deixaram de ser combatidas.
A partir do século XVIII, a censura foi transformada numa responsabilidade do Estado
Português, mas a igreja continuou a fazer parte da mesa censória. Além das obras consideradas
heréticas, o cerceamento voltou-se também para o combate às obras dos filósofos Iluministas.40
Essas medidas atingiram fortemente o Brasil no período colonial, de forma que apenas em 1821,
após um século de perseguições a esses autores, foi proclamada a liberdade de imprensa no
Brasil. 41
No final do século XIX e nos primeiros anos do século XX, período sobre o qual nos
debruçamos, grandes mudanças advindas da modernização começavam a tomar conta do
cotidiano das pessoas que viviam nas grandes cidades brasileiras. A rede ferroviária foi
aumentada, a iluminação elétrica foi expandida e chegou aos teatros, foi adotada nos bondes a
tração elétrica, crescia o número de automóveis que circulavam pelas ruas, difundiam-se a
fotografia, a telefonia, o cinematógrafo, o fonógrafo. Na esteira dessas mudanças, também as
técnicas de impressão e de reprodução dos textos foram aperfeiçoadas através do surgimento
de novas máquinas que permitiam o crescimento de tiragens, o barateamento da produção, a
agilização da distribuição e ainda, um melhor acabamento das folhas impressas.42 Essas
transformações, vistas com entusiasmo por escritores e intelectuais, também reacenderam os
receios com relação aos perigos da leitura, diante da impossibilidade de se exercer algum
controle sobre o conteúdo dos textos que eram impressos. Para aprofundar essa sensação, nos
primeiros anos da República, a legislação brasileira não estabelecia a censura e previa a
laicização do Estado.
Não eram muito numerosos os leitores no Brasil durante a passagem do século XIX
para o XX, mas seu número estava em expansão. De acordo com dados levantados pelo censo
BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. São
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de 1906, enquanto no restante do país os analfabetos representavam em média 74% da
população, no Rio de Janeiro, pela primeira vez a população alfabetizada já era maioria,
atingindo a marca de 51,9%.43 Na década seguinte, a mesma expansão foi verificada na cidade
de São Paulo, onde o número de leitores praticamente dobrou num espaço de dez anos.
Basta, no entanto, um breve olhar para as publicações que tiveram o maior sucesso de
público para obter as primeiras pistas das razões pelas quais a leitura permaneceu como um
problema aos olhos da igreja. Num período em que escritores consagrados como Machado de
Assis e Aluísio de Azevedo precisavam esperar anos para colocar em circulação a segunda
edição de seus romances, publicações populares centradas em temas que desafiavam a moral
atingiram um sucesso editorial nunca antes visto. Para citar apenas dois exemplos, em 1893 o
romance O aborto, de Figueiredo Pimentel vendeu sete mil exemplares em três meses e pouco
depois, em 1923, Mademoiselle Cinema, escrito por Benjamim Costallat chegou à marca de
vinte cinco mil exemplares em menos de dez meses.44 Essas publicações, afastadas dos
preceitos defendidos pela igreja, marcaram definitivamente o início do processo de
popularização da leitura em nosso país.
Deve-se observar que, apesar do número de letrados ser bastante incipiente, a
publicação de folhetins tornou comuns práticas de leitura em voz alta no período. Neste sentido,
é exemplar a fala de Machado de Assis em seu romance Dom Casmurro, de 1899: “também se
goza por influição dos lábios que narram”. A imaginação e a curiosidade para saber o final de
interessantes histórias, muitas vezes permitiu a reunião de ouvintes seduzidos pelos enredos dos
romances. Podemos considerar, inclusive, que a própria ascensão do romance enquanto gênero
literário contribuiu para a aproximação entre os livros e um público que buscava
entretenimento. Isso ocorre em função de características muito peculiares dessa forma narrativa:
diferenciando-se de outros estilos literários, o romance investiu na individualidade de seus
personagens, produzindo um novo tipo de correspondência entre a realidade e a literatura
baseada na verossimilhança.
A partir do emprego de uma linguagem fundamentalmente denotativa e descritiva, os
romancistas passaram a produzir narrativas muito próximas das experiências individuais
situadas em contextos espaciais e temporais específicos, o que contribuiu amplamente para a
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popularidade de seus textos.45 Tais características fizeram com que a leitura de romances fosse
vista como particularmente ameaçadora, pois frequentemente colocava os leitores em contato
com descrições de situações reprováveis, que subvertiam a moral vigente. A existência de
escritos tão realistas em sua forma e conteúdo, logo fez surgir temores de que essas obras
pudessem corromper a virtude e a inocência dos leitores, que afinal, poderiam colocar em
prática aquilo que liam nos livros. 46
Diante da proliferação de obras consideradas perniciosas, a tentativa de controle do texto
escrito foi tomada como um dever por representantes da igreja. Ao mesmo tempo, surgia um
mercado livreiro cada vez mais diversificado, acompanhado de inovações técnicas que
permitiram que uma série de livreiros abrisse suas portas e iniciasse uma produção crescente de
livros e periódicos que se tornavam produtos acessíveis e lucrativos.47 Neste sentido,
começaram a ser produzidos títulos e gêneros diversos capazes de atrair o grande público: peças
de teatro, livros de culinária, histórias infantis, livros de adivinhações, os chamados romances
de sensações, folhetos, manuais, almanaques, entre outros.48 Multiplicavam-se assim, não
apenas os livros, mas também as ideias sediciosas num ritmo nunca antes visto.
A necessidade de reagir e, ao mesmo tempo, de tomar parte desse movimento de
expansão do mercado livreiro fez com que integrantes da igreja produzissem acalorados
discursos de combate às más leituras e em defesa da censura. Foi nesse contexto que o frei
franciscano Pedro Sinzig publicou no Brasil seu próprio index, com críticas a uma série de obras
de ficção que então circulavam no país. Impresso pela Typografia da Vozes de Petrópolis pela
primeira vez em 1915, Através de Romances: Guia para as Consciências reunia comentários
sobre títulos nacionais e estrangeiros. A paixão e a eloquência com que Sinzig construiu seu
discurso de enfrentamento à proliferação de textos “venenosos” suscitam uma série de
questionamentos: o que, afinal, haveria de tão perigoso nos livros disponíveis nas estantes do
país na época? Existiriam, nesse contexto de multiplicação dos impressos, leituras edificantes,
ou ao menos inocentes? Em que medida a fala de Sinzig é compartilhada pela igreja enquanto
instituição? Seriam suas ações isoladas nesse contexto, ou fariam parte de um projeto mais
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amplo? Que outras questões motivaram esse padre a tomar como missão a luta contra os livros
perniciosos? Ou em outras palavras, por que razões, neste contexto específico, um membro da
igreja voltou seus olhos para os impressos com tamanha energia?
Para responder a esses questionamentos, faz-se necessário compreender um pouco
melhor o contexto da igreja católica no Brasil da época. Neste sentido, na primeira parte deste
capítulo, apresentaremos algumas considerações a respeito da História da igreja católica no país
desde o final do Império até os primeiros anos da República. Nesse período, a igreja enfrentou
o desafio de se reorganizar e a adesão a um discurso cada vez mais próximo das diretrizes de
Roma foi uma das formas encontradas para enfrentar os problemas do contexto. São essas as
questões que exploraremos melhor nas próximas páginas. Na sequência, percorreremos um
pouco da história da revista Vozes de Petrópolis, da qual Sinzig esteve à frente durante doze
anos, entre 1908 e 1920. Através dos textos do periódico católico, podemos observar a defesa
do desenvolvimento de uma “boa imprensa” de orientação católica no país, projeto do qual
Sinzig tomará parte não apenas em seu trabalho como escritor e editor, mas também através da
fundação do Centro da Boa Imprensa, em 1910. Na terceira parte do capítulo, analisaremos o
discurso de combate às más leituras produzido pela revista e por fim, na última sessão,
trataremos da forma como esses discursos se aprofundam na construção da obra Através dos
romances: guia para as consciências, de Pedro Sinzig. Ao término desse percurso, pretendemos
ter uma noção um pouco mais clara dos motivos pelos quais a leitura foi considerada tão
perigosa para os católicos brasileiros na passagem do século XIX para o XX.

2.1

A IGREJA NO ALVORECER DA REPÚBLICA

As iniciativas de combate às más leituras que se fortaleceram na primeira República
devem ser compreendidas dentro de um amplo processo de construção institucional da igreja
no Brasil, necessário diante das condições políticas e organizacionais que ela enfrentava no
âmbito interno e também para cumprir com as diretrizes da própria Cúria Romana.49 Para
compreender esse contexto, é preciso voltar a meados do século XIX, quando o sistema do
padroado régio começava a demonstrar sinais de desgastes. 50
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Submetida ao Estado durante o Império brasileiro, a igreja se constituiu durante o
Reinado de D. Pedro II, numa espécie de departamento de Estado. Seus recursos eram então
administrados pela coroa, que era a responsável pelo recolhimento do dízimo e também pelo
pagamento dos sacerdotes. Dependente da administração do Estado, a igreja possuía poucas
dioceses, paróquias e padres.51 Somava-se a isso, o fato de que as práticas devocionais e
religiosas da população muitas vezes se afastavam das prescrições romanas. Organizações
criadas por leigos, as confrarias e irmandades, preparavam festas, procissões, rezas e cultos a
santos nem sempre em conformidade com as recomendações da igreja oficial:

Constituiu-se um catolicismo próprio do povo, do qual o clero pouco participava. [...]
Enquanto o catolicismo do leigo dá ênfase às devoções dos santos, às festas, a um
ritual mágico e de forte aparência externa, o catolicismo romanizado é essencialmente
sacramental.52

Na prática, é pouco provável que a igreja conseguisse estabelecer um controle efetivo
das vivências religiosas dos católicos através de iniciativas como a expansão de paróquias e
padres. Isso porque, ao contrário do que integrantes do clero pareciam acreditar naquele
período, os católicos nunca assumiram passivamente as decisões da igreja. Na prática
devocional cotidiana, as pessoas fazem apropriações e recriações das prescrições religiosas.
Desconsiderando essa circularidade intrínseca às práticas religiosas, a partir da segunda
metade do século XIX, começou a crescer dentro da igreja uma preocupação em recatolicizar
o povo, aproximando-o dos preceitos e das práticas do catolicismo romano. Trata-se de um
movimento de centralização do catolicismo em Roma e na pessoa do papa, o que implicou no
acirramento dos conflitos entre D. Pedro II e a igreja. A chamada “Questão Religiosa”,
frequentemente citada como uma das causas da decadência do Segundo Reinado no Brasil,
demonstra a intensidade desses debates sobre a busca de uma maior autonomia da igreja frente
ao Estado, num momento em que a Cúria Romana empenhava-se no combate ao avanço
liberal. 53

desde o período colonial, tendo continuidade durante o Império. Para mais informações, ver: AZZI, Riolando. O
catolicismo popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978. p. 38.
51

BRUNEAU, Thomas. Catolicismo Brasileiro em época de transição. São Paulo: Edições Loyola, 1974. pp.
36-37.
52

MARCHI, Euclides. O mito do Brasil Católico. In.: História, Questões e Debates, nº 28. Curitiba: Editora da
UFPR, 1998. pp. 58.
53

Assumindo o discurso das bulas pontifícias que condenavam a maçonaria, dois bispos (Dom Vital e Dom
Macedo) suspenderam, em 1873, várias irmandades e ordens terceiras que se negaram a afastar de seus quadros

37

A historiografia tem se utilizado do conceito de ultramontanismo para descrever a
política adotada pela igreja católica entre o período que se estende entre os anos 1800 e 1960.
Neste longo período, as ações da instituição estiveram centradas, fundamentalmente, em três
pressupostos: a centralização política e doutrinária na cúria romana, a adoção do período
medieval como um paradigma sócio-político e a condenação do mundo moderno. Ao analisar
esse período, o historiador Ivan Manoel chamou a atenção para o fato de que a continuidade
dessas características ao longo do tempo não indica, no entanto, que não ocorreram mudanças
na forma como a igreja se autocompreendia naquele período.54
De acordo com Manoel, apesar da aparente fixidez transmitida pelo conceito de
“catolicismo ultramontano”, seria possível distinguir no interior do movimento três momentos
distintos. O primeiro se estenderia entre o pontificado de Pio VII (1800-1823) ao de Pio IX
(1846-1878), período no qual a igreja teria configurado seu discurso conservador. Num
segundo momento, no pontificado de Leão XIII (1878-1903), a igreja teria iniciado sua
intervenção na realidade concreta, a partir da doutrinação contra o mundo moderno que vinha
sendo construída desde o período anterior. Por fim, o terceiro momento seria localizado entre
Pio X (1903-1914) e Pio XII (1939-1958) e, nele, as mesmas concepções seriam colocadas
em prática, por meio do desenvolvimento de programas da Ação católica. Guardadas essas
distinções, o pesquisador explica que mais do que uma política da igreja, o ultramontanismo
se manifesta na intenção em interferir na organização social e política para enfrentar a
modernidade, vista como um produto do mal, pois afastava os homens de Deus.55
De fato, a necessidade de adaptação ao mundo moderno constitui-se como um
problema para a igreja desde o período renascentista, contexto em que ocorreram as reformas
religiosas. Problema este que nos séculos seguintes apenas se intensificou, diante da ascensão
do capitalismo, do mundo burguês e do pensamento Iluminista. Neste sentido, a experiência
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da Revolução Francesa foi especialmente traumática para a igreja e provocou uma intensa
reação que acabou por impulsionar o movimento ultramontano:

As ideias que convulsionaram a França solaparam as bases do pensamento da igreja,
acentuando uma visão de mundo extremamente secular e propondo a reorganização
da sociedade e do Estado sem os preceitos da religião. As atitudes revolucionárias
francesas minaram o poder da igreja, afastando-a do Estado e deram início à
construção de uma ordem política indiferente aos valores da religião. O liberalismo
radical dos franceses colocou a igreja numa posição defensiva e impulsionou sua
reação. [...] A perplexidade e a revolta diante dos acontecimentos revolucionários
estão na base do ultramontanismo. 56

As medidas empreendidas contra a igreja no decorrer da Revolução Francesa
acenderam os debates conservadores no interior da instituição. 57 Aos olhos da igreja, o mundo
moderno opunha-se à sua autoridade e assim, afastava-se de Deus. Era preciso, portanto,
reconquistar seu lugar como centro de referência para a humanidade, recuperando o espaço
que tivera na Idade Média. Assim, a reação católica diante da modernidade teve como ponto
de partida o reforço do poder papal, com o objetivo de restaurar a ordem perdida com o
surgimento dos primeiros estados liberais. Por mais de cem anos, entre os pontificados de Pio
VII (1800-1823) e Leão XIII, (1878-1903) a igreja investiu nesse processo de resgate de sua
própria tradição, procurando se preservar de contaminações do materialismo, do racionalismo,
do liberalismo e mais tarde também do comunismo.58
Do ponto de vista doutrinário, há nesse período, um resgate das prescrições elaboradas
por ocasião do Concílio de Trento (1545-1563) em resposta à Reforma Protestante. Através
do concílio foi consolidado o culto a Maria e aos santos, além de terem sido instituídos o valor
das indulgências, a doutrina da transubstanciação e a existência do purgatório. Além dessas
resoluções, ficou também estabelecido que a salvação ocorria pela fé, que se alimentava

56

BIASOLI, Vitor Otavio Fernandes. O catolicismo ultramontano e a conquista de Santa Maria (1870-1920).
Santa Maria: Editora da UFSM, 2010. pp. 23-27.
57

Aqui compreendemos o conceito de conservadorismo como uma ideologia marcada pelo desejo de conservar,
que se reflete em uma resistência, ou em uma desconfiança com relação às mudanças. Como explicou Andrew
Heywood, os conservadores podem ser definidos como aqueles que, se apoiando na tradição e na crença na
imperfeição humana, tentam preservar a estrutura orgânica da sociedade. Essa ideologia conservadora, teria
surgido como uma reação à Revolução Francesa e ao processo de modernização no Ocidente e é neste sentido que
ela se aproxima do movimento ultramontano. HEYWOOD, Andrew. Ideologias políticas: do liberalismo ao
fascismo. São Paulo: Ática, 2010. Pp. 77-79.
58

MANOEL, Ivan. A ação católica brasileira: notas para estudo. In.: Acta scientiarum. Maringá, UEM a. 21, n.1.
1999. Disponível em: http://eduem.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/view/4207/2872. p. 208.

39

através da orientação da igreja. Nesse sentido, o fiel deveria seguir não apenas os
ensinamentos bíblicos, mas também às determinações das encíclicas e das bulas papais.59
A norma tridentina buscava, sobretudo, a construção de uma unidade da igreja. Ela foi
a responsável pela instituição dos sacramentos e pela defesa da eucaristia como o momento
mais importante da missa. De acordo com Nádia Maria Guariza, essa ênfase nos sacramentos
deve ser compreendida como uma forma encontrada pela igreja de acompanhar os fiéis desde
seu nascimento até a morte. Quando no século XIX as prescrições de Trento são reafirmadas
pelo catolicismo Ultramontano, a comunhão frequente é estimulada pelo clero, pois isso
garantia a ida regular dos fiéis à missa, onde ao acompanhar os sermões, eles tomavam contato
com os ensinamentos e os dogmas da igreja.60
Em 1868, Pio IX convocou o Concílio do Vaticano I, que passou a se reunir no ano
seguinte. Alguns bispos brasileiros participaram do evento, que entre outras deliberações,
definiu a infalibilidade papal e a centralização político-doutrinária em Roma. Com isso, a
autoridade do papa passava a ser considerada inquestionável e a cúria romana concentrava em
suas mãos o poder decisório sobre os rumos da igreja, afastando elementos do clero que
pudessem ter ideias divergentes. É preciso considerar que o sucesso da aplicação dessas
determinações passava, necessariamente, pela formação do próprio clero, que deveria estar
afinado a essa política conservadora. Neste sentido, atentava-se para a necessidade de uma
formação mais rígida dos futuros eclesiásticos em seminários fechados, em conformidade com
as orientações do Concílio de Trento.61
Deve-se observar que todo o pontificado de Pio IX foi marcado por encíclicas que
combatiam o pensamento moderno, os regimes republicanos e democráticos. Neste sentido, a
mais citada é a Quanta Cura (1864) que continha um anexo onde eram enumerados os oitenta
erros do mundo moderno, conhecido como Syllabus. Nesse documento, foram reunidos
diversos itens já condenados em outros textos pontificiais tais como o racionalismo, o
comunismo, a maçonaria, as liberdades de imprensa, a separação entre a igreja e o Estado:
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As seções 1 a 7 condenavam o panteísmo, o naturalismo e o racionalismo absoluto;
as seções 8 a 14, o racionalismo moderado; a 15 a 18, o indiferentismo, clericais
liberais. As seções 19 a 76 estabeleciam os direitos da igreja, bem como do pontífice
romano e seu Estado, da forma mais intransigente e triunfalista possível. [...] Na seção
79, a liberdade de discurso era condenada [...]. Por fim, a seção 80 sintetizava o
documento condenando a asserção de que “o pontífice romano pode e deve conciliar
e harmonizar-se com o progresso, o liberalismo e a civilização recente”. 62

Em 1871, durante o processo de unificação da península italiana, os territórios da igreja
foram confiscados. Pio IX teve que sair de Roma, refugiando-se em Gaeta para escapar da
perseguição de liberais exaltados. Essa questão só foi plenamente resolvida através do Tratado
de Latrão, firmado entre o Papa Pio XI (1922-1939) e Benito Mussolini, no qual ficou
estabelecido o território do Vaticano. Os bispos brasileiros que participaram do Concílio do
Vaticano I voltaram para casa dissuadidos das ideias conservadoras ali defendidas, e diante
dos acontecimentos que se seguiram, convenceram-se de que a igreja enfrentava uma forte
ameaça à qual era preciso reagir prontamente. O meio de se fazer isso era justamente a
articulação de um movimento de reforma interna que procurava purificar as práticas
religiosas, ampliar o controle da instituição sobre os fiéis, disciplinar o clero, tornar a igreja
brasileira independente com relação ao Estado e aproximá-la das prescrições romanas.63
Rapidamente, Dom Joaquim de Melo e outros bispos brasileiros do século XIX
investiram na organização de seminários em suas dioceses, onde passaram a defender os
princípios do catolicismo ultramontano. Neste sentido, de acordo com Ivan Manoel, o
seminário Diocesano de São Paulo constitui-se num centro de formação de padres e bispos
ultramontanos, que paulatinamente levaram esses preceitos a diversas regiões do país.64
Com o final do Império no Brasil, ocorreu a separação definitiva entre o Estado e a
igreja, o que num primeiro momento foi visto com apreensão por integrantes do clero
brasileiro, pois ainda que tenha sido concedida a liberdade da igreja com relação ao Estado,
também foi garantida a liberdade de culto para todas as religiões no Brasil.65 Assim, a igreja
passou a ter que enfrentar a concorrência de outras religiões que então conquistavam o mesmo
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status que o catolicismo, sendo-lhes assegurados os mesmos direitos e garantias por um Estado
que se dizia não confessional.
De fato, a igreja desejava a liberdade trazida pelo fim do padroado, mas da forma como
isso ocorreu, acabou se deparando com uma inesperada concorrência. Além disso, outras
questões postas no alvorecer da República preocuparam a igreja, tais como a obrigatoriedade
do casamento civil, a laicização do ensino público, a secularização dos cemitérios, a proibição
de subsídios oficiais a qualquer celebração religiosa.66 Todas essas mudanças eram
inconcebíveis para a instituição, que então compreendia a si mesma como a única e verdadeira
religião.
Em março de 1890, antes mesmo da promulgação da primeira constituição
republicana, o episcopado já havia demonstrado o seu desacordo com relação às intenções do
novo governo. Nesse contexto, D. Antônio de Macedo Costa, arcebispo da Bahia, publicou
uma reclamação, em que defendia a impossibilidade do Estado em progredir sem a proteção
da igreja. Seguiram-se assim, uma série de apelos para que os membros da Assembleia
Constituinte eliminassem as cláusulas consideradas ofensivas à igreja. Dessa forma eram
demarcadas as intenções da igreja em manter sua influência sobre o poder secular, e ao mesmo
tempo, assegurar sua autonomia institucional. 67
Informados pelo ultramontanismo romano, os bispos interpretaram as medidas
tomadas pelo governo Republicano como um dos males característicos do mundo moderno.
Incomodados com os rumos que tomavam as decisões políticas, recorriam aos documentos
elaborados pela Cúria Romana, que não escondiam o seu saudosismo com relação ao período
medieval. Nesse sentido, deve-se lembrar que de acordo com as encíclicas elaboradas no
período, as filosofias que sustentavam o mundo moderno não ofereciam um caminho que
possibilitasse a salvação das almas e por isso mesmo, era preciso que a própria igreja
construísse um núcleo teórico-filosófico capaz de se contrapor ao ideário modernizante.
Dentro dessa perspectiva, a partir do pontificado de Leão XIII, sem modificar seu discurso de
ataque à modernidade, a hierarquia começou a pensar em estratégias para a recristianização
da sociedade através da participação de cada católico:
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Encíclicas como Quod Apostolici Muneris, Rerum Novarum, Diuturnum Illud [...] ao
mesmo tempo em que condenavam o comunismo e o socialismo, alertavam contra a
sociedade burguesa e sua ganância e examinavam a política no mundo burguês,
também apontavam caminhos e normas de conduta que poderiam e deveriam ser
adotadas por cada católico.68

Em oposição à filosofia e à ciência modernas, a hierarquia reagiu reativando teorias
como o tomismo-aristotélico e a teoria da revelação. Compreendendo que na ação individual
estava o caminho para a superação dos problemas, a instituição investiu ainda nas associações
piedosas e caritativas e na fundação de escolas católicas. Essas ações, voltadas para a
formação dos indivíduos, eram baseadas na crença de que, se bem instruídas, as futuras
gerações dariam conta de difundir a doutrina católica para o corpo social.
No Brasil, passado um primeiro momento de claro descontentamento com a política
republicana, a igreja voltou-se para si mesma, procurando organizar-se internamente,
usufruindo da liberdade obtida com o fim do regalismo. Assim, iniciou-se um processo efetivo
de construção institucional e de organização eclesiástica no país. Boa parte dos bens da igreja
que tinham sido incorporados pelo poder público durante o Segundo Reinado foi recuperada
nesse novo contexto e aos poucos os bispos adaptaram-se aos novos limites políticos impostos
pelo Estado.
Neste sentido, já nos primeiros trinta anos da República, cresceu de forma significativa
o número de arquidioceses e de dioceses, bem como o número de padres, mediante ao estímulo
oferecido para o estabelecimento de ordens religiosas estrangeiras. De acordo com Sergio
Miceli, nesse processo a igreja construiu alianças com lideranças oligárquicas, impulsionadas
muitas vezes pela prestação de serviços educacionais. Esse processo ocorria, ainda, em
conformidade com as prescrições da Cúria Romana:

Embora seja inegável a força das diretrizes romanas sobre o treinamento do clero, as
formas exteriores dos cultos, o calendário de eventos religiosos, o estilo de mando e
autoridade episcopal, cumpre salientar os ganhos organizacionais logrados em função
das coalizões firmadas com os detentores do poder local e estadual. 69
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À medida que a igreja concluía o seu processo de reestruturação interna e
reconquistava sua influência na esfera pública,70 os discursos de combate ao Estado
republicano foram sendo substituídos pela defesa de um regime de colaboração mútua entre
as autoridades eclesiásticas e políticas. Essa mudança de atitude marca o início da
reconstrução de suas relações com o Estado, que se tornará cada vez mais bem-sucedida a
partir da década de 1920.71 Neste período, em que se observa o esforço por parte de bispos e
padres ultramontanos em construir um alinhamento entre suas ações e as prescrições romanas,
também veremos o florescimento de uma série de publicações periódicas de orientação
católica. A “boa imprensa”, assim, tornava-se uma importante arma de combate aos males da
modernidade.
2.2 A “BOA IMPRENSA CATÓLICA” E A REVISTA VOZES DE PETRÓPOLIS

As inovações técnicas que permitiram a expansão do mercado livreiro na passagem do
século XIX para o XX também influenciaram as publicações periódicas, que no período
cresceram em número e em variedade temática. À medida que eram trazidos para o Brasil novos
equipamentos gráficos, proliferavam publicações de diversos tipos, atendendo a interesses de
diferentes segmentos sociais. Essas publicações – fossem elas jornais ou revistas –
estabeleceram-se como mercadorias de consumo nas cidades que se modernizavam e também
como meio de propagação de interesses, ideias e valores.72
A igreja católica não deixou de participar desse movimento e desde os primeiros anos
de desenvolvimento da imprensa no Brasil procurou investir na criação de jornais e revistas.
De acordo com Oscar de Figueiredo Lustosa, já em 1836, quando surgiu a Revista católica, em
Salvador, havia o interesse por parte dos católicos de implementar e difundir publicações
alinhadas com os interesses da igreja.73 Contudo, foi após a proclamação da República que o
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projeto de construção de uma imprensa católica no Brasil ganhou fôlego, constituindo-se como
um importante instrumento de propagação dos valores da instituição. Neste sentido, num
contexto em que era preciso responder tanto à laicização do Estado, quanto à presença da
concorrência representada pelo fortalecimento de outras crenças, bispos brasileiros
demonstraram sua preocupação com a imprensa através da Pastoral Coletiva de 19 de março de
1890:
Há, porém, uma forma de que quiséramos ver-vos revestir hoje mais particularmente
o vosso amor para com a igreja: quiséramos ver-vos todos empenhados na difusão da
imprensa católica como um meio de atalhar quanto possível os estragos da imprensa
ímpia. 74

A partir da divulgação desse documento, iniciaram-se inúmeras tentativas de expandir
a imprensa católica através da fundação de jornais e de revistas que pudessem enfrentar a
proliferação de leituras que se opusessem aos princípios do catolicismo. De acordo com
Riolando Azzi, no entanto, essas primeiras publicações enfrentaram grandes limitações diante
da falta de recursos técnicos adequados para a realização do projeto, da ausência, em muitos
casos, de redatores preparados para o desenvolvimento dessa tarefa e ainda, do público restrito
ao qual tais periódicos atendiam.75
Apesar das dificuldades, não faltaram clérigos dispostos a se empenhar no projeto de
construção da “boa imprensa” católica. Na sua visão, informada pelo tomismo-aristotélico, a
conversão para a fé e a catolização da sociedade eram tarefas dependentes do convencimento
intelectual. Dentro dessa lógica, a fidelidade aos preceitos defendidos pelo catolicismo poderia
ser conquistada tão somente através das palavras, tanto faladas quanto escritas. A imprensa
mostrava-se, assim, uma importante fonte de difusão do pensamento católico e um dos meios
preferenciais para a revelação da “verdade” aos fiéis.76
Para ordens religiosas como os franciscanos, a organização da imprensa católica
constituía-se como parte de seu trabalho missionário, de difusão dos princípios defendidos pela
hierarquia. Se considerarmos que o período de expansão dessas publicações é o mesmo em que
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houve um crescimento, no mundo todo de congregações, ordens religiosas e ações missionárias
católicas,

77

podemos traçar paralelos entre esses dois movimentos. Assim, atendendo aos

pedidos da hierarquia católica registrados em cartas pastorais, as ordens religiosas investiram
em inúmeras iniciativas para ampliar o número de revistas e jornais católicos em circulação no
país. Além da revista Vozes de Petrópolis, são representativos desse processo, os periódicos: O
Mensageiro do Coração de Jesus (jesuítas), Lar Católico (padres do Verbo Divino),
Mensageiro do Rosário (dominicanos), O Lutador (sacramentinos), Almanaque de Nossa
Senhora Aparecida (redentoristas) e as revistas Leituras Católicas (salesianos) e Ave Maria
(claretianos).78 Observa-se, portanto, um proselitismo bastante destacado em torno da
construção da “boa imprensa” católica.
Essa crença na imprensa como um poderoso instrumento de conversão dos fiéis não
era exclusiva dos católicos. Missionários protestantes, que progressivamente se estabeleceram
no Brasil em meados do século XIX, também investiram na fundação de seus periódicos,
vastamente utilizados como uma forma de proselitismo junto à população local.79 Como o
protestantismo tem na leitura da Bíblia um dos postulados básicos de sua fé e como o próprio
culto protestante é fortemente marcado pela leitura dos textos sagrados e dos hinários, a
fundação de escolas também foi encarada como uma importante estratégia missionária. Por esta
razão, foi intensa a preocupação dos protestantes com a imprensa, 80 tida como fundamental
para a impressão de livros, folhetos, periódicos e cartilhas escolares produzidos com o intuito
de difundir sua doutrina. 81
No mesmo período, o espiritismo também começou a ganhar espaço entre o público
letrado no Brasil. Concebido como uma ciência, ele teve uma boa recepção entre segmentos
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intelectualizados, começando a ser difundido a partir da iniciativa do jornalista Luís Olímpio
Teles de Menezes, que investiu na tradução de livros e na criação de um periódico, o Écho
d’Além-Túmulo (1869). Nas décadas seguintes, seriam fundados inúmeros outros jornais
espíritas, especialmente na capital do país. Por meio desses veículos, eram divulgados aspectos
relevantes da doutrina e também se realizava a refutação dos ataques de seus detratores.82
A partir de um desejo de tomar parte desse movimento de proliferação dos impressos
e acreditando que para combater os inimigos que se apresentavam naquele momento era preciso
utilizar-se das mesmas armas que eles, é que em 1907 foi fundada a revista Vozes de Petrópolis
pelos frades franciscanos. Assim como ocorreu com outras congregações religiosas, durante o
Império, os franciscanos sofreram diversas sanções que acabaram por reduzir muito o número
de frades no território brasileiro.83 Com o início da República, no entanto, essas ordens foram
favorecidas pela liberdade de ação propiciada pelo novo regime político, podendo novamente
receber integrantes estrangeiros.
Nesse contexto, em 1896, estabeleceram-se os primeiros frades em Petrópolis, onde
construíram um convento junto à igreja do Sagrado Coração de Jesus. No mesmo ano,
começaram a funcionar nas dependências do convento um curso de teologia para os noviços e
a Escola Gratuita São José, voltada para o atendimento dos filhos dos imigrantes alemães que
viviam naquela região.84Pouco tempo depois, em 1899, o Frei Inácio Hinte, que atuava como
professor na escola da congregação, conseguiu a doação de uma antiga máquina impressora,
que ele mesmo consertou com a ajuda de seus alunos. Inicialmente, o objetivo era imprimir
livros que pudessem ser usados na escola, mas logo o projeto se expandiu, originando, em 1901,
a Typografia da Escola Gratuita de São José. As publicações da editora foram bem recebidas
pela hierarquia eclesiástica, de forma que em pouco tempo foram angariados recursos para a
aquisição de novas máquinas de impressão.85
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A revista Vozes de Petrópolis era uma publicação mensal, de cerca de 70 páginas,
impressa em formato americano (14x21 cm), contendo ilustrações. Apresentava-se como uma
revista moderna, não voltada apenas para a discussão de temas religiosos, mas atenta às
questões da atualidade, da cultura e da literatura. Desde sua primeira edição, expôs sua intenção
de se estabelecer como uma alternativa para os leitores católicos, que através dela, poderiam
ter acesso a uma leitura edificante e de baixo custo. Deve-se observar que já nesse primeiro
texto, faz-se uma diferenciação sobre a revista, identificada como “civilizadora e moralizadora”
e outras publicações disponíveis no mercado, relacionadas ao mal e ao pecado:

O organismo social está passando por uma crise nefasta e aguda e pode se dizer, sem
laivos d’exagero, que entre os inúmeros meios de corrupção, com que hoje conta o
mal na sociedade, um dos mais funestos em suas consequências e dos mais alarmantes
para a sociedade religiosa e civil é a acção destruidora da má imprensa. Os progressos
da arte typographica que, sobretudo, deviam servir para propagar as ideias sensatas e
multiplicar os fructos da virtude têm sido aproveitados para o mal e se têm aumentado,
quase ao infinito, os órgãos do vicio, os quaes sufocam os germes do bem e lançam
no seio da innocencia e do pudor a semente venenosa do pecado.86

Estabelece-se, assim, uma oposição bastante demarcada que será constante no discurso
de combate às “más leituras”. O discurso moralizante é impregnado de dicotomias tais como
bem e mal, norma e erro, moral e pecado. A própria criação da revista, nesse sentido, justificase fundamentalmente pela existência de publicações às quais é preciso se opor, de forma que a
ênfase do discurso se encontra no erro dos textos perniciosos e a partir disso é que são
construídos os benefícios da “boa imprensa”.
Em 1908, Frei Inácio Hinte foi transferido para Santos, onde passou a ocupar o cargo
de Definidor Provincial. Como seu substituto, foi nomeado Frei Pedro Sinzig, alemão nascido
na cidade de Linz em 1876 e que veio para o Brasil em 1893, onde foi ordenado sacerdote. Ao
chegar a Petrópolis, Sinzig já acumulava a experiência de ter editado por alguns anos o jornal
Cruzeiro do Sul87. Sob sua direção, a revista Vozes de Petrópolis atingiu projeção nacional, o
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que inclusive determinou a primeira mudança no nome da editora mantida pelos franciscanos,
que em 1911 passou a se chamar Administração das Vozes de Petrópolis. 88
Convencido da necessidade de promover a imprensa católica e de combater as “más
leituras”, Sinzig fundou em 1910 a Liga e o Centro da Boa Imprensa. O objetivo dessas
organizações era propagar a “sã literatura” em todo o território brasileiro. Para tanto, propunhase a adoção de estratégias que incluíam a criação e manutenção de jornais e revistas católicos,
a publicação de “bons livros” (originais e traduzidos) e a fundação de bibliotecas e círculos de
leitura que pudessem atender às expectativas da igreja. Aos integrantes da liga, por sua vez, era
destinada a tarefa de arrecadar os valores necessários para a realização desses objetivos. Em
artigo publicado na revista Vozes, Sinzig explicou em detalhes como deveriam funcionar os
grupos da liga e estabeleceu que cada um deles deveria contribuir mensalmente com o valor de
10 mil réis, arrecadados através de seus sócios. Além disso, o texto enfatizava as obrigações e
as vantagens de ser um sócio:
As obrigações dos sócios são:
- Rezar diariamente uma “Ave Maria”, pelos fins da obra;
- Concorrer para o desenvolvimento dos bons jornaes e revistas, procurando-lhes
assignaturas, annuncios, etc.
- Contribuir com as respectivas mensalidades. [...]
Os sócios gozam das seguintes vantagens:
- Todos os mezes, será celebrada uma missa pela intenção dos associados.
- Ganharão indulgencias especiaes. [..]
- Participarão do mérito de todo o bem conseguido pela acção comum.
- Terão uma revista mensal, tratando de assumptos importantes e visando o
desenvolvimento da “bôa imprensa”. 89

De acordo com a historiadora Maria Margarete dos Santos, o êxito das ações
empreendidas pelo Centro da Boa Imprensa pode ser medido pelas publicações que ele instituiu
e manteve nos anos que se seguiram à sua criação. Nesse sentido, podemos citar a revista mensal
A Resposta, publicação oficial da Liga, o jornal A União, a revista infantil O Beija Flor e A
Tela, periódico semanal voltado para o saneamento do cinema.90 Além disso, deve-se
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considerar que as ações do centro motivaram a criação de incontáveis periódicos católicos em
diversas regiões do país.
Em 1910, Sinzig fez uma viagem à Europa, onde visitou fábricas, tipografias e
redações de jornais com o objetivo de conhecer formas de aprimorar seus serviços gráficos.
Quando retornou ao Brasil, além dos conhecimentos, trazia consigo novos equipamentos para
incrementar seu trabalho na Vozes: uma moderna impressora Windsbraut, uma máquina de
costura para encadernação de livros, outra para dobrar folhas, um motor que servia para colocalas em funcionamento, um aparelho de projeções e inúmeras publicações católicas estrangeiras.
O maquinário era tão grande que foi preciso construir um novo prédio para a editora, pois o
espaço das antigas salas não era suficiente para acomodá-lo.91 Ainda assim, Sinzig estava
animado, pois recebera boa parte dos donativos necessários para a aquisição das máquinas do
próprio Papa Pio X. Para compartilhar essa conquista, o franciscano fez questão de transcrever
e traduzir na revista Vozes, a benção que lhe foi enviada pelo pontífice:

Felicitando em Deus aos nossos queridos filhos pela obra realmente necessária,
damos, de coração, em penhor de nossa benevolência, a benção apostólica aos amados
escriptores e bem assim aos queridos bem-feitores.92

Demonstrar a aprovação da Santa Sé às atividades exercidas tanto pelo Centro, quanto
pela Liga da Boa Imprensa foi importante para convencer fieis, sócios contribuintes e leitores
da revista da importância da defesa da imprensa confessional nesse contexto. Mais do que isso,
as sucessivas citações de documentos pontifícios ao longo dos textos do periódico, indicam a
relação entre a Revista Vozes e o projeto ultramontano. Nesse sentido, em diversos artigos sobre
a boa imprensa, encontramos a utilização de encíclicas papais como justificativa para um
convite à ação de leigos contra a “má imprensa”. Assim, podemos vislumbrar através do
discurso propagando pela Vozes, os primeiros passos da ação católica brasileira, uma vez que
pouco a pouco o simples discurso de condenação aos maus escritos vai sendo substituído pelo
convite a uma ação militante, por parte de todos os fiéis:
Todos os fieis, sem exceção alguma, podem e devem alistar-se n’esta universal
cruzada da imprensa, em que tão interessada se acha a divina glória; pois se trata de
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Christo, de reconquistar não já as pedras sobre as quaes Jesus derramou seu sangue,
mas as mesmas almas pelas quais derramou sangue e deu sua vida. 93

Chama a atenção, nessa passagem cujo autor não é revelado, o vocabulário militar
empregado no discurso. Através da utilização de termos como “cruzada” e “alistar-se”, é
construída uma convocação para que o laicato participe dessa campanha, formando um
verdadeiro exército a favor de Cristo.94 Nesse caso, a ação solicitada aos católicos era
justamente o trabalho como escritores em periódicos católicos. No texto, que se intitula Quem
souber escrever, que escreva!, defende-se a ideia de que aqueles que possuem mais talento
literário são justamente os que mais têm obrigação em escrever para a igreja, manifestando a
gratidão a Deus pelo dom que lhes foi concedido:
A quem muito foi dado, muito será pedido. A medida dos talentos que para negociar
com eles nos confiou o Pae de famílias será a conta que de nossa administração haverá
exigir de nós. Não á a luz para colocar debaixo do alqueire, mas em cima, de maneira
que melhor allumie a todos. 95

Ao defender a participação dos leigos no projeto de construção de uma imprensa
católica no Brasil, os redatores da revista Vozes baseavam-se em um trecho da encíclica
Nobilissima Gallorum Gens, de Leão XIII. Ainda que a carta tenha sido escrita especificamente
para tratar da questão da França, na parte final, o Papa convocava, em uma pequena passagem,
os leigos a participarem, através de sua escrita, do processo de construção de uma imprensa
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católica: “os leigos distinctos por seus talentos, a que multipliquem os escriptos em defesa dos
direitos da religião catholica”.96
Outro documento eclesiástico recorrentemente citado na revista é a carta encíclica E
Supremi Apostolatus, redigida em 1903 por Pio X, em que o Sumo Pontífice, retomando os
discursos produzidos pela hierarquia desde o século XIX, reafirma que as condições daquele
momento exigiam a recondução das sociedades à obediência a Cristo e a Deus, através da
submissão aos pressupostos defendidos pela igreja. A inovação do documento, neste sentido,
se faz pela defesa de que não caberia apenas ao clero defender os interesses da Santa Sé, mas
também a todos os fiéis:

todos os fiéis sem exceção que devem dedicar-se aos interesses de Deus e das almas:
certamente não cada um ao sabor das suas vistas e das suas tendências, mas sempre
sob a direção e segundo a vontade dos Bispos, pois o direito de mandar, ensinar e
dirigir não pertence a ninguém mais na igreja senão a Vós. [...] Ação, eis o que
reclamam os tempos presentes, mas uma ação que se aplique sem reservas à
observância integral e escrupulosa das leis divinas e das prescrições da igreja [...]
Esplêndidos exemplos deste gênero dados por tantos soldados de Cristo, mais
depressa abalarão e arrastarão as almas do que a multiplicidade das palavras e do que
a sutileza das discussões.97

Com essa carta, Pio X defendia a criação de associações que pudessem se envolver
diretamente na difusão da fé católica, em atividades coordenadas pelo clero. Assim, no discurso
oficial da igreja, ampliava-se o papel do laicato no contexto da ação pastoral. A Liga da Boa
Imprensa, e mais tarde também a Liga pela Moralidade irão se construir a partir desse ideário,
em que a ação dos fiéis é convocada em defesa da igreja. A imprensa, nesse sentido, passa a ser
vista como o novo púlpito, onde frequentemente eram defendidas ideias contrárias à ortodoxia
católica. Recuperar esse púlpito tornava-se um grande projeto a ser realizado, tanto pelo clero,
quanto pelos fiéis. Amparadas por essas ideias, em 1916, a revista defendia a criação de novos
grupos da Liga da Boa Imprensa em todas as paróquias do país:
O augusto pontífice Pio X [...] disse-lhes três poderosas palavras que resumem todo o
seu discurso, todas as suas Enciclicas, toda a ideia do seu pontificado. Não foram estas
três palavras: resae! Resae! Resae! Mas sim, com o tom majestático do seu divino
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magistério, disse-lhes: Acção! Acção! Acção! [...] A voz do summo pontífice,
acreditamos, é a voz do próprio Jesus Christo. 98

Nesse trecho, chama a atenção o fato de que o laicato, cuja a ação é exaltada e
convocada, é o letrado. Num contexto em que grande parte da população ainda era analfabeta,
toda essa preocupação com o texto escrito relacionava-se fortemente com as tentativas em
converter os indivíduos que compunham os segmentos sociais mais abastados, cujo cotidiano
estava de fato permeado por impressos. Uma vez que aderisse à Liga da Boa Imprensa, essa
elite letrada passaria a contribuir para o financiamento da campanha católica, mas também
assumiria o compromisso de não comprar ou assinar publicações que não integrassem o
programa católico. Dentro dessa lógica, na visão dos líderes do centro, quanto maior fosse o
número de leigos que se associassem à organização, menores seriam também as vendas dos
maus jornais, que incluíam as publicações neutras (grande imprensa) e os periódicos espíritas
ou protestantes. 99
Esse esforço para atrair os segmentos letrados para a configuração de um “exército de
católicos” deve ser compreendido também como parte essencial do projeto de combate à
modernidade, uma vez que boa parte das ideias relacionadas ao laicismo, ao comunismo e ao
liberalismo penetrava na sociedade principalmente através dos textos escritos. Nesse sentido, a
conversão das elites e das classes médias para os ideais católicos se tornava uma importante
estratégia para a expansão da própria doutrina. Disso decorre a ênfase em reordenar a sociedade
a partir da ação de leigos intelectualizados, que compreendendo as doutrinas e assumindo seus
ideais pudessem colaborar com o projeto católico de dirigir as massas dentro dos pressupostos
tidos como “corretos”, ou seja: mais aproximados das prescrições romanas. Para que essas
ações fossem possíveis, no entanto, era preciso que o laicato também fosse submetido à
hierarquia.
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Devemos lembrar ainda que, esse discurso com relação à ação dos católicos em favor
da igreja, foi também a tônica da ação de Dom Sebastião Leme. Em sua famosa carta pastoral
de 1916, ele analisava a situação dos católicos no país, chamando a atenção para a fragilidade
da igreja enquanto instituição, as deficiências das práticas religiosas populares, a falta de padres,
a precariedade da educação religiosa, a ausência de intelectuais católicos, a péssima situação
financeira da igreja e seu limitado poder de influência na esfera política. Considerando que era
urgente para a igreja cristianizar as instituições sociais, o arcebispo propunha como solução
para esses problemas o desenvolvimento de um quadro de intelectuais católicos e o alinhamento
das práticas populares aos processos ortodoxos.100 O plano pastoral de D. Leme voltou-se tanto
para a cristianização das elites (através das tentativas de influenciar os intelectuais) quanto das
massas, através da promoção de movimentos religiosos controlados pelo episcopado. Nesse
sentido, a imprensa foi valorizada como um importante instrumento pedagógico.
Em seu esforço de formação de uma elite católica, D. Leme não descuidou das
mulheres. Criada em 1922, a Confederação Católica reunia associações e organizações católicas
femininas e masculinas. Interdependentes, esses dois ramos possuíam hierarquias próprias,
contando com dirigentes cuidadosamente formados para desempenhar o papel de lideranças na
ação católica. Como demonstra a historiadora Ana Paula Vosne Martins em seus estudos
recentes, essa ação laica organizada pelo clero abriu possibilidades para que mulheres da elite
desempenhassem novas funções sociais com o apoio do clero, que iam além das atividades
devocionais e de caridade. Assim, as lideranças femininas católicas adquiriram maior
visibilidade, sendo incentivadas a escrever para periódicos católicos, participar de comissões
de combate à imoralidade, tomar contato com as ações de outras associações católicas
internacionais, organizar palestras e conferências e manifestar-se publicamente em defesa do
catolicismo. Dada a importância dessas atividades para o projeto restaurador, essas lideranças
femininas precisavam contar com um grande número de qualidades, o que incluía uma educação
intelectual sólida e o desenvolvimento de habilidades de persuasão, além de uma irretocável
formação religiosa.101
A ênfase na arregimentação do laicato que aparece no discurso e nas ações de D. Leme
indica a centralidade da participação dos leigos – homens e mulheres – no projeto restaurador
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católico. Sem a participação das associações leigas, a igreja não teria condições de expandir sua
doutrina da forma como o projeto restaurador defendia. Nesse sentido, a defesa de um estilo de
vida pautado pela moral católica prescindia a adesão de leigos organizados e obedientes ao
clero.
Convencidas de que através da formação das elites seria possível a criação de um
Estado católico brasileiro, as congregações católicas investiram na criação de escolas em
diversas regiões do país. Nesse campo, o protestantismo foi visto como o principal inimigo a
ser combatido, uma vez que também foi responsável pela fundação de escolas, desde os
primeiros anos de sua ação missionária no Brasil. Em função das próprias características da
prática religiosa protestante, para a qual a leitura bíblica se faz essencial para o aprendizado da
doutrina, os protestantes criaram escolas ao mesmo tempo em que fundavam igrejas. Além
dessas escolas paroquiais, localizadas em sua grande maioria na zona rural, nos últimos anos
do século XIX também surgiram colégios protestantes nas capitais e cidades mais importantes
do país.102 O clero católico reagiu a essa concorrência, condenando os pais que matriculassem
seus filhos nesses colégios e denunciando a utilização da educação como uma forma de
propagar a “heresia protestante”.103
No interior desse discurso de defesa da igreja, não havia espaço para a ausência de
posicionamento. Em um interessante artigo intitulado A Escola dos Adultos, Pedro Sinzig situa
a imprensa como o grande instrumento de difusão do catolicismo, ao mesmo tempo em que
pode ser responsável pela sua destruição. Observando o aumento contínuo do número de
publicações periódicas, Sinzig adverte que o saneamento da imprensa era uma tarefa que
deveria ocupar o centro das preocupações dos católicos nos próximos vinte anos. Para o
franciscano, uma das faces desse grande problema estava no fato de que os próprios católicos
liam com frequência os jornais mantidos por inimigos da igreja:

Que adianta que associações caritativas e sociaes curem uma ou outra chaga do corpo
doente, si o sangue envenenado faz logo abrir-se nova ulcera em outra parte do corpo
social? Mas infelizmente este veneno, com regularidade assustadora é infiltrado dia
por dia nas veias do corpo social. Não há outro meio: o sangue deve ser regenerado;
para fora o veneno! Venha a bôa imprensa dar saúde e vigor ao corpo social! Eis a
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maior e a mais urgente tarefa: o combate organizado á má imprensa; o apoio
organizado à bôa.. dever do clero, dever do povo. 104

Nessa passagem, mais uma vez Sinzig se utiliza da metáfora do veneno lento para
descrever os efeitos das “más leituras”. Se os textos teriam essa capacidade de envenenar
silenciosamente seus leitores, cabia à igreja estabelecer parâmetros que permitissem o
cerceamento dessas leituras, evitando, assim, que os católicos fossem acometidos pelos graves
perigos que elas poderiam representar.

2.3 AS MÁS LEITURAS E SEUS PERIGOS PARA OS CATÓLICOS

Se a proliferação de jornais que não atendiam aos princípios católicos já assustava os
integrantes do clero nos primeiros anos do século XX, o que poderíamos dizer sobre a literatura
ficcional? Mais do que qualquer outro tipo de leitura, a literária é marcada pela subjetividade,
pois um mesmo texto pode remeter a uma infinita pluralidade de significações. Através da
ficção somos levados a experimentar, de modo imaginário, cenas, situações que nunca vivemos
– e que talvez, nunca viveríamos não fosse pelo acesso ao livro. Podemos ir ainda mais longe:
uma vez que o ato da leitura envolve a experiência de proferir mentalmente ideias que não são
nossas, pode-se dizer que ler nos permite vivenciar um pouco do outro, interiorizando-o, para
depois voltarmos para nós mesmos. Assim sendo, é impossível não ser transformado pela
leitura, pois ela nos envolve em um constante processo de desconstrução e de reconstrução de
nós mesmos.105 O objetivo daqueles que clamam à censura dos romances é justamente o de
impedir qualquer possibilidade de transformação que possa ser instigada pelos textos escritos.
O discurso católico sobre a leitura, difundido através da revista Vozes é, nesse sentido,
voltado especialmente para a preservação da moral entre os jovens e parte da constatação de
que eles liam muito, mas não sabiam escolher suas leituras. Na visão dos redatores da revista,
esse excesso de leituras seria consequência tanto do desejo de fugir da realidade, quanto de uma
“sede imperiosa da ciência”106. Além disso, muitos leriam apenas para acompanhar a moda,
procurando sempre conhecer o conteúdo dos romances mais comentados:
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Há autores da moda... é preciso conhecel-os. Que quereis? Eu não posso ignorar um
livro, do qual já se venderam ... 000 exemplares. Realmente, é doloroso ver tantas
baixezas aceitas impunemente, só porque são assignadas por um nome festejado, ao
passo que as obras elevadas e nobres, destinadas a ser nossas mestras, jazem
esquecidas nas livrarias, sem que se as folheie. [...] dest’arte, condemana-se a imensa
produção da literatura romanesca, que constitue a maior parte das leituras modernas.
Desconfio muito do joven, do estudante que procura, no romance, unicamente suas
distrações, seus gozos intellectuaes. [...] O romance não é, hoje em dia, somente uma
obra artística: constitui-se a tribuna e o pamphleto, tornou-se scientifico, philosophico,
histórico... e quase sempre imoral.107

É impossível ler essas críticas sobre os romances da moda na época e não lembrar dos
textos que tiveram maior êxito editorial no período. De fato, como vimos, grande parte da
literatura que então se popularizou não estava preocupada em difundir valores morais. Na lista
dos mais vendidos, inclusive, a intenção dos autores muitas vezes não residia nem mesmo no
cuidado estético narrativo. Antes de tudo, buscava-se o lucro através dos livros. Disto, decorre
a grande profusão, inclusive, de obras pornográficas como as inúmeras brochuras publicadas
pela Revista O Rio Nu, romances obscenos que faziam parte da coleção A Biblioteca do
Solteirão, todas vendidas até a última edição.108 É muito provável que justamente entre os mais
jovens circulassem boa parte dessas leituras consideradas sediciosas. Não eram apenas essas
leituras pornográficas, no entanto, que preocupavam os católicos propagadores do ideal da “boa
imprensa”. Para os redatores da Vozes eram os romances aparentemente inofensivos que
representavam os maiores perigos:

Meus amigos, vêde o primeiro inconveniente das leituras romanescas, mesmo
aquellas que por mera convenção são chamadas serias, para a joven inteligência, já
minada pela educação cujo vicio radical aqui mesmo denunciamos. Si considerarmos
os romances de enredo puramente amoroso ou sentimental, o perigo revela-se
diferente, mais grave ainda se possível. [...] Mas, ao lado delas, vejo a multidão dos
romances passionais oferecendo a eterna pintura de amores ideaes. Vejo esses contos
poéticos, chimericos, reflectindo o desprezo pela banalidade quotidiana da vida, o
encanto embalador da melancolia, com tristeza, desespero. Meus amigos, são taes
livros os mais próprios para corações de vinte anos? Desde os 20 annos recebemos,
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mesmo nos estabelecimentos religiosos, uma cultura intelectual intensa que excita
nossa sensibilidade até a dor.109

A condenação do romance, nesse ponto, recaía sobre a idealização do amor, que seria
prejudicial por afastar os jovens da possibilidade de obterem a felicidade conjugal, no interior
do casamento. Mais do que isso, podemos observar, na sequência do texto, o desenrolar de uma
argumentação que se volta para a necessidade de controlar o excesso das leituras, consideradas
em si mesmas prejudiciais. Nesse sentido, em 1922, foi publicada nas páginas da revista uma
série de textos sob o título O máu romance: eis o inimigo. De acordo com o autor, que assina
apenas como Ireneu, além de corromper a religião, os romances seriam responsáveis por crimes,
suicídios, esterilidade intelectual, degradações morais e todo o tipo de desgraças. Na sequência
do texto, ele apresentava dois exemplos dos males que a leitura pode causar, cujas situações ele
mesmo teria presenciado. O teor desses exemplos merece ser analisado com detalhes.
O primeiro exemplo é do jovem Armindo, que desde a infância orgulhava a família
por ser muito dedicado aos estudos. Era o melhor aluno de sua classe e tudo indicava que seu
futuro seria promissor. Até que nas férias, recebeu de um amigo da família uma pequena
“coleção de venenos”, cuja leitura iniciou inocentemente, em busca de uma distração. Logo que
se pôs a ler, no entanto, foi tomado pela febre causada pelos textos sediciosos. Devorou todos
os livros, aplicando-se à leitura em todos os momentos, sem descanso. Em decorrência disso,
em poucos dias já mostrava graves mudanças de comportamento: começou a ignorar sua mãe,
perdeu o interesse por todas as coisas que não fossem os romances. Ao fim das férias, estava
esgotado, tendo retornado à escola magro, com olheiras profundas, completamente modificado.
Quando iniciaram as aulas, os professores de Armindo logo perceberam sua mudança.
O jovem já não tinha o prazer em estudar, não tinha paciência para ouvir as aulas. Apenas nos
intervalos ele se mostrava desperto, feliz que estava por poder novamente se voltar para a leitura
de romances. O único prazer que demonstrava ter era o de contar a seus colegas os detalhes
perniciosos de suas leituras. Por fim, o rapaz acabou sendo expulso do colégio, onde já não
podia permanecer, tamanho o seu desinteresse por tudo. No lugar do destino triunfante que
todos imaginavam que ele teria, acabou por se tornar completamente inútil, corrompido e
viciado pelos maus livros que leu: “os piores livros” de Eça de Queiroz, de Alexandre Dumas,
de Pierre Loti, de Balzac e de Zola.
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O segundo exemplo narrado se referia à situação de uma jovem, que sendo de boa
família, concluiu seus estudos no pensionato aos 16 anos. Sem que ninguém percebesse, no
entanto, a moça desde muito cedo aventurou-se pelas “más leituras”. Na vida adulta, passou a
reproduzir a vida que leu nos romances: acordava sempre muito tarde, lia revistas de modas,
arrumava-se, saía para o cinema, para os espetáculos, para os bailes. De acordo com o autor,
sua vida tornou-se repleta de futilidades e o único compromisso que ela se mostrava capaz de
assumir era a leitura dos folhetins publicados nos jornais. As consequências dessa exposição
descuidada às más leituras foram danosas para a própria jovem, que acabaria por se tornar uma
dona de casa descuidada e uma mãe ausente.
Ao observar os efeitos negativos do acesso às más leituras nesses dois exemplos
construídos pela narrativa da revista, podemos observar a demarcação de ideias de feminilidade
e de masculinidade. Para o rapaz, as consequências das más leituras são o vício, a deterioração
física e a incapacidade de se realizar profissionalmente. Enquanto isso, para a moça, a
degradação moral seria marcada pela futilidade e pela incapacidade em se tornar boa esposa e
mãe. Através desses dois anti-modelos, podemos inferir que na visão daquele que produziu
esses discursos, a verdadeira realização dos homens se dava através do acesso ao mundo do
trabalho, enquanto que a das mulheres estava estreitamente vinculada ao casamento e aos
cuidados com os filhos e o marido.
Chama a atenção nessa narrativa, a semelhança entre o discurso proferido pelo redator
da revista Vozes e o conteúdo de alguns romances que ele criticava. Em pesquisa anterior,110
estudei a construção de modelos ideais de masculinidade e de feminilidade, a partir de romances
escritos nesse período. Em três das narrativas literárias analisadas: Um homem gasto de Ferreira
Leal, A Carne, de Julio Ribeiro e Mademoiselle Cinema de Benjamin Costallat, a leitura de
maus romances é o ponto de partida para o definhamento moral das personagens. Não cabe aqui
explorar esses textos em profundidade, mas não deixa de ser interessante observar pontos de
encontro entre o discurso censor proferido pela igreja e o conteúdo das produções literárias que
ela desejava cercear.
Ireneu se apropria de um vocabulário desenvolvido pelo discurso médico sobre a
leitura para justificar seus malefícios. Na descrição que faz de Armindo após o contato com os
romances, ele ressalta o definhamento físico do personagem. Essa passagem remete ao discurso
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produzido por médicos como Somon-Andre Tissot na segunda metade do século XVIII. 111 Em
seu livro, intitulado A Saúde dos homens de letras, Tissot enumerou os inconvenientes físicos
que poderiam ser causados pela leitura: cansaço da vista, esgotamento dos nervos,
definhamento físico gerado pelos longos períodos de repouso, perda de apetite, dificuldades
digestivas, enfraquecimento geral, espasmos, irritabilidade, convulsões, taquicardia. 112 Mas
vale observar que ainda no século XVIII já circulavam opiniões mais amenas a respeito dos
efeitos físicos da leitura, como a do médico Johan Adam Bergk, que considerou apenas que
para manter a saúde do corpo era necessário manter uma postura correta, evitar ler
imediatamente após comer e intercalar o esforço intelectual com exercícios físicos113. Neste
sentido, é interessante observar a seleção de informações realizada pelo redator da revista
Vozes, que preenche seu discurso com alusões ao conhecimento médico, mas que ao mesmo
tempo desconsidera as informações científicas que pudessem contradizê-lo ou ao menos,
amenizar seu argumento.
Na argumentação construída por Ireneu, o pior problema relacionado à leitura estava
no fato de que, geralmente, aqueles que liam os maus livros acreditavam que eles não lhes
faziam mal. No vocabulário empregado pelo autor, essas histórias teriam um efeito hipnótico,
agindo profundamente na formação psicológica dos sujeitos, de forma que tanto a qualidade
das leituras quanto sua quantidade trariam consequências absolutamente perversas. Entre os
jovens, esses efeitos seriam ainda mais nocivos, uma vez que, por estarem em formação, eles
seriam mais suscetíveis aos enlevos da narrativa. Parte desse postulado era respaldado pelas
próprias concepções da pedagogia tradicional, que ao focar nos conteúdos escolares e não nos
alunos, considerava que a mente humana era como uma tábula rasa, uma folha em branco na
qual era possível imprimir aquilo que se desejasse. Dada essa característica, era preciso ter um
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primoroso cuidado com relação àquilo que era apresentado às crianças, pois nesta visão
moralizante do ensino, elas seriam como vasos vazios a serem preenchidos.114
Para o autor, os romances teriam o poder de seduzir seus leitores, convencendo-lhes
de suas ideias através de narrativas que os comoviam e encantavam. Ao construir esse discurso,
o autor demonstrava uma compreensão do romance como algo cuidadosamente forjado com o
objetivo de persuadir seus leitores a partir dos critérios estabelecidos pela retórica clássica: a
persuasão lógica (conduz ao convencimento), a persuasão afetiva (induz à comoção) e a
persuasão estética (leva ao deleite). Assim, livros perigosíssimos acabavam entrando nas casas
das famílias e quando seus malefícios começavam a ser percebidos, já não se poderia fazer mais
nada:
Quem profere aquela frase – ‘as más leituras a mim não me fazem mal’ ou não entende
o que lê, e nesse caso passa se ai mesmo um triste diploma de incapacidade, ou já tem
as faculdades superiores monstruosamente depravadas pelo mau habito das leituras, e
então o mal já está feito, ou quer-se iludir mentindo à consciência.115

Na terceira parte do texto, o autor apresenta a solução para os males causados pelos
maus romances. Para ele, com o intermédio da igreja seria possível elaborar leis eficazes para
o combate às más leituras. No entanto, enquanto isso não acontecia, ele sugeria que todo
católico conhecesse o Índex, documento no qual a Santa Sé relacionava uma série de livros,
que depois de um sério exame, foram julgados como perigosos ou imorais. Ler um livro que é
citado pelo Índex, portanto, era considerado um pecado grave para os católicos. Por fim, o autor
explicava que o fato de um livro não estar relacionado no índex não significava,
necessariamente, que ele poderia ser lido. Por isso mesmo, era preciso que cada fiel conhecesse
algumas regras gerais sobre as leituras interditadas: edições do texto original ou outras versões
da Bíblia, livros que propagassem heresias, que atacassem a religião ou os bons costumes, que
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introduzissem novas devoções ou superstições, que narrassem ou ensinassem coisas obscenas,
os que continham imagens pervertidas de Santos, do Cristo, de Anjos ou da Virgem Maria.116
Observando todos esses motivos pelos quais um livro poderia ser censurado pela
igreja, podemos ter uma noção das dificuldades inerentes à tarefa que Pedro Sinzig se dispôs a
realizar quando iniciou a escrita de seu Guia para as consciências. Certamente ele possuía o
conhecimento de inúmeros documentos produzidos pela igreja católica a respeito dos motivos
pelos quais seria lícito, e também urgente cercear o acesso dos fiéis a determinadas leituras. No
entanto, não podemos negar que o volume de publicações disponíveis e também a própria
generalidade das prescrições acarretavam em obstáculos para a realização de qualquer lista que
pretendesse arrolar as leituras que seriam consideradas ímpias. Quando observamos os textos
publicados pelo autor na revista Vozes sobre o tema, podemos identificar alguns
questionamentos que ele próprio teve que enfrentar para a construção de seu índex. Neste
sentido, ele afirmava:
A confecção d’um catálogo de boas obras, é tarefa mais difícil e mais dispendiosa, do
que à primeira vista parece. Digamos mesmo que nunca haverá catálogo que satisfaça
a todos. Um livro póde ser explendido, optimo e entretanto não servir para meninos e
meninas de collegios. Será excluído do catalogo?.... Outro póde ser o encanto de almas
piedosas, mas não satisfazer as exigências criticas dos mais instruídos. Terá um logar
no catalogo?117

Ao dialogar com o discurso sobre as más leituras produzido pela igreja, Sinzig,
portanto, percebia que não era possível constituir um discurso moralizante que abarcasse a
diversidade do público leitor. Pelas colocações do franciscano, percebemos que a moral possuía
prescrições variáveis de acordo com a idade, o sexo e o nível de instrução de cada pessoa. Essa
perspectiva é interessante não apenas para que possamos compreender as dificuldades
envolvidas na empreitada de Sinzig e do Centro da Boa Imprensa, mas também porque permite
traçar caminhos para pensar numa aparente contradição que permeia sua obra. Voltaremos a
isso mais adiante, mas em todo o caso, ao nos depararmos com a sua produção é impossível
não pensarmos que para construir seu texto, Sinzig muito provavelmente leu uma grande
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quantidade de textos considerados imorais. Se essas leituras eram venenosas e deveriam ser
impedidas, como é possível que elas não tenham afetado o sacerdote?
Essa inquietação só pode ser respondida se considerarmos que dentro da lógica
defendida por Sinzig, as “más leituras”, por mais perigosas que fossem, não afetariam a todos
da mesma forma. Diante da multiplicação de textos escritos que os clérigos observavam naquele
contexto, haveria indivíduos que teriam condições de dominar essa profusão de publicações,
porque sua cultura e os instrumentos que adquiriam ao longo da vida, permitiam que eles
conseguissem se orientar nesse mundo prolixo. Na compreensão da igreja católica, que atribuía
a si mesma o domínio da verdade sobre as coisas do mundo, esses sujeitos só poderiam ser
integrantes do clero, que por meio de seus estudos e de sua fé tinham condições de orientar os
fiéis, que não contando com os mesmos recursos, facilmente se perderiam nesse mundo de
textos. Nesse sentido, é interessante observar a construção realizada por Roger Chartier, quando
discorre sobre o medo do excesso de livros. Para o autor, a preocupação com as leituras em
excesso se baseia na asserção de que há indivíduos, que estão desarmados diante da profusão
de leituras e que por isso mesmo, fazem más escolhas, sendo asfixiados pela produção escrita.
Assim, “a ideia de proliferação das leituras incontroladas, anda de mãos dadas com a
multiplicação dos leitores incontroláveis”, representados por aqueles que leem o que jamais
deveriam ter lido.118 Definir o que “jamais deve ser lido” é, em todo o caso, um desafio
enfrentado por aqueles que ocupam ou querem ocupar um lugar de autoridade e que para isso,
precisam definir quais práticas são consideradas legítimas. O mais fascinante em trabalhar com
essas questões é, nesse sentido, poder constatar que as práticas de leitura frequentemente se
emanciparam diante das normas que lhes foram impostas.
A visão que os intelectuais vinculados à revista Vozes tinham da Literatura era
radicalmente diferente daquela defendida pelos escritores da época. Se para autores vinculados
à estética realista a função da literatura era representar o real e para os modernistas sua
importância residia na transformação e recriação poética da realidade,119 na visão dos religiosos
nenhuma dessas concepções poderia explicar a verdadeira função do texto literário. No discurso
produzido pela revista Vozes, a principal função da literatura deveria ser a de formar as almas.
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É nesse sentido que Deus teria inspirado a escrita da Bíblia e com esse intuito também deveriam
agir os verdadeiros escritores.
Essa noção, que aparece em diversos textos sobre a leitura publicados pela revista,
parte do pressuposto de que ler é uma atividade formativa que deve ligar o homem à verdade e
ao exercício pleno de sua espiritualidade. Uma concepção que teria sido corrompida pela
multiplicação de textos escritos que se afastavam das verdades cristãs. Por isso mesmo, em
alguns momentos a intensidade dos discursos contrários às formas literárias modernas parece
revelar um saudosismo com relação ao período medieval, quando aqueles que sabiam ler, em
geral, liam poucos livros repetidas vezes. Essa idealização da atividade da leitura, produzida a
partir de um olhar que se volta para o passado choca-se completamente com o perfil dos leitores
que ocupavam as grandes cidades brasileiras no início do século XX: leitores ávidos por
novidades, que procuravam todo o tipo de material, lendo-os apenas uma vez e logo correndo
para as leituras seguintes.120
Soares de Azevedo, jornalista católico que escreveu para a revista Vozes, discutiu essas
concepções em seu texto Para que serve a literatura?, publicado em 1924. Nele, o autor partia
do princípio de que a “boa literatura” se distinguia da “má” por fornecer alimento à alma de
seus leitores e, sendo assim, o principal legado de um livro estaria na mensagem que ele
transmitia. A partir dessas afirmações, o autor analisava a relação entre a forma e o conteúdo
literários. Na visão de Azevedo, a boa escrita, muitas vezes esconderia mensagens danosas,
sendo utilizada como um elemento de sedução para atrair os leitores a textos vazios:

Tanto mais perigoso, é um escritor atheu, quanto com mais elegância e correcção dá
livre curso ás suas ideas [...]. Nós nos enganamos supondo que a literatura consiste
em fazer phrases, phareses belas, quando a verdade é que, sem belas ideas, deve ser
tomada como mercadoria suspeita.121

Na sequência, o autor fazia uma série de considerações nas quais ele defendia que os
livros católicos deveriam ser melhores escritos, de forma que seu conteúdo pudesse ser
valorizado como merecia. Para isso, ele se utilizava de uma metáfora, em que considerava o
120
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estilo literário como o vestido com o qual a ideia que se queria transmitir era adornada. Assim
como há vestimentas adequadas para diferentes situações sociais, também para cada conteúdo
haveria uma roupagem mais apropriada. Por ser a mensagem cristã tão nobre, ela mereceria
também belos trajes:
Já muito tenho sofrido por muito haver pedido mais elegantes e apropriados trajes á
literatura catholica brasileira, tomada no geral. Soffrer mais um pouco não me abalará
os últimos limites da resistência. Tenho a consciência de estar pedindo para a maior
gloria de Deus, e me constrange ter descaridosas mas justas criticas a tantas roupas
esfarrapadas que ventem ideas primorosas. 122

Essa crítica aos problemas na forma de escrita dos romances católicos escritos no país
da época relaciona-se ao sentimento, presente desde os primeiros textos da revista, de que,
enquanto havia uma proliferação de livros perniciosos à disposição dos leitores (fruto da
exploração econômica realizada por editores e livrarias), faltavam bons livros que pudessem
servir à causa católica. Além disso, faltavam também bibliotecas bem organizadas, onde fosse
possível encontrar apenas boas obras à disposição das famílias. Para resolver essa questão,
desde sua criação, o Centro da Boa Imprensa desejava investir tanto na impressão de bons
romances, quanto na elaboração de um catálogo de livros que pudesse servir para a organização
de bibliotecas católicas. Foi durante o esforço de produção desse catálogo que parece ter surgido
a ideia de transformá-lo em um verdadeiro Guia para as consciências, que pudesse não apenas
servir para a criação de bibliotecas, mas que os católicos pudessem ter em casa, para consultar
sempre que fosse necessária uma orientação para suas leituras.

2.4

UM AMBICIOSO PROJETO

A necessidade de instruir leitores católicos para que eles fizessem boas escolhas
literárias foi a principal motivação encontrada por Pedro Sinzig para a construção de seu próprio
índex, Através de Romances: Guia para as Consciências. Nele, foram reunidos comentários
sobre o maior número de obras possível, entre aquelas que circulavam no Brasil na época.
Publicada pela primeira vez pela Vozes de Petrópolis em 1915, a obra contou, ainda, com mais
duas edições, sendo que em cada uma, foi ampliado o número de livros comentados. Assim, se
em 1915 eram comentados 11.863 livros, na segunda edição, em 1917 esse número subiu para
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17.766 e para 21.553 em 1923. Esses números impressionariam qualquer pesquisador que se
aventurasse pelos caminhos da censura traçados por Sinzig. Através da leitura de artigos
publicados pela revista Vozes a respeito do índex, no entanto, conseguimos algumas pistas a
respeito da forma como esse trabalho foi realizado.
A iniciativa para a construção do Guia para as Consciências surgiu, como vimos, a
partir do projeto de saneamento das leituras realizado pelo Centro da Boa Imprensa. Com o
apoio da organização, Sinzig arrecadou os valores necessários para a aquisição de livros que
precisassem ser examinados e também para a impressão da primeira edição. Em 1914, portanto,
um ano antes da publicação da primeira edição, o guia já era anunciado nas páginas da revista,
enfatizando-se que após esse extenuante trabalho, a obra seria vendida sem qualquer lucro, a
não ser o de impedir que católicos inocentes acabassem corrompidos pelas “más leituras”:

Outros povos, mais felizes do que nós, têm guias seguros que os levam pelo labyrintho
das belas letras, fazendo vêr o que são os livros sob o ponto de vista moral. Quem se
incumbirá desta tarefa com relação aos romances em portuguez? Um particular? Mas
as despesas da acquisição dessas centenas e centenas de livros a examinar? E o lucro
comercial? Nenhum. Lucro não haverá, sinão o moral, que este sim, é grande; pois
permittirá das um juízo fundado, seguro, ao chefe de família, ao confessor, á directoria
de associações cathólicas, aos diretores de collegios e aos particulares. 123

Ao afirmar que outros povos já possuíam guias de leituras para os fiéis católicos,
Sinzig assinalava a existência de obras que lhe serviram de referência e de inspiração. Quando
o livro ficou pronto, em 1915, o autor fez questão de enumerar cada uma dessas obras, que
antes da sua distinguiram “boas” e “más leituras”. Nesse sentido, o primeiro trabalho citado foi
o Romans à lire et Romans à proscrire, da autoria do Padre Louis Bathléem. O manual francês
foi estudado por Anne Marie Chartier e Jeán Hérbrard em seu livro Discurso sobre a Leitura.
De acordo com os autores, o texto teria surgido de uma preocupação da igreja em combater as
“más leituras”, o que era então tomado não apenas como um direito, mas como um dever por
parte dos integrantes do clero. O ponto mais interessante da narrativa é que ela demarca a
posição de que o ideal seria que os católicos não praticassem a leitura por fruição, uma vez que
na visão da igreja, o melhor seria que os textos fossem explorados apenas a partir de seus
aspectos formativos. No entanto, uma vez que não era possível banir esse hábito, investiu-se
numa classificação dos livros tendo em vista sua avaliação estritamente moral.124 Essa
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disposição em exercer uma tutela dos atos de leitura a partir de um crivo moral inspirou
fortemente o trabalho de Sinzig e determinou o estabelecimento das regras que guiaram a
organização do Guia para as consciências.
Também citadas por Sinzig como referências são os textos Lecturas nocivas e Lecturas
útiles, publicado em 1910 em Valência pelo Frei Amado de Burguera y Serrano e também
Novelistas Malos y Buenos, publicação colombiana lançada no mesmo ano pelo Jesuíta Pablo
Ladrón de Guevara. Sobre a obra espanhola não encontramos referências na historiografia, mas
a respeito do trabalho de Ladrón de Guevara, foram desenvolvidas pesquisas de colombianos
como Orlando Araújo Fontalvo e Miguel Angel Urrego. De acordo com os historiadores,
Novelistas Malos y Buenos volta-se para a avaliação de romances, destacando as penalidades
às quais estariam sujeitos os católicos que desrespeitassem as prescrições da igreja ao realizar
suas leituras, tais como a excomunhão e até mesmo a condenação eterna. Na metodologia
utilizada por Ladrón de Guevara, as obras são classificadas a partir da qualificação de seus
autores, para os quais foram estabelecidas as seguintes categorias: “herético, irreligioso, ímpio,
blasfemo, clerófobo, anticlerical, malo, de malas ideas, danoso, peligroso, inmoral, obsceno,
desonesto, lascivo, lujurioso, libre”125. As críticas, portanto, eram realizadas a partir dos autores
e não das obras. Neste sentido, o julgamento de Sinzig parece ser um pouco mais flexível.
Ao citar suas fontes de inspiração, Pedro Sinzig não faz nenhuma menção direta ao
índex oficial da igreja e, de fato, quando analisamos os comentários feitos aos livros,
observamos algumas poucas referências a esse documento. A maior parte desses comentários
são compilações diretas de análises realizadas pelo padre Bethléem, de forma que Pedro Sinzig
parece ter se eximido de consultar diretamente esse material, direcionando seus esforços para a
organização dos verbetes que já tinha à sua disposição. Ainda assim, a julgar pela quantidade
de obras que eram anualmente incluídas na lista de livros proibidos pela igreja católica, a
seleção realizada para o Guia para as Consciências é bastante modesta. Entre os autores que
possuem obras listadas pelo índex são citados Zola, Anatole France, Flaubert, Rousseau,
Balzac, Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas e Antonio Fogazzaro. Em alguns casos, os
livros proibidos são comentados com mais detalhes, mas na maior parte das vezes justifica-se
a sua exclusão apenas com a explicação de que ele foi incluído no índice, com a devida
referência da data em que isso ocorreu.
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Apesar da referência a Antonio Fofazzaro, escritor italiano que teve dois de seus
romances incluídos no índex por terem sido relacionados ao modernismo, não há referências a
outras obras que tenham sido proscritas pelo mesmo motivo. Devemos lembrar que em 1907, o
papa Pio X condenou o modernismo em dois documentos, o decreto Lamentabili, que reunia
65 proposições condenadas e a Encíclica Pascendi, que considerava o modernismo como “a
síntese de todas as heresias”. 126 O que a igreja chamava de “modernismo” nesse contexto, era
um movimento teológico, não homogêneo entre si, que se desenvolveu no interior da igreja na
passagem do século XIX para o XX e que pretendia adaptar a doutrina às exigências da
modernidade.127 Uma vez condenado, o movimento foi responsável por uma crise no interior
da igreja, sendo responsável pelo acréscimo de muitas obras no índex romano, pela proibição
da circulação de algumas revistas católicas e pela excomunhão de padres vinculados a essas
ideias.128 O comentário à obra O Santo, presente no Guia para as consciências, revela o
compromisso de Sinzig em combater a “heresia modernista”: “É menos uma obra de arte do
que uma obra de paixão e um manifesto do modernismo. Proibido pela Egreja”. 129
Para organizar o Guia para as consciências, Sinzig ordenou os autores por ordem
alfabética, quando possível apresentando-os por uma síntese biográfica. Em seguida, eram
listadas as obras, distinguindo-se aquelas cuja leitura seria indicada ou não para os fiéis. Tanto
na introdução, quanto nas considerações feitas a respeito dele na revista Vozes, o franciscano
tomou o cuidado de afirmar que o julgamento moral por ele realizado recaía sobre as obras e
não sobre a pessoa dos autores. Essa ponderação, de acordo com o padre, foi realizada porque
constatou-se na produção de diferentes autores a presença de alguns livros inofensivos e de
outros que poderiam ser danosos para alguns leitores. Além disso, é possível também que Sinzig
estivesse procurando esquivar-se das críticas por ter considerado obras de autores já
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consagrados como contraindicadas. É o caso de sanções que aparecem a autores como Machado
de Assis, José de Alencar e Monteiro Lobato, para citar apenas alguns exemplos.
Na indicação das suas referências, Sinzig citava ainda, uma série de títulos produzidos
na Alemanha. Tratam-se de obras que anualmente eram reeditadas, acrescentando-se
complementações que visavam dar conta dos novos textos que eram colocados em circulação,
como Literarischer Ratgerber fiir die Katholiken Deutschlands, Was sol ich lesen? e Keiters
Katholischer Literatur-Kalender. De acordo com o historiador Claudio Aguiar Almeida, essas
publicações alemãs devem ser particularmente consideradas porque durante toda sua vida, o
franciscano manteve uma estreita relação com instituições católicas do país onde nasceu e
iniciou sua vida religiosa.130
Desde o final do século XIX, os católicos alemães dedicaram grande interesse pela
literatura. No interior dessas produções, destacaram-se autores que criticavam ensaios e
romances, considerando que eles teriam o poder de contaminar seus leitores. Mais tarde, a
influência desses autores alemães que participaram dos debates promovidos dentro da igreja a
respeito da necessidade do cerceamento das leituras, inspirou Sinzig a se aventurar também
pela escrita de romances católicos. Isso porque entre os intelectuais alemães teria surgido um
fervoroso debate nos últimos anos do século XIX sobre a necessidade de se construir uma
literatura católica nacional, capaz de competir com a literatura “laica”, que na maior parte das
vezes se apresentava como imoral. Convencido da necessidade de fazer o mesmo no Brasil,
Sinzig publicou seu primeiro romance intitulado Não desanimar!, escrito em, 1911. 131
Apesar de assinar sozinho o Através dos Romances, Sinzig contou com um grande
número de colaboradores. É bem provável que os comentários referentes a boa parte das obras
estrangeiras que são citadas no índex tenham sido elaborados a partir das referências que ele
citou na apresentação de sua obra, de forma que juntamente com os integrantes do Centro da
Boa Imprensa ele tenha se dedicado às publicações em língua portuguesa às quais teve acesso.
Na introdução do seu índex, Sinzig citou alguns de seus colaboradores, considerados
competentes amigos que teriam realizado a avaliação de algumas obras para ajudá-lo a dar conta
dessa tarefa. São eles: Almeida da Cunha, do Instituito Oswaldo Cruz em Bello Horizonte;
Carlos Aguiar também da capital mineira; Soares de Azevedo, jornalista católico; os padres
130

ALMEIDA, Claudio Aguiar. O romance contemporâneo na cristianização do estado brasileiro: Não desanimar!
de Pedro Sinzig. In.: Topoi. Rio de Janeiro, v. 16. n.30, jan-jun. 2015. p. 57.
131

ALMEIDA, Claudio Aguiar. O romance contemporâneo na cristianização do estado brasileiro: Não desanimar!
de Pedro Sinzig. In.: Topoi. Rio de Janeiro, v. 16. n.30, jan-jun. 2015. pp. 60-61.

69

Jesuítas P.J.B Hafkemeyer, de Pelotas e Alfredo Bley Valkenbur, da Holanda e os frades
Felippe Niggmeyer, Nicodemus Grundhoff e Julio Janssen.132 Na terceira edição do índex, ele
mencionou também, com destaque Ancilla Domini (pseudônimo de Hilda Leite Guimarães),
que segundo Sinzig, em vida não havia permitido que ele a citasse, mas cuja colaboração teria
sido a mais expressiva entre todos os que o auxiliaram.133
Aparecida Paiva, que fez seu doutorado na área de Literatura Comparada a partir de
uma análise do Guia para as consciências, estudou as correspondências trocadas entre Pedro
Sinzig e a escritora Amélia Rodrigues. Nessas correspondências, ela observou a relação
extremamente próxima e afetuosa que se desenvolveu entre ambos. Para a autora, Amélia
Rodrigues também teria participado, ativamente, do empreendimento de censura realizado por
Sinzig, ainda que não seja possível afirmar que ela de fato tenha escrito algum verbete para o
índex.134
A partir da leitura dos artigos publicados pela revista Vozes é possível supor também
que Sinzig contou com muitos outros colaboradores não citados nominalmente em seu índex.
Isso porque, em 1914, o franciscano publicou um texto que comentava sobre o projeto do livro
e pedia o auxílio de todos que pudessem ajuda-lo a concluí-lo até janeiro de 1915, quando se
realizaria o I Congresso da Boa Imprensa, no qual o franciscano pretendia fazer o lançamento
da obra. Nesse sentido, Sinzig iniciava o texto comentando o cansaço físico que a realização de
tal tarefa lhe impôs, para na sequência instruir aqueles que pretendessem enviar suas
colaborações:

Contando apenas com um ou outro que actualmente o ajude, e tendo-se visto obrigado
a parar no exame dos livros, por não lh’o permitir – apezar de ter bons olhos – a vista
demasiadamente cansada, faz este apelo a todos quantos se interessem pelo assumpto.
[...]
Querem tornar o Guia, desde já, mais importante?
Mandem-me então o seguinte:
1) Título exacto da obra, com indicação do editor e do logar do aparecimento, e si o
souberem, do preço.
2) Um resumo pequenino da narração
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3) A indicação clara, si é leitura boa ou inofensiva para todos, ou si não serve para
ninguém, ou se tem apenas alguns senões, mais ou menos graves e quaes são
estes.135

Através dessa atitude, Sinzig abria espaço para a participação do público leigo que
tivesse o interesse em ajudá-lo a concluir seu trabalho. Ainda que ele tenha supervisionado e
reunido todos esses comentários, é interessante observar a obra como uma construção coletiva,
da qual puderam participar não apenas pessoas próximas ao franciscano (por ele criteriosamente
selecionadas), mas também todos os leitores da revista que se sentissem sensibilizados pela
causa do enfrentamento às más leituras.136 Para determinar o olhar que os colaboradores
deveriam ter com relação às obras, Sinzig estabelece um critério único que deveria determinar
os julgamentos – a questão moral:

Confesso que, ainda que não possa nem deva atender a pessoas demasiadamente
escrupulosas, prefiro bastante rigor nestas apreciações do lado moral dos livros;
ninguém condemnará, por exemplo, nos romances, scenas de amor quando nelas
preside a delicadeza da consciência; serão prejudiciais, entretanto, quando
demasiadamente vivas e ardentes ou – quando baixas.137

Além do envio de verbetes, Sinzig solicita ainda nesse texto, a doação de romances de
todo o tipo (bons ou maus) para a biblioteca do Centro da Boa Imprensa. Assim, quem não se
sentisse capaz de escrever comentários de obras, poderia colaborar simplesmente enviando
livros para a avaliação. Folheando o Através de Romances podemos observar, em muitos
verbetes algumas indicações de autoria, ao final do comentário, com a demarcação de iniciais
ou do nome completo de quem os escreveu. Não podemos afirmar, contudo, que todos os
comentários que não foram assinados foram escritos por Sinzig.
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Mesmo sem poder dizer com exatidão quantas pessoas participaram do projeto de
Sinzig, não podemos deixar de pensar no papel da adesão do laicato para o sucesso da
construção do Através dos Romances. Ainda que possamos perceber alguns equívocos
cometidos na compilação dos verbetes,138 é inegável o esforço realizado por Sinzig e seus
colaboradores empenhados na censura. Se pensarmos que o ato de censurar é também uma
forma de exercer o poder no interior de uma sociedade, podemos supor que muitos desses
leigos, ao se voluntariarem para comentar as obras, desejassem também compartilhar desse
poder.
Há uma preocupação gráfica, na elaboração da edição, demonstrada pela disposição
em destacar visualmente aqueles livros cuja leitura era indicada. Para tanto, a impressão desses
títulos foi realizada com letras maiúsculas, enquanto que os livros de orientação católica foram
impressos em negrito. Aqueles livros considerados reprováveis, cuja leitura não deveria ser
realizada, aparecem em itálico e também, as obras em português foram destacadas com uma
fonte maior do que as publicadas em língua estrangeira. Todo esse cuidado, no entanto, deixou
escapar a impressão visual causada pelo tamanho dos verbetes – sempre muito mais prolixos
com relação às obras consideradas perigosas, do que quando tratavam das obras cuja leitura era
recomendada. Essa ênfase nas obras consideradas perniciosas poderia ser evitada se Sinzig
tivesse optado por construir uma listagem que contasse apenas com os títulos de textos
edificantes, alinhados ao pensamento católico. Tal opção, no entanto, foi descartada pelo
censor, que acreditava que a exclusão dessas obras poderia levar os leitores a acreditarem que
aquilo que não estava na lista poderia ser lido livremente. A demarcação, neste sentido, de tudo
o que era considerado impróprio, bem como os motivos que levaram a essa avaliação, foi
considerada essencial para a realização do projeto:

Os romances serão todos apreciados sob o ponto de vista moral, não faltando alguma
palavra, geralmente sobre seu valor literário. Isto também com relação aos romances
máus, para que nenhum leitor possa dizer: Ah! O autor do livro não conhece este
romance tão bom, que tenho nas mãos, sinão tel-o-a apreciado em seu guia! A única
exceção é a dos romances de cujo título, com evidencia, se pode concluir para seu
caracter imoral ou ofensivo á religião. 139

Um desses equívocos mais curiosos é o comentário realizado à obra “Memorial de Braz Cubas”, atribuída a
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Todo esse esforço para construir a norma, no entanto, parece ter levado ao aguçamento
de curiosidades com relação aos livros proibidas. E nem poderia ser diferente, uma vez que,
como afirma Georges Bataille em sua obra O Erotismo, a existência do proibido – e a
possibilidade de sua transgressão – fundamentam o próprio desejo. No momento da
transgressão, vivemos a experiência do pecado, marcada por uma angústia sem a qual o proibido
não existiria. As proibições seriam assim, a mola propulsora do próprio prazer.140 Essa relação
humana com as interdições parece-nos pertinente aqui para pensarmos nas razões para o
insucesso das iniciativas de censura ao longo da História, que já era observado por Diderot no
século XVIII: “quanto mais severa é a proscrição, mais sobe o preço do livro, mais ele excita a
curiosidade do futuro leitor, mais ele é comprado e mais é lido”.141
Essa inesperada consequência da elaboração de uma obra que pretende censurar as
leituras foi sentida pelos integrantes do Centro da Boa Imprensa logo após o lançamento do
livro de Sinzig. Nesse sentido, em 1921, Soares de Azevedo publicava na revista Vozes, um
texto intitulado Os fructos prohibidos, em que descrevia o comportamento de muitos católicos
que, mesmo informados pelo Através de Romances, não deixam de lado os maus livros.
Indignado com a atitude daqueles que esperavam alguma aprovação para ler, ao menos algumas
páginas de livros condenados, ele transcreveu um curioso diálogo, que afirmava ser um
exemplo de centenas de casos que lhe ocorriam todos os dias:

Eu mesmo tenho encontrado sérias dificuldades em convencer determinadas jovens
de que em hypothese nenhuma devem ler certos autores. Anda uma, por exemplo – e
eu nem siquer lhe sei o nome – a perguntar-me todo o santo dia, pelo telefone, quaes
as obras de Eça de Queiroz que poderá ler. [...]
- Minha senhora: o Através dos romances condena todos os livros de Eça de Queiroz.
- Sim, sei. Eu só desejo, porém, deleitar-me com o estilo do grande escritor portuguez.
- É perigoso. A senhora pode deixar-se empolgar pelo conceito. O risco é muito
grande.
[...]
- Sou uma moça de 25 annos. Tenho certo preparo. A educação que me deram meus
pais serve de couraça aos perigos que a leitura de Eça possa me oferecer.
- Não creio. A senhora tem 25 e eu 31. A educação que recebi não me parece mais
frágil que a sua. O meu preparo, certamente, não será menor. No entanto eu também
não me sinto seguro. Ninguem se pode sentir seguro contra as insidias de um livro
muito bem escripto e com uma argumentação aparentemente irrespondível.
- Mas eu garanto.
- A senhora não pode garantir, porque nem os santos podiam garantir que domariam
os instinctos, quando quisessem; só as almas privilegiadas se podem considerar
imunes das epidemias intellectuaes e Moraes. A senhora, com certeza...
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- Não sou santa, nem privilegiada, é verdade. No entanto, tenha a bondade de me dizer
onde se acham à venda os livros de Eça.
- Sempre os vai ler?
- Tentarei. Si não me agradarem, ponho-os de parte.
- Dou-lhe os meus pêsames. Não sei onde se vendem obras de Eça. Passe bem. 142

Essa vinculação dos livros com o fruto proibido, com o pecado é o fio condutor de
toda a narrativa que inicia o livro Através dos Romances. Na longa introdução que Sizing
constrói antes de realizar a listagem das obras, o frei compara os livros com maçãs,
aproximando-se da história de Adão e Eva. Na parábola, o pai cede aos apelos da filha
comprando-lhe maçãs numa loja desconhecida e horas depois a menina morre por
envenenamento. Através dessa analogia, Sinzig afirma que os livros, assim como a maçã,
podem nos enganar com sua aparência sedutora. Dentro da mesma lógica, as livrarias do Rio
de Janeiro são comparadas a árvores, carregadas de frutos de aparência apetitosa, mas que não
devem ser consumidos porque já estão todos estragados. Assim, aqueles que consomem apenas
frutos vencidos, acabam tendo o gosto comprometido por um mau gosto perverso, que faz com
que as pessoas se sintam inclinadas apenas livros ruins, a despeito dos males que eles podem
trazer. Alertar os fiéis sobre esses perigos e sobre os “jardins profanos” onde são cultivadas
essas obras perniciosas aparece como uma missão cristã para o autor.
A crítica de Sinzig se estendia para as bibliotecas onde, na sua visão, juntamente com
boas obras eram encontrados inúmeros venenos. Enquanto os textos maléficos poderiam ser
encontrados por toda parte, apenas poucas livrarias vendiam os livros católicos. Na opinião do
franciscano, faltavam também bibliotecas católicas, que pudessem reunir apenas bons livros,
os “pratos apetitosos”, dos quais o católico deveria se servir. Dessas constatações, já
apresentadas no discurso produzido sobre a leitura em diversos artigos publicados pela revista
Vozes, decorria a necessidade de empreender um amplo projeto de saneamento literário, tal qual
foi proposto pelo Centro da Boa Imprensa, do qual o livro Através dos Romances faz parte.
É interessante observar, nessa narrativa que introduz o índex, o quanto Sinzig se utiliza
de frases de efeito, recursos literários que levam à comoção dos leitores, com o intuito de
convencê-los de suas ideias. A história é envolvente, explora os aromas, os sabores, descreve a
tentação, o desejo pelo pecado e o prazer passageiro que ele proporciona. São os mesmos
recursos, portanto, dos quais a “má literatura” faz uso para corromper seus leitores, apenas o
objetivo é diferente. Demonstra-se, assim, o grande desejo do franciscano em substituir os
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“maus romances” por aqueles que pudessem ser mais adequados para os leitores católicos. Tal
atitude, só poderia ser realizada por alguém que em algum momento, também já se deixou
envolver por belas construções literárias.
Através da leitura dos artigos publicados pela revista Vozes, pudemos perceber que o
índex publicado por Sinzig suscitou alguns descontentamentos, por parte de católicos que
conheciam alguns dos romances criticados no livro. Nem todos concordavam que algumas das
obras citadas eram imorais. É possível verificar alguns aspectos dessa recepção em respostas
realizadas por meio da revista a essas críticas. Para respondê-las, reafirmavam-se as distinções
que deveriam ser feitas entre o estilo literário e o conteúdo das obras:

Estamos tão mal habituados, em literatura, a discernir o bem do mal, porque atidos
quase sempre aos primores d’estylo, á fama de que vem precedido o autor e á
interpretação mais ou menos realista dos mil e um episódios da vida moderna, que o
sr. Antonio Torres, por exemplo, antes de partir para a Europa, talvez a um banho
espiritualista que o traga mais outro, abriu-se comigo numa série de desabafos
barulhentos, escandalizado com o facto de o Atraves dos Romances haver condenado
algumas das muitas e muito conhecidas obras da escriptora patrícia Julia Lopes de
Almeida. [...]. Na sra. Julia Lopes de Almeida eu reconheço, antes de mais nada, uma
excelente esposa e uma extremosa mãe de família. [...]. Isso, porém, não quer dizer
que eu deva aconselhar a jovens a leitura de todos, indistinctamente de todos os seus
livros, porque em alguns deles se narram episódios escabrosos e se defendem ideias
condemnaveis. Há aqui uma questão de justiça e uma absoluta conformidade com as
instrucções da igreja.143

É impossível verificar se de fato o guia chegou a ser consultado por pais de família,
diretores de escolas e outros interessados que quisessem impedir que livros perniciosos
entrassem em suas casas, como pretendia Sinzig. O que se sabe é que em meio a desabafos
barulhentos e curiosidades despertadas pelas próprias críticas aos romances, foi sendo
construído um apaixonado discurso de combate às más leituras. Sinzig sabia das limitações de
seu projeto, tanto que se dizia motivado por saber que pelo menos um em cada cem chefes de
família utilizaria suas recomendações para evitar que a inocência de seus filhos fosse levada
por textos venenosos.144 Assim sendo, salvar uma única alma que fosse já seria uma grande
recompensa pelo seu trabalho. Também por essa razão, o projeto de Sinzig não se encerrava na
literatura, mas se estendia no combate à propagação do pecado nos jornais, nos teatros, nos
cinemas, enfim, em todos os meios de comunicação que então estavam disponíveis.
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Controlar sozinho todas essas esferas da vida cultural, no entanto, seria trabalho demais,
mesmo para o incansável franciscano. Por isso mesmo, ele assistiu com regozijo às ações
empreendidas pela Liga pela Moralidade no sentido de recolher, e denunciar obras
consideradas imorais. Através dessas ações, que serão tema de nosso próximo capítulo, Sinzig
via seu discurso a favor da censura sendo, finalmente, colocado em prática.
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3 OS CAMINHOS DA CENSURA

Por imoral, mas que fatalidade!
Foi apreendida Mademoiselle Cinema:
Corre um frisson nos nervos da cidade
Como tomados de emoção suprema.
De Catumbi e lá da linha extrema
Dos subúrbios explode a hilaridade:
É mais um brilho falso no diadema
Virgem da Liga Pró-Moralidade.
Homem sisudo, honesta rapariga,
Andam todos clamando no deserto
Para comprá-la ... e revende-la à Liga
É que o seu presidente – homem da gema -,
Se agiu dessa maneira, é que, por certo,
Leu e gozou Mademoiselle Cinema...
Má Língua – Revista Careta, 1924

O poema que serve de epígrafe para este capítulo é apenas uma das inúmeras
manifestações que tomaram conta da imprensa carioca em 1924, contra a apreensão do famoso
livro Mademoiselle Cinema, da autoria de Benjamim Costallat. A ação, realizada por dois
agentes e um guarda civil da Polícia do Distrito Federal do Rio de Janeiro, foi considerada
arbitrária por inúmeros jornalistas, uma vez que não havia uma ordem legal que autorizasse o
recolhimento da obra. Por consequência, iniciou-se um amplo debate a respeito do direito ao
livre-comércio e sobre o que, afinal de contas, poderia ser considerado como ofensivo à moral
pública. Como a denúncia que levou ao recolhimento da obra foi realizada pela Liga pela
Moralidade, as críticas que circularam por diversos jornais recaíram também sobre os
integrantes do grupo católico, na época presidido por Pio Benedicto Ottoni.
A partir do relatório da liga, publicado em seu boletim no dia 30 de setembro do mesmo
ano, é possível compreender os principais acontecimentos que estiveram em torno dessa ação
policial. De acordo com o relato, uma vez realizada a denúncia ao Ministério Público, o
promotor Gomes de Paiva Filho requereu um mandado de busca e apreensão contra duas obras,

77

uma editada por Jacintho Ribeiro dos Santos145 e outra pela Editora Benjamim Costallat &
Miccolis. Com o documento em mãos, iniciou-se uma primeira operação policial, com o
objetivo de recolher os livros em suas editoras. Essa busca, no entanto, não obteve êxito, pois
os livros não foram encontrados para a perplexidade do presidente da liga, que afirmava que
eles “sumiram como por encanto”.146
Apesar do fracasso da primeira incursão, a emissão do mandado foi utilizada como
justificativa para a prisão de um empregado e do gerente da Livraria Leite Ribeiro, flagrados
vendendo um dos romances denunciados. Em seguida, os dois sócios da livraria (a maior do
Rio de Janeiro da época) também foram presos sob a mesma acusação. Para não dar visibilidade
a obras consideradas sediciosas, o Boletim da Liga pela Moralidade não indicava nem os títulos
dos livros, nem os nomes de seus autores, mas sabe-se que o livro que motivou o flagrante foi
Os Devassos, de Romeu de Avellar,147 publicado naquele mesmo ano pela Costallat & Miccolis.
Assim, como parte da operação, foram apreendidas todas as cópias de Os Devassos encontradas
na livraria. O que chama a atenção nessa incursão, no entanto, é que os policiais não se
limitaram a recolher apenas os exemplares desse livro, mas acabaram apreendendo também
Mademoiselle Cinema, sob o qual até então não pesava nenhuma acusação. A atitude arbitrária
foi relatada com naturalidade por Pio Benedicto Ottoni:

Corre, pela 1ª Pretoria Criminal outro processo contra um empregado, o gerente e os
sócios da Livraria Leite Ribeiro, originado pela prisão em flagrante dos primeiros no
acto de venderem um dos dois livros que foram objeto da representação da Liga ao
Dr. Procurador Geral, havendo sido, por ocasião do flagrante, apprehendidos os
poucos exemplares encontrados. Aproveitou-se a ocasião para apreender também uma
terceira obra, cujo autor, que é um dos editores do outro livro, tem procurado fazer
pela imprensa uma grande propaganda do seu livro sob o pretexto de atacar a Liga.
148

Como vimos, Mademoiselle Cinema já era um livro bastante conhecido quando se
iniciaram as aberturas de processos criminais contra obras consideradas pornográficas e isso
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explica em parte a reação da imprensa contra a sua apreensão. Além disso, para escrevê-lo,
Benjamim Costallat inspirou-se na obra francesa La Garçonne, de Victor Marguerite, que
causou alvoroço na Europa por retratar uma menina que usava cabelos curtos, com ares de
garoto, fumava e era dona de uma escandalosa desenvoltura. A polêmica em torno do livro fez
com que seu autor fosse expulso da Academia Francesa, fato celebrado nas páginas da revista
Vozes, em 1923:
Castigo merecido – Refere a Revue das Lectures, de Paris, que o presidente da
República firmou, em 1º de janeiro, o decreto sancionando a expulsão do sr. Victor
Marguerite da Ordem nacional da Legião da Honra. Pelos termos do decreto, a decisão
tomada baseia-se no ‘atentado contra a honra’ cometido por esse escritor, comendador
daquela Legião, publicando sua última novela ‘La Garçonne’. [...]. Magnifico espelho
para certos escriptores nossos, que vivem a farejar escandalos e a refocilar-se no lodo
de certos pecadilhos da sociedade, que condimenta, ao seu valor depravado.149

Inspirados pelos resultados obtidos na França contra a obra de Marguerite, os
membros da Liga pela Moralidade chegaram a denunciar também La Garçonne, pouco antes
da ação que foi realizada na Livraria Leite Ribeiro. A análise realizada por peritos, no entanto,
concluiu que não havia nada no livro que pudesse ser considerado ofensivo aos bons costumes,
motivo pelo qual o processo não foi levado a diante. De qualquer maneira, é muito provável
que Costallat tivesse o conhecimento daquilo que ocorreu na França e que disso tenha retirado
a motivação necessária para escrever seu livro, afinal, era esse o tipo de temática que costumava
atrair um número maior de leitores.150 Neste sentido, podemos afirmar que o autor tinha
exatamente o perfil condenado pelos intelectuais católicos do período, uma vez que para
alcançar o sucesso, ele não hesitava em se utilizar de temas polêmicos como estratégia para
impulsionar suas vendas. Tal intencionalidade relacionada à publicação de Mademoiselle
Cinema pode ser observada no próprio prefácio do livro, no qual o autor antecipava as reações
moralistas à sua obra:

Vão gritar contra o escândalo! De apito na boca vão apitar para a moral, como se a
moral fosse uma espécie de guarda noturno, postado numa esquina, à disposição de
qualquer apito! É fatal! Há criaturas cuja única ocupação é espernear. É um
passatempo como outro qualquer.... Esta Melle. Cinema vai, pois, fazer espernear
muita gente. Que esperneiem, à vontade, é o que desejo. Esperneiem e continuem a
gritar, em altos brados, que sou um escritor pornográfico. Não faz mal. Eu continuarei
149
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a dizer verdades, as minhas verdades, essas verdades que, só porque ninguém as diz,
passam a ser mentiras... A verdade só por si é uma coisa escandalosa. E quando a
verdade dói, ela escandaliza mais ainda! Melle. Cinema vai ser, pois, considerado um
livro escandaloso e imoral. 151

Quando lançou Mademoiselle Cinema, em 1923, Benjamim Costallat já possuía
inúmeros outros livros publicados e era também bastante conhecido pela sua atuação
permanente como crítico de arte e cronista do Jornal do Brasil,

152

um dos mais populares

jornais cariocas do período. Além de ter escrito romances, o autor também atuou produzindo
textos para anúncios, nos quais imprimiu sua preocupação com as temáticas da modernidade,
do cosmopolitismo e da sedução. De acordo com Betriz Resende, seus textos sobre esses
produtos expressam a mesma agilidade de Mademoiselle Cinema, personagem mergulhada na
vida moderna. Exemplo disso são os reclames da água-de-colônia Orbleu que “conserva mesmo
a cem quilômetros a hora de sua sedução inebriante” e do tônico Neurobiol, cujo resultado
seguiria a velocidade das últimas invenções da época: “rápido é o avião, rápido é o telégrafo,
rápido é o rádio. Mas muito mais rápidos ainda são os efeitos do Neurobiol”.153
A proximidade que Costallat possuía com os textos publicitários e com a escrita para
um público popular, transpareceu também no seu trabalho como editor. Preocupado com a
divulgação do livro nacional, o autor defendia um maior investimento nos aspectos gráficos dos
livros brasileiros, que deveriam ser capazes de despertar o interesse de leitores já por suas capas.
Neste sentido, no mesmo ano em que publicou Mademoiselle Cinema, lançou a segunda edição
de seu livro de contos Modernos, com ilustrações de capa e miolo assinadas pelo artista Di
Cavalcanti, um cuidado gráfico completamente inovador para o período.154 Em cada uma dessas
imagens destacavam-se figuras femininas nuas ou semi-nuas, por vezes acompanhadas de
motivos florais e linhas sinuosas.
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Fundada em 1923 em sociedade com o italiano José Miccolis, a editora Costallat &
Miccolis teve uma atuação destacada no cenário intelectual carioca, tendo publicado inúmeros
livros de sucesso em seu curto período de existência (a sociedade foi rompida em 1927). Grande
parte desses livros guardava uma forte relação com a linguagem jornalística, de forma que a
editora se tornou famosa por suas publicações polêmicas, que evidenciavam os aspectos mais
perversos do submundo da cidade do Rio de Janeiro. Para que essas narrativas despertassem o
interesse do público, os editores lançavam mão de capas com ilustrações provocativas e de
títulos sugestivos como Mulheres do próximo (Mario Hora,1923), A cidade do vício e da graça
– vagabundagem pelo Rio noturno (Rui Ribeiro Couto, 1924), Nossos Grandes em ceroulas
(Ricardo Pinto, 1924), Um crime no Rio de Janeiro (Mauro de Almeida, 1925), A virgem nua
(Hermes Jurema,1925), No país da volúpia (Antonio Selestino, s/d), apenas para citar alguns
dos mais de cinquenta títulos publicados, certamente um número bastante expressivo para a
época.155
Durante os anos de existência da Costallat & Miccolis foram editados livros de autores
de diferentes regiões brasileiras, como parte do compromisso de seus editores com a literatura
nacional. Essa mesma preocupação aparecia com relação à difusão dos textos, que eram
divulgados em jornais espalhados por diferentes regiões do país. Nos periódicos, os títulos dos
livros e os nomes de seus autores eram destacados acompanhados de indicações sobre a
quantidade de cópias vendidas e muitas vezes, ao lado de trechos ousados e instigantes das
obras. Com base nessas estratégias de publicidade, a casa editorial notabilizou-se pela venda de
suas brochuras populares, escritas em linguagem fácil e recheadas de ilustrações. Para a
historiadora Patrícia de Souza França, a importância da Costallat & Miccolis pode ser
comparada a da Monteiro Lobato & Cia, naquele contexto:

É possível, portanto, identificar muitas semelhanças entre as atividades editoriais de
Monteiro Lobato e de Benjamim Costallat, como a preocupação com um sistema de
distribuição que levasse suas edições a diferentes cidades brasileiras; a ampla
publicidade; além da preocupação com a apresentação gráfica e com o preço das
edições. Benjamim Costallat e Monteiro Lobato inseriam-se num momento de
profundas transformações no mercado editorial. Concebendo o livro como produto
comercial e desejando ganhar dinheiro com a atividade de escritor, Costallat buscou
pôr em prática uma campanha pelo livro nacional, que incluía a difusão de obras
nacionais a um amplo público leitor, promovendo
escritores
nacionais
e
156
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Desenvolvidos como produtos comerciais que lançavam mão de enredos provocantes,
amplamente divulgados, vendidos a baixo custo e com um projeto gráfico extremamente bem
cuidado, os livros editados pela Costallat & Miccolis só podiam despertar a indignação dos
conservadores integrantes da Liga pela Moralidade. Em certa medida, inclusive, podemos dizer
que o perfil dos livros publicados pela editora enquadra-se perfeitamente naquele que era
criticado por Pedro Sinzig há mais de uma década e que a liga pretendia eliminar, acreditando
no poder nocivo que essas obras poderiam exercer, sobretudo sobre as moças das boas famílias
católicas. Reforçando esse tipo de alerta, em 1924, Mademoiselle Cinema era ironicamente
citada nas páginas da revista Vozes:

Quanto à [influência] dos livros, desculpem-me tomar para exemplo o seguinte:
Escutei, há dias, a conversa de dois amigos, mais ou menos assim:
_ Então, como vamos de pequena?
_ Muito mal!... Ella é muito séria! Não me dá margem...
_ Ora, você também! Você já deu a ella a Mlle. Cinema? É melhor que La Garçonne!
_ Ainda não. Ella está lendo Virgens Amorosas.
Sem fazer nenhum outro comentário (as entrelinhas dariam páginas), limito-me a
notar que os patuscos, desses ahi da Avenida, sabem mais que Proal, no tocante à
influencia das leituras!157

Convictos de que o livro servia como um irresistível modelo de conduta para seus
leitores, os integrantes da Liga pela Moralidade viram em Mademoiselle Cinema um perfeito
exemplo das más leituras que precisavam ser combatidas. Na carta denúncia encaminhada pelo
grupo católico ao Procurador Geral do Distrito Federal, Pio Benedicto Ottoni, explicava que
publicações como Os Devassos e Mademoiselle Cinema não eram compatíveis com um país
civilizado, sendo “tristes expoentes de uma literatura da lama” 158, cujos autores e editores
estariam comprometidos apenas com o lucro. Solicitava-se assim, a aplicação da Lei n. 4743,
de 31 de outubro de 1923, que regulava a liberdade de Imprensa. Em seu artigo 5º, o decreto
proibia a “circulação de livro, folheto, periódico ou jornal, gravura, desenho, estampa, pintura
ou impresso de qualquer natureza”, desde que contivesse ofensa à moral e aos bons costumes.159
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Ao analisar a denúncia, o promotor José Gomes de Paiva considerou improcedente a
acusação contra Mademoiselle Cinema, explicando que o livro tinha um caráter pedagógico e
moralizador, ao contrário do que afirmava a Liga. Tal decisão, no entanto, não se estendeu para
Os Devassos, cujo processo foi aberto, levando Benjamim Costallat e José Miccolis ao banco
dos réus por terem impresso um livro considerado imoral. Independentemente do resultado
dessas primeiras iniciativas de censura, não podemos desprezar a montagem do aparato de
repressão que então se iniciava. Depois de uma intensa campanha empreendida por grupos
católicos ligados à revista Vozes a favor do saneamento das publicações impressas, abria-se
espaço para o cerceamento de pensamentos e palavras, apoiado pela polícia, pelo judiciário e
também pela legislação. Não por acaso, Pedro Sinzig celebrava com entusiasmo as ações da
Liga pela Moralidade:
Honra á União Cathólica do Rio, que por meio de seu presidente, dr. Pio Ottoni, com
o auxílio do Chefe de Polícia, dr. Belisário Távora, e mais tarde, por outro presidente,
o dr. Romulo de Avellar, fez apreender e queimar milhares dessas publicações, que
envergonham o paiz e o levam ao abysmo certo. 160

Quando tomei contato pela primeira vez com o Guia para as Consciências, escrito por
Pedro Sinzig, já conhecia a polêmica que surgiu em torno da apreensão de Mademoiselle
Cinema e de Os Devassos. Na ocasião, chamou-me a atenção a existência de um discurso
condenatório à leitura de ficção seguida, poucos anos depois, pelo julgamento de editores de
romances. Sabendo que o discurso havia sido produzido por um padre e que a apreensão dos
romances teria ocorrido a partir de uma denúncia realizada por uma liga católica, passei a
investigar as conexões entre Sinzig e a Liga pela Moralidade.
A partir de textos publicados na revista Vozes de Petrópolis, no Boletim da Liga pela
Moralidade e de cartas enviadas por Pio Benedicto Ottoni ao chefe de polícia Belisário Távora,
foi possível perceber que não apenas havia uma relação próxima entre o franciscano e os
integrantes da liga, mas também que a campanha católica de combate às más leituras esteve
diretamente relacionada à inclusão do artigo 5º ao decreto-lei 4.743/23. Neste sentido, o
objetivo desse capítulo é mapear esse movimento através do qual se convertiam em ação as
aspirações dos moralistas católicos que viveram nos primeiros anos do século XX no Brasil.
Para tanto, a primeira parte desse capítulo procura remontar a história da Liga pela Moralidade,
de acordo com as informações que foram obtidas nas fontes consultadas. Em seguida, na
segunda parte, deve-se demonstrar como a polícia do Rio de Janeiro colaborou com o
160
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desenvolvimento do projeto de saneamento moral católico. Na terceira parte, exploraremos o
contexto em que foi promulgada a Lei de Imprensa, destacando a participação do grupo
vinculado à revista Vozes neste processo. Por fim, devemos explorar os desdobramentos da
utilização da moral como um critério de avaliação e de julgamento de obras literárias no
período.
Percorrer a configuração desse aparato repressivo do texto escrito a partir do discurso
católico moralizador pode, ainda, contribuir para que possamos compreender melhor as
permanências das iniciativas de censura ao longo da história do Brasil.161 De fato, há uma ampla
historiografia que se preocupou em estudar tais ações de cerceamento das palavras e de
pensamentos, especialmente durante os governos ditatoriais que marcaram a história de nossa
República. No entanto, é preciso considerar que a censura, longe de ter sido inventada por esses
governos, nos acompanhou desde o período colonial, ainda que assumindo intensidades
diferentes ao longo de seu curso. O pensamento católico conservador de combate à
modernidade é, portanto, um elemento essencial para a compreensão dessas ações de
cerceamento, uma vez que à medida que a igreja se reaproximava do Estado, este assumia parte
desse discurso. Se durante o Estado Novo Vargas iniciou um esforço sem precedentes com o
objetivo de zelar pela moral pública vinculando-a à honra nacional,162 isso decorre da
efervescência que as discussões em torno da moralidade assumiram nas décadas anteriores.
Entre os principais interlocutores desse debate, estiveram os jovens integrantes da Liga pela
Moralidade.

3.1 A LIGA PELA MORALIDADE

Em 1912, Pedro Sinzig noticiava com alegria nas páginas da revista Vozes o sucesso de
uma ação de saneamento moral ocorrida na Alemanha. De acordo com o padre, os moradores
de Munchen-Gladbach teriam conseguido fechar uma casa de tolerância na cidade a partir dos
protestos realizados por duas ligas antipornográficas, uma católica e outra protestante. Diante
da recusa das autoridades locais em fechar a casa e banir as moças que ali trabalhavam, os
161
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moradores teriam colocado um grande refletor em frente à casa (com o intuito de expor todos
aqueles que ali entrassem) e se revezaram por seis meses em frente ao local, procurando evitar
que alguém se aproximasse. Muito organizados, esses moradores teriam apresentado inúmeras
denúncias aos poderes locais, alegando que a presença da casa favorecia a imoralidade pública
e desvalorizava os imóveis da região. Por fim, as ligas obtiveram sucesso, conseguindo que a
casa fosse fechada. A partir desse exemplo, onde a perseverança teria sido fundamental para o
sucesso de uma batalha contra a imoralidade, o franciscano destacava a necessidade de se
realizarem ações semelhantes no Brasil. Segundo ele, o início desse trabalho já estava sendo
iniciado pela União católica Brasileira, que há pouco tempo fundara a Liga Antipornográfica,
com o objetivo de combater a imoralidade no nosso país. 163
Um ano depois, com o mesmo entusiasmo, Sinzig escrevia sobre as primeiras conquistas
da referida liga, em um artigo em que celebrava o primeiro ano da União Católica Brasileira.
De acordo com o franciscano, o grupo estaria empenhado na defesa dos princípios do
catolicismo, agindo para isso nas mais diferentes esferas da sociedade. Organizando-se e
solicitando o apoio da polícia, a Liga Antipornográfica teria obtido cartões de entrada gratuita
nos cinemas do Rio de Janeiro. Em posse dessas credenciais, dez de seus integrantes assumiram
a tarefa de fiscalizar os filmes, assistindo-os na estreia e transmitindo ao padre, por telefone,
suas impressões sobre aquilo que estava sendo exibido. De posse dessas informações, quando
necessário, Sinzig contatava a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e exigia o corte de cenas
que atentassem contra a moral.164
De acordo com Claudio Aguiar Almeida, que estudou as iniciativas de censura ao
cinema empreendidas pelo Centro da Boa Imprensa e pela Liga Antipornográfica, essa foi
apenas a primeira conquista do grupo católico no campo do saneamento moral do cinema. Nos
anos seguintes, os jovens liderados por Sinzig criariam a revista A Tela, voltada para a avaliação
moral de filmes, desenvolveriam uma censura paralela a partir de acordos realizados com
agências exibidoras e procurariam substituir o departamento de polícia no papel de censurar
teatros e cinemas. 165
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Com relação às publicações impressas consideradas pornográficas, ao término do
primeiro ano de trabalho da Liga antipornográfica, Sinzig considerava que também já havia
motivos mais do que suficientes para celebrar. Através de suas denúncias, os integrantes do
grupo católico conseguiram a apreensão de inúmeras revistas e folhetos imorais. Além disso,
atuando na alfândega, teriam impedido que outros tantos entrassem no país. As palavras do
franciscano não escondiam seu orgulho:

E dizer que isso tudo se refere a um só ano! [...] Mas uma confissão tenho que fazer:
sinto certa inveja desses Dr. Pio Ottoni, Dr. De Lemare Leite e dos outros valentes
moços, que conseguiram serem appreendidos 7451 folhetos imoraes. Imagine o
mérito diante de Nosso Senhor! Que benefício feito à sociedade! Cada folheto desses,
na média, de certo teria sido lido por 5 pessoas; provavelmente, no correr do tempo,
por muito, muito mais. Ora já nessa hypotese de apenas 6 leitores, o numero total teria
se elevado a 44706. E não são folhetos de uma immoralidade qualquer, mas taes que,
em geral, envenenariam para sempre a fantasia e o coração do leitor que, por sua vez,
procuraria novas vitimas, e estas, cada uma por si, ainda outras, sem terminar então o
numero dos seduzidos. [...] Quantas famílias salvas pela apreensão e destruição desses
7451 folhetos!166

Em 1917 a Liga Antipornográfica foi reorganizada, passando a ser chamada de Liga
pela Moralidade. A mudança do nome, no entanto, não mudou seu foco de ação. Contando com
um número de membros maior, foi possível que o grupo ampliasse seu campo de atuação,
combatendo manifestações públicas de imoralidade, a pornografia e a propaganda
anticonceptiva. Na visão de seus integrantes, essas iniciativas não apenas eram fundamentais
para a recristianização da sociedade brasileira, mas também para a própria construção da pátria,
dentro de uma lógica que considerava o saneamento moral como uma condição para a
civilização.167
Para iniciar o seu funcionamento, a Liga pela Moralidade fez uma campanha para
arrecadação dos recursos necessários para a concretização de suas ações. De acordo com
Peixoto Fortuna, foram conseguidos donativos de casas comerciais e de pessoas “de destaque”
do Rio de Janeiro. Os nomes desses colaboradores e de suas empresas eram frequentemente
divulgados nos textos publicados pela Liga. Além de contar com o apoio financeiro de membros
da sociedade, a liga obteve a aprovação do Cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro Joaquim
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Arcoverde e também o apoio de diversos bispos e de outras associações católicas como o
Apostolado das filhas de Maria no Brasil e a Liga católica Jesus Maria José.
Desde a fundação da Liga pela Moralidade, houve uma grande preocupação com
relação à publicidade de suas atividades. De acordo com o relato de João Peixoto Fortuna (seu
primeiro presidente), publicado na revista Vozes em 1918, a propaganda era essencial para que
a liga se tornasse conhecida e pudesse ter êxito em suas reclamações. 168 Para alcançar essa
visibilidade, seus integrantes escreviam artigos descrevendo seus propósitos e realizações e os
enviavam a jornais que circulavam pelo país no período. Esses textos eram replicados pelos
periódicos vinculados ao Centro da Boa Imprensa e durante o tempo em que Sinzig esteve à
frente da Vozes, os relatórios anuais da Liga também foram divulgados pela revista.
Aqui, vale a pena avançarmos um pouco no tempo, para elucidar as questões que
motivaram Sinzig a se afastar do amplo projeto de saneamento moral que durante anos defendeu
nas páginas da revista Vozes. Para compreender esses acontecimentos, devemos lembrar que a
criação de associações leigas como a Liga pela Moralidade já vinha sendo incentivada nas
encíclicas papais desde o século XIX, tornando-se um espaço de militância católica a partir do
século XX. Como vimos no primeiro capítulo, até o pontificado de Leão XIII, a igreja perseguiu
o ideal de reconquistar o controle sobre a sociedade a partir da recristianização de cada católico.
Baseados na teoria dos círculos concêntricos, que considerava que era preciso agir no interior
dos indivíduos para que estes expandissem os ideais católicos à família e à sociedade, os
documentos pontificiais defendiam a formação individual e se amparavam no discurso como
principal arma de combate aos males da modernidade. Por esta razão, as encíclicas de Leão
XIII, além de se voltarem contra as contaminações do materialismo, do racionalismo e do
liberalismo, constituem-se em guias de conduta pessoal. 169
Essa visão começou a se modificar no início do pontificado de Pio X, que atribuía não
apenas ao clero, mas também a todos os fiéis, a tarefa de reconduzir as sociedades humanas à
igreja. Para tanto, o laicato precisaria estar organizado e preparado para seguir a direção
apontada pela hierarquia católica. As associações leigas formadas a partir de então, passaram a
ser submetidas à supervisão do clero, que no caso da Liga pela Moralidade, coube ao Padre
Henrique de Magalhães, indicado pelo próprio cardeal Arcoverde. Durante esse período, no
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entanto, Pedro Sinzig manteve uma relação de proximidade com os integrantes de liga,
incentivando claramente suas ações nas páginas da revista Vozes.
Através do incentivo ao laicato organizado em associações, os bispos católicos desse
período buscaram a construção de uma aliança com as camadas médias urbanas, procurando
formar lideranças intelectuais hierarquicamente disciplinadas, em sintonia com as orientações
de Pio X na encíclica Il Fermo Proposito, de 1905. Este documento, direcionado aos bispos da
Itália, declarava que restaurar a civilização cristã deveria ser a principal função dos leigos:

É para nos determos somente nesta última parte da restauração almejada, bem vedes,
Veneráveis Irmãos, de quanto aproveitam a igreja as seletas falanges de católicos que
pretendem consagrar todas as suas forças vivas, com o fito visado de fazer guerra, por todos
os meios justos e legais, a civilização anticristã; reparar, a todo modo, as gravíssimas
desordens que dela provém; reintroduzir Jesus Cristo na família, na escola, na
sociedade; restabelecer o princípio da autoridade humana como representante de Deus.170

As “seletas falanges”, nesse caso, seriam as dos católicos empenhados no projeto da
de combate à civilização anticristã através da ação católica. De acordo com Nadia Maria
Guariza, no texto da encíclica podem ser observados dois importantes aspectos do
ultramontanismo: a Doutrina Social da igreja e a organização da militância católica com relação
à formulação das leis. A orientação do pontífice, portanto, recaía sobre a necessidade de que os
católicos interferissem no espaço público, defendendo os interesses da igreja também através
da sua participação política direta ou pressionando as autoridades para que incorporassem suas
demandas à legislação.171 No Brasil, ao longo das décadas seguintes, a adesão do episcopado a
essas prescrições se tornaria cada vez mais clara, acentuando a sua tarefa de combate ao mundo
moderno e ao laicismo e defendendo a submissão dos leigos à hierarquia.172
Esse esforço pela arregimentação do laicato foi um dos traços mais característicos do
trabalho do cardeal D. Sebastião Leme, que substituiu Arcoverde em 1921. Defendendo que o
Brasil era uma nação católica e que por isso a igreja deveria ter uma presença muito mais
demarcada na sociedade, Leme investiu fortemente na cristianização das principais instituições
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sociais, no desenvolvimento de quadros intelectuais católicos e no alinhamento de práticas
religiosas populares aos procedimentos ortodoxos.173 Através da instrução religiosa, da ação
católica e do fortalecimento da autoridade do episcopado, o cardeal acreditava ser possível
reverter o processo de laicização da sociedade. Esse movimento, descrito pela historiografia
como “neocristandade” ou “restauração católica”, afetou fortemente as organizações leigas
ligadas ao grupo da Vozes de Petrópolis.
Como vimos, no Brasil de uma forma geral, entre 1890 e 1916,174 a igreja se preocupou
principalmente com a consolidação de reformas internas, mas alguns clérigos, como Pedro
Sinzig, por força das diretrizes papais, começaram a defender a necessidade de uma intervenção
maior na sociedade, através da participação do laicato. Por um lado, essas iniciativas podem ser
vistas como uma antecipação do modelo da neocristandade, mas isso não evitou o surgimento
de conflitos entre o cardeal e lideranças católicas pré-estabelecidas. Na visão de D. Leme, era
preciso que todas as obras de inspiração pessoal fossem organizadas pelo clero, de forma que
não houvesse o desperdício de esforços. Neste sentido é que em 1922, foi criada a Confederação
católica do Rio de Janeiro, com o intuito de reunir a multiplicidade de iniciativas católicas,
disciplinando seus líderes para que houvesse maior uniformidade em suas ações. 175 Essa
política, que visava submeter os leigos à hierarquia católica, fez parte do plano de fundo de uma
série de conflitos que envolveram o Centro da Boa Imprensa e D. Leme, nos primeiros anos
em que ele esteve à frente da arquidiocese do Rio de Janeiro.
Quando D. Leme assumiu o posto de arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro, o Centro
da Boa Imprensa concentrava todos os seus esforços na fundação de um Diário Católico,
projeto de Pedro Sinzig. Após uma intensa campanha para arrecadação de fundos para a
concretização dessa empreitada, o franciscano deixou a direção da Revista Vozes para realizar
uma viagem à Europa, com o objetivo de adquirir uma nova rotativa e outros equipamentos
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tipográficos necessários para a fundação do diário. Ao retornar no ano seguinte, no entanto, se
deparou com um desgaste entre as relações entre D. Leme e os representantes do centro.
Logo que chegou ao Rio de Janeiro, o cardeal havia demonstrado sua insatisfação com
as estratégias editoriais e políticas do Centro da Boa Imprensa, oferecendo a administração do
diário aos padres do Coração de Maria, que aceitando a proposta a princípio, acabaram
recusando-a pouco mais tarde. Negociando com Leme, Sinzig conseguiu convencê-lo a manter
o Diário sob os cuidados do Centro da Boa Imprensa, mas dias depois o cardeal recuou,
propondo que no lugar do “grande diário” que era proposto pelo grupo, que fosse construído
um pequeno. A diretoria do grupo petropolitano sentiu-se aviltada pela proposta, recusando-se
a aceitá-la. Irritado, D. Leme ordenou que a associação lhe entregasse o dinheiro arrecadado e
as máquinas já compradas para o jornal, de forma que ele mesmo pudesse fundar o diário. A
diretoria do Centro, no entanto, não atendeu ao pedido do cardeal no prazo estabelecido e isso
ocasionou uma série de conflitos que se estenderam pelos anos seguintes.176
Claudio Aguiar Almeida tratou desses desentendimentos com detalhes em sua tese de
doutorado, mas para os objetivos desse texto é importante dizer que durante esses conflitos,
Pedro Sinzig procurou ocupar o papel de mediador entre D. Leme e os integrantes do Centro
da Boa Imprensa, todavia, à medida que eles evoluíam, o franciscano acabou se indispondo
com os dois lados. Essa dificuldade em estabelecer um acordo que contentasse a todos, somada
ao surgimento de suspeitas de que verbas que foram doadas para o Diário teriam sido desviadas,
fez com que o diário nunca saísse do papel. 177
No decorrer desse processo, o Centro da Boa Imprensa foi transferido para o Rio de
Janeiro, onde estaria submetido diretamente ao controle de D. Leme, que reformulou sua
direção. Sinzig, por outro lado, chegou a ser penalizado em 1923, ficando proibido de examinar
filmes, promover concertos públicos e oratórios, envolver-se com finanças, fazer compras ou
estabelecer contratos e tomar parte na direção e na administração do Centro Católico, da Boa
Imprensa e do Diário Católico, onde poderia apenas trabalhar como um simples soldado.
Sentindo-se injustiçado e profundamente decepcionado por não ter tido sua reputação
defendida nem por D. Leme, nem pelos leigos que integravam o Centro da Boa Imprensa,
Sinzig deixou suas atividades relacionadas à militância pela “Boa Imprensa” e pediu
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transferência para fora do país. O exílio não foi duradouro, e um ano depois Sinzig acabou se
estabelecendo em Fortaleza.178 Os ressentimentos causados por esses embates, no entanto,
fizeram com que o franciscano diminuísse consideravelmente suas atividades no campo da
imprensa, optando por se dedicar inteiramente à música até o final de sua vida. Por essa
atividade, conquistou prestígio, tendo atuado como músico, compositor, regente de coros e
orquestras, além de ter sido redator da revista mensal Música Sacra. 179
De acordo com Claudio Aguiar Almeida, a raiz desses desentendimentos encontravase na incompatibilidade entre o projeto político defendido pelo grupo vinculado à revista Vozes
e o de D. Leme. Enquanto os primeiros organizavam-se em torno da máxima “quem não é por
mim, está contra mim” (opondo-se não apenas às manifestações claramente anticlericais, mas
também à neutralidade em matéria religiosa), o cardeal propunha a adoção de uma estratégia
de boa convivência com os adversários que pudessem se converter em aliados do catolicismo.
Ainda que o objetivo de recristianizar o Estado brasileiro fosse compartilhado por ambos, havia
uma destacada divergência no campo das estratégias políticas que deveriam ser adotadas para
tanto.180 Uma vez estabelecido o confronto, D. Leme incentivaria a criação de uma nova
associação de intelectuais leigos que pudesse se ajustar perfeitamente ao seu projeto: o Centro
Dom Vital, responsável pela revista A Ordem.181
A revista Vozes nada divulgou a respeito dos conflitos envolvendo os integrantes do
Centro da Boa Imprensa e o cardeal D. Leme. Com o afastamento de Sinzig, também
desaparecem de suas páginas os relatos a respeito das ações da Liga pela Moralidade, cujo
maior entusiasta, dentro da revista era o próprio franciscano. É provável que nesse período, as
ações da liga tenham sido registradas em seu próprio Boletim, mas como essa era uma
publicação de periodicidade variável, em formato de folheto, pouquíssimos exemplares foram
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preservados. Dessa forma, se a organização do laicato pretendida por D. Sebastião Leme não
impediu a ação dos integrantes da Liga pela Moralidade, certamente ela dificultou sua
publicidade, consequência da desestabilização do Centro da Boa Imprensa.
Apesar do caráter lacunar das publicações a respeito da Liga pela Moralidade, temos
registros de sua atuação pelo menos até 1929, pois em dois de maio desse ano, o escritor Fábio
Luz publicou na Revista de Antropofagia um artigo com pesadas críticas à atuação do grupo
católico. Na descrição do autor, os integrantes da Liga eram “rapazinhos” que pretendiam fazer
carreira política, literária ou policial e que por essa razão procuravam se estabelecer como
fiscais de clubes sociais e censores de diversões públicas e da imprensa.182
A despeito dos protestos de jornalistas e escritores progressistas, as reclamações da
Liga pela Moralidade tiveram resultados positivos em diversas de suas campanhas. Repetindo
o vocabulário militante dos documentos pontificiais do período, os integrantes da Liga pela
Moralidade definiram como seu lema “propaganda e ação”. Se a propaganda se fazia
principalmente através do apoio de periódicos católicos, da impressão de boletins e de cópias
de seu estatuto, a ação era organizada a partir do contato com autoridades civis, que tinham o
poder de colocar em prática as ações de censura. Nesse sentido, a liga direcionava suas queixas
através de denúncias realizadas à 2ª Delegacia Auxiliar da Capital Federal (conhecida como
delegacia de costumes) e de cartas endereçadas a ministros e até mesmo ao presidente da
República.183
Para questões de solução mais simples, como a utilização da nudez como recurso
publicitário em anúncios e vitrines de casas comerciais, os moralistas procuravam conscientizar
os próprios comerciantes, que segundo o relato da liga, em sua grande maioria atendiam às suas
solicitações. Ações educativas voltadas para estudantes de escolas religiosas também faziam
parte do programa da liga, que distribuía panfletos e oferecia conferências sobre questões como
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o recato nas vestimentas femininas e os desenhos obscenos em vias públicas ou no interior dos
próprios colégios. 184
Nesse sentido, o relatório de atividades da Liga pela Moralidade publicado em 1919
já iniciava com a afirmação de que devido ao intenso trabalho realizado, a cidade do Rio de
Janeiro estava cada vez mais moralizada. Para dimensionar o sucesso de sua empreitada,
apresentavam-se os números de casos que demandaram ação dos católicos desde o início das
atividades da liga, afirmando-se que estes, teriam diminuído em 20% em comparação com os
anos anteriores. No entanto, se por um lado era possível observar essa diminuição, também
teriam aumentando as resistências daqueles que eram advertidos com relação à imoralidade de
seus empreendimentos:
Foram exatamente 722 os casos em que tivemos de agir, quer suasória, quer enérgica
e ofensivamente. 722! Mas também podemos afirmar em consciência que jamais
deixamos uma queixa, uma reclamação, um abuso constatado, sem o imediato
procedimento para dar satisfacção à moral e ao direito. Quantas lágrimas enxugadas,
quantas vidas salvas do oppobrio, quantos erros evitados, quanta miséria impedida ou
reparada! [...] Com prazer notamos que baixou de 20% a média mensal dos casos de
acção. [...] Verdade é que em 1917 apenas tivemos 26 casos rebeldes, quando em 1918
foram 55, mas isso se explica pelo facto de cada vez mais limitarem-se os erros a
aquelles que estão endurecidos nelle. E a ação da liga não cessa, nem cessará,
emquanto não tiver acabado por qualquer forma com esses abusos renitentes.185

Na sequência, o relato apontava para os casos de sucesso obtidos pela campanha da
liga, que teria sido eficiente na eliminação de anúncios com exibição de nudez nos Bondes da
Capital Federal, no fechamento de 35 casas de prostituição, no aumento da fiscalização com
relação à decência dos trajes de banho utilizados nas praias e na busca e apreensão de mais de
4.000 folhetos e cartões pornográficos.186 O tom de celebração estendia-se também para as
ações de censura realizadas em casas teatrais, que teriam impedido a representação de peças
consideradas imorais e também a contratação de menores como coristas. Atribuindo suas ações
à mudança de temas tratados por companhias teatrais do período, o relatório afirmava ainda que
em função da campanha da liga os próprios anúncios das peças teriam sido modificados: “hoje
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em dia primam os empresários em declarar nos annuncios que suas peças são da mais rigorosa
moralidade, e realmente já chegou a ser representada uma revista que não ofendia a moral”. 187
Temos motivos para desconfiar dessa proclamada diminuição nos casos de
imoralidade na capital federal por meio da ação da Liga pela Moralidade. No caso dos teatros,
devemos considerar que é pouco provável que empresários teatrais compartilhassem da mesma
definição de moralidade que os integrantes da liga. Além disso, o gênero teatral de maior
sucesso de público na época era justamente o das revistas de ano, que como sugere o título,
passavam em revista os principais acontecimentos do ano anterior, dando-lhes um tratamento
cômico, cuja linguagem maliciosa é uma das principais características.188 Dentro desse quadro,
é até possível que os anúncios de que as peças tinham sido produzidas dentro “da mais rigorosa
moralidade” fossem realizados de forma irônica, como parte da linguagem do espetáculo. O
próprio Pio Ottoni, em um texto publicado na revista Vozes, já havia chamado a atenção para
esse fato:

Quanto mais recheada de imoralidades é a revista, e quanto mais claro é o segundo
sentido das scenas, mais se diz que a peça é engraçadíssima, de um comico irresistível,
própria para toda a gente que necessite distrahir-se; que a casa tem estado sempre á
cunha, notando-se as mais distinctas famílias, etc. etc. Ás vezes têm os empresários o
descaramento de anunciar: ‘espetáculo da mais rigorosa moralidade’.189

Não é fácil apurar exatamente o que era visto como imoral pelos representantes da
Liga pela Moralidade. Nos relatos produzidos pela liga e nos textos publicados na revista Vozes,
não se observa qualquer preocupação em esclarecer o que seria moral ou imoral na visão da
igreja. Vista como um dos males da modernidade que se manifestava de diversas formas, a
imoralidade foi tomada como um consenso que dispensava maiores definições. Se hoje, aos
nossos olhos é bastante evidente que há diferentes concepções de moralidade que foram
construídas através do tempo, para os conservadores católicos que investigamos, só havia uma
187
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moral, tão universal e objetiva que não precisava ser explicada. Por esta razão, para que
possamos compreender o que era considerado imoral, não podemos nos restringir ao discurso
moralizador, observando também o conteúdo das produções culturais que eram censuradas.
Ainda que neste momento nossa investigação tenha privilegiado a censura imposta à
literatura, podemos apontar para algumas inovações ocorridas no interior da cena teatral carioca
no período e que possivelmente permearam as preocupações da liga com relação à moralidade
nos teatros. Nas revistas de ano, o tratamento cômico que era dado aos acontecimentos
retratados era em geral acompanhado de uma linguagem maliciosa, que para incitar o riso, fazia
alusões à sexualidade. A princípio, essas peças eram centradas em figuras masculinas, que
através de uma linguagem indireta, recheada de meias palavras e de subentendidos, colocavam
o sexo em discurso. Apenas essas características já seriam suficientes para a condenação pela
Liga pela Moralidade, que considerava “torpes” as piadas apresentadas pelos comediantes.
A partir de 1910, no entanto, cada vez mais o texto foi perdendo importância nessas
revistas, que se aproximavam das mágicas e operetas, espetáculos em que a mise en scène
adquire centralidade. No bojo dessas transformações, foram introduzidas as primeiras coristas,
que animavam as encenações cantando e dançando. Hoje consideraríamos comportadas as
fantasias utilizadas por essas moças, que utilizavam decotes discretos e cobriam as pernas com
meias grossas, mas a própria exposição do corpo feminino (ainda que velado) e a sensualidade
presente na forma como elas se moviam embaladas pela música, foram consideradas
absolutamente imorais pelos segmentos mais conservadores da sociedade.190

Graças à

linguagem cômica e acessível, à música alegre acompanhada de versos simples, aos cenários
vistosos e aos arranjos cênicos impressionantes, as revistas se tornaram o gênero teatral mais
popular no país do período.191 Essa extrema popularidade atormentava ainda mais os integrantes
da Liga pela Moralidade, que consideravam que “ao theatro nacional não se deve ir nunca
porque é sumamente imoral”, pois naquelas “casas suspeitas” eram frequentemente encontradas
“mulheres muito mal vestidas”, em espetáculos que desrespeitavam a “honestidade das
famílias”. 192
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No campo do cinema, a Liga pela Moralidade trabalhava em estreita colaboração com
o Centro da Boa Imprensa, que publicava nas páginas da revista A Tela avaliações de filmes
que estavam em cartaz de acordo com os preceitos da moralidade. Neste caso, a ação da liga
foi de enviar a “mais de 140 jornais” do país pedidos para a reprodução de colunas da revista.
Além disso, suas sucessivas denúncias teriam levado ao encerramento das atividades de um
cinema “imoral”, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O principal resultado desses esforços
conjuntos, de acordo com o relato, seria o aumento verificado no número de filmes honestos à
disposição do público.193
Não foi possível apurar qual dos cinemas cariocas foi fechado por iniciativa da liga
nesse período, mas de fato, no período em que a Liga pela Moralidade atuou já existiam na
cidade alguns cinemas que exibiam produções de “gênero alegre” ou de “gênero livre”. Na
verdade, as exibições tidas como pornográficas foram introduzidas ao mesmo tempo em que o
próprio cinema chegou ao país. Na primeira década do século XX, o imigrante italiano Pascoal
Segreto construiu um verdadeiro império na área do entretenimento nos arredores da praça.
Entre inúmeros empreendimentos controlados pelo empresário (que incluíam um parque de
diversões, casas de jogos, cafés-concertos e também o Teatro São Pedro) estava o primeiro
cinema fixo da cidade: o Salão de Novidades.194 Ali mesmo foram exibidas as primeiras fitas
indicadas apenas para homens, numa sessão intitulada “Cinematógrafo Alegre”, que ocorria
sempre nas primeiras horas da noite e em que se exibiam cenas de nudez, consideradas
audaciosas para a época. Frequentada por políticos, comerciantes e prostitutas, a sala
notabilizou-se como uma forma de entretenimento adulto naquele período.195
Aqui, no entanto, vale observar que mesmo as produções mais indecorosas da época
não se aproximavam daquilo que hoje compreendemos por pornografia. A maior parte dessas
fitas exibiam cenas de beijos ou imagens de mulheres nuas, sem que, no entanto, fossem
retratadas relações sexuais propriamente ditas. Exemplo disso é o filme Filha dos Deuses
(1916), objeto de forte campanha da então recém fundada Liga pela Moralidade, descrito como
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um dos filmes “mais escandalosos”196 que já haviam sido exibidos na cidade do Rio de Janeiro.
A razão da polêmica era o fato de que, em uma das cenas, a atriz Annette Kellerman aparecia
completamente nua, ainda que coberta por seus longos cabelos.
Para além dos filmes de “gênero livre”, o que escandalizava os integrantes da Liga
pela Moralidade nos cinemas, era a própria forma como os filmes tratavam dos conflitos da
vida humana. Na visão dos católicos, eram condenáveis os enredos construídos em torno de
adultérios, crimes, suicídios, bem como aqueles que traziam entre suas personagens integrantes
do clero que tivessem condutas desviantes. Em outras palavras, o que parecia perturbar esses
conservadores, eram as exibições realistas, em que os pecados eram apresentados de forma
sedutora:

É impossível que alguém sinceramente declare achar que o cinema moderno é a escola
da virtude, honestidade e bons sentimentos. [...] O facto incontestável é que nos
cinemas, só se aprende a cometer crimes, a achar que o adultério é coisa vulgar, a
suppôr que as mulheres são deshonestas por via de regra, etc. etc. 197

Compreendendo que as diversões públicas deveriam ter um caráter pedagógico, os
integrantes do Centro da Boa Imprensa e da Liga pela Moralidade direcionaram suas ações
para a moralização dos cinemas. Neste ponto também cabe observar que há nos relatos desses
grupos católicos, uma supervalorização dos resultados alcançados através de seus
empreendimentos, uma vez que o surgimento de um maior número de filmes “honestos” em
nada poderia depender de seus esforços. Isso porque grande parte dessas produções eram
estrangeiras e os próprios exibidores não possuíam autonomia com relação à definição da
programação de seus cinemas. Nos contratos então vigentes, os proprietários das salas recebiam
os filmes selecionados pelos distribuidores, sem qualquer liberdade de escolha com relação aos
títulos que seriam exibidos. Isso não era desconhecido pelos religiosos, pois foi justamente
essa característica do mercado, que impediu na época a criação de um cinema católico que
exibisse apenas fitas aprovadas pelo Centro da Boa Imprensa, conforme desejava Pedro
Sinzig.198
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Os maiores obstáculos para a realização desse projeto de saneamento moral, no
entanto, seriam encontrados no campo da imprensa e das publicações consideradas imorais
pelos integrantes da liga. Neste sentido, no relato de 1919, informava-se que a associação
católica procurou o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, do Congresso de Jornalistas e
aos próprios jornais, mas sem sucesso. Na visão dos moralistas, descrições de suicídios, novelas
e folhetins apimentados, anúncios de parteiras e médicos que realizavam abortos e gravuras
realistas expondo nudez deveriam ser banidos dos periódicos. Também os textos literários
deveriam ser extensivamente fiscalizados, mas até aquele momento a Liga não havia
encontrado o apoio necessário para moralizar tais publicações. Poucos anos mais tarde,
resultados nesse campo seriam obtidos a partir de mudanças na própria legislação brasileira.
Da mesma forma como ocorreu com relação ao cinema, os integrantes da Liga pela
Moralidade distinguiam a literatura pornográfica daquelas produções realizadas a partir de um
interesse artístico, mas que traziam em seus enredos situações que eram consideradas
reprováveis do ponto de vista moral. Na prática, no entanto, ambas eram consideradas
igualmente nocivas e, portanto, deveriam ser censuradas. Ao contrário do que se poderia
imaginar, nos discursos contrários às “más leituras” divulgados nos relatórios da liga e também
nas páginas da revista Vozes, havia uma ênfase muito mais demarcada para essas produções
literárias consideradas artísticas. Não porque as publicações pornográficas fossem vistas como
um problema menor, mas porque as obras que contavam com o apoio da crítica literária
pareciam mais perigosas, por adentrarem nas casas das famílias com mais facilidade e por serem
bem escritas, o que na visão dos conservadores, lhes conferia um poder de sedução ainda maior.
Por esta razão é que Sinzig empenhou-se tanto na produção de seu Guia para as consciências,
totalmente voltado para obras literárias que num primeiro momento poderiam ser vistas como
artísticas e não como pornográficas.
Quando observamos as justificativas pelas quais determinadas obras eram
desaconselhadas para os católicos no índex de Sinzig, encontramos muitas vezes taxações
rápidas resumidas em poucas palavras como “imoral”, “não presta”, “inconveniente”, “frívolo”,
“impudico”, “imundo”, “inaceitável”, “torpe”, mas também podemos verificar que os
sentimentos suscitados pela obra eram considerados tão perigosos quanto seus enredos. Neste
sentido, o próprio prazer suscitado pela leitura era descrito como um pecado. É apenas neste
sentido que podemos compreender o fato de romances que apresentavam “cenas escandalosas”
serem colocados na mesma categoria que obras que “não podiam impressionar bem” aos
leitores. Mesmo em casos de textos em que a intenção moralizante dos autores era reconhecida,
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a forma realista como os pecados eram descritos pelos autores era considerada determinante
para o julgamento negativo dos livros.
A título de exemplo, podemos citar o caso do escritor português José Agostinho.
Descrito como alguém que procura defender os princípios católicos em suas produções
literárias, o autor tem sete obras comentadas no Através dos Romances. Nenhuma delas, no
entanto, tem sua leitura aprovada na obra de Sinzig. Nos comentários a respeito de O rei infame,
encontramos uma síntese das justificativas utilizadas para essa reprovação: “Embora manifeste
o autor sentimentos religiosos, embora seja sem dúvida seu intento profligar o vício, pinta-o ele
com tão hediondo realismo, que apesar dos interesses da narrativa, é de fechar-se o livro sem
prosseguir na leitura”.199
Compreendendo a complexidade da questão do combate às “más leituras” e tendo a
obra de Sinzig como um modelo de prescrição moral nesta área, os integrantes da Liga pela
Moralidade carregavam a ambição de banir todo o tipo de publicação que pudesse corromper
os seus leitores. Como veremos, no entanto, suas conquistas nesse campo só foram possíveis
quando as obras não deixavam dúvidas com relação ao seu caráter pornográfico. A ausência de
preocupações artísticas e o uso de ilustrações explícitas de atos sexuais foram determinantes
para que o grupo católico obtivesse o apoio das autoridades para a realização de sua obra de
saneamento.
Boa parte dos resultados obtidos pela Liga através da apelação a autoridades civis
decorreu das relações pessoais de seus integrantes. Isso porque, muitos deles tinham vinculação
direta com o poder público e outros, ainda, por serem parte da elite carioca do período, possuíam
contatos influentes, que no mínimo, poderiam oferecer-lhes donativos financeiros generosos.200
Apenas para citar alguns desses exemplos, fizeram parte da Liga Christiano Benedicto Ottoni
e Plácido de Melo. O primeiro (pai de Pio Benedicto Ottoni), ocupou o cargo de senador tanto
no Império, quanto na República, enquanto que o segundo, foi deputado no mesmo período em
que fez parte da liga, defendendo durante todo seu mandato a criação de uma legislação
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favorável às associações e mutualidades católicas. Mesmo entre os mais jovens participantes
do grupo, podemos observar a presença de nomes como o de Jonathas Serrano, filho do senador
da República Frederico Guilherme de Souza Serrano,201 que se destacou pela sua campanha
pelo saneamento do cinema e que, durante o governo de Getúlio Vargas, foi um dos
responsáveis pela redação do decreto 21.240, de 15 de abril de 1932, que transferiu para a esfera
federal o controle do aparato censório.202 Tratava-se, portanto, de um grupo de pessoas com
contatos em diferentes esferas que por meio delas, passavam a interagir. Assim, imprensa
católica, igreja e poder público se combinavam através de um sistema de mutualidades.203
Desde suas primeiras iniciativas, os resultados das ações da liga só foram possíveis em
função do apoio recebido de autoridades policiais. Assim sendo, a forma como se deu essa
relação entre a polícia do Rio de Janeiro e os integrantes da Liga pela Moralidade, merece ser
analisada com maior cuidado. É o que se pretende realizar nas páginas a seguir.
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3.2 A POLÍCIA DO RIO E O PROGRAMA CATÓLICO

O texto da primeira Constituição republicana, promulgada em 1891, assegurava a
liberdade de manifestação de pensamentos, tanto na Imprensa, quanto na tribuna. Contudo,
ainda que não fosse prevista a censura de imprensa, ficava proibido o anonimato, de forma que
pudessem ser identificados os autores de possíveis abusos.204 Com relação às diversões
públicas, a legislação da Primeira República manteve a necessidade da censura, já aplicada
durante o Império. A partir de então, coube aos delegados de circunscrição a responsabilidade
pela inspeção de associações públicas de divertimentos, teatros e espetáculos públicos, com o
objetivo de assegurar a ordem, a moralidade e a segurança dos espectadores.205
De acordo com a historiadora Beatriz Kushnir, com o advento do regime republicano,
iniciaram-se uma série de mudanças na estrutura policial, que sofreria profundas
transformações nas quatro décadas seguintes. No bojo dessas modificações, ocorreria também
um reenquadramento do papel da censura no interior das atividades policiais. Neste sentido,
passou a ser competência da 2ª Delegacia Auxiliar estabelecer e policiar a inspeção dos
divertimentos (teatros e espetáculos públicos), tanto quanto à ordem e a moralidade, quanto
com relação aos contratos entre empresários e artistas. Nas palavras da autora:

Ficaria a cargo da polícia tratar da lisura das transações empresariais, além da
moralidade dos espetáculos. Toda essa gama de normas e condutas vincula-se,
certamente, às transformações urbanas que ocorriam na capital federal. A noção de
vigilância do conteúdo dos espetáculos, pensada anteriormente no Conservatório
Dramático Brasileiro, por exemplo, foi uma demanda notória nas três primeiras
décadas do século XX, como também a percepção de que era de competência policial
conduzir e zelar pelas relações de trabalho no interior dessas casas. 206
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Se por um lado, havia essa demanda com relação à vigilância dos conteúdos dos
espetáculos, por outro, a definição a respeito daquilo que poderia ser considerado moral/ imoral
permaneceu como um campo de disputas durante esse período. No ideário católico defendido
pela Liga pela Moralidade, as peças teatrais poderiam ser consideradas imorais
independentemente de seu valor artístico, mas para boa parte das elites cultas do país, os
espetáculos populares é que demandavam maior atenção quanto às questões morais, uma vez
que as montagens de obras clássicas estariam revestidas de intenções artísticas elevadas, que as
tornariam imunes a essa discussão moral.207
Em meio a essas disputas, a polícia assumia a missão de acabar com a marginalidade
urbana, em defesa da ordem pública. Em muitos casos, no entanto, sua atuação foi marcada por
uma dificuldade em estabelecer limites entre a ação coercitiva respaldada pela lei e a repressão
arbitrária.208 Nessa conjuntura, convencidos de que agiam em defesa da verdade e de que eram
eles mesmos, pela sua formação religiosa e moral, os mais indicados a decidir sobre aquilo que
deveria ser ou não censurado, os integrantes da Liga pela Moralidade não hesitaram em
requisitar os serviços da polícia para suas ações de saneamento.
Como vimos, o primeiro foco de preocupações católicas que redundou, de forma mais
visível, em ações de censura foi a moralização dos cinemas. O estabelecimento do acordo que
permitiu que integrantes da Liga Antipornográfica e do Centro da Boa Imprensa obtivessem
cartões de entrada gratuita para fiscalizar o conteúdo das fitas exibidas nos cinemas, em 1911,
permitiu que filmes que não passassem pela aprovação dos religiosos tivessem cenas cortadas
ou sua exibição proibida. Em certa medida, essas ações anteciparam a própria legislação, que
até 1920 não nominava as produções cinematográficas de forma específica no âmbito das
diversões públicas. Nesse sentido, a própria censura prévia aos cinemas, instituída pelo decreto
de lei nº 14.529/20, já era realizada no Rio de Janeiro pelo Centro da Boa Imprensa desde 1918,
com o apoio das autoridades policiais locais.209
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Uma das primeiras consequências dessa relação de parceria estabelecida entre a Liga
pela Moralidade e forças policiais da capital, foi a nomeação de Pio Benedicto Ottoni como
censor teatral do distrito federal, em 1911. Celebrado nas páginas da revista Vozes, o convite
teria sido realizado por Hugo Braga, 2º Delegado Auxiliar. De posse de seu cargo e investido
das concepções de moralidade defendidas pelas organizações católicas das quais fazia parte,
Ottoni iniciou seu trabalho de analisar peças teatrais, onde encontrou representações “da mais
baixa pornografia”. Diante dessa constatação, passou a agir solicitando o corte de cenas,
classificando peças como de “gênero livre” e expondo essa designação na porta dos teatros e
proibindo a apresentação de muitos espetáculos. Em seu relato A censura Theatral no Rio de
Janeiro: bastidores de uma campanha, o jovem moralista expôs as razões da inflexibilidade
que marcou suas ações:

Não era preciso que eu fosse, como me orgulho de ser, um catholico praticante, para
ver desde logo que necessário se tornava pôr um paradeiro a tanto abuso: bastava ser
um homem honesto na acepção mundana em que toda gente tal se julga. Quantos há
por ahi, que, procedendo embora regularmente em sua vida privada, veem bem ser
uma afronta á sociedade, a imoralidade que em publico se ostenta, quer no theatro,
quer no jornal ou estampa. É que esses têm filhas ou irmans moças ou filhos
adolescentes, para os quaes reconhecem serem um perigo taes instigações. 210

Pela sua intensa dedicação em “zelar pela família carioca, sobre os interesses
mesquinhos e o prurido dissolvente de imoralidade de empresários, autores e artistas”,211 Pio
Ottoni enfrentou forte oposição. Formado em direito, o censor defendia-se das acusações de
que suas ações seriam baseadas na intransigente moral católica, citando artigos do código penal.
Para ele, sua atividade estaria plenamente comprometida com a justiça, pois era sustentada pelo
Artigo 282 do código, que criminalizava o “atentado ao público pudor”. Na legislação, o
referido crime era descrito como “ofender os bons costumes, com exibições impudicas, actos
ou gestos obscenos, atentatórios ao pudor, praticados em lugar público ou frequentado pelo
publico, e que, sem ofensa á honestidade individual da pessoa, ultrajam e escandalizam a
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sociedade”.212 No olhar condicionado pelas lentes do moralismo católico, essa definição vaga
e abrangente do texto legislativo, ganhava contornos bem definidos. 213
Discordando da interpretação de Ottoni, inúmeros jornalistas, empresários, artistas e
críticos teatrais iniciaram uma forte campanha contra o censor, que inflexível em suas posições
morais, classificava como “gênero livre” até mesmo as tragédias que eram exibidas nas noites
cariocas. Para os críticos, essa designação era completamente improcedente, pois nivelava
produções realizadas com preocupações artísticas elevadas aos vaudevilles, espetáculos
populares voltados exclusivamente para o público masculino em que se sucediam uma série de
números desconectados entre si. A incapacidade do censor em diferenciar essas manifestações
artísticas foi vista como um sinal de sua incompetência para o cargo, como podemos observar
na crítica publicada em O Paiz, em janeiro de 1912:

Fomos ante-hontem procurados nesta redação pelos Srs. Carlos Leal, actor, e Luz
Junior, maestro, diretores da companhia portuguesa que está funcionando no Pavilhão
Internacional, os quaes nos apresentaram uma enérgica e ao nosso ver justíssima
reclamação contra a maneira atabalhoada, pouco criteriosa e quase desequilibrada
como se está exercendo a censura teatral.
Tendo anunciado para ante-hontem a première da revista em dois actos e sete quadros,
de Xavier da Silva e João Bastos, Sem rei nem roque, aquelles senhores viram-se à
última hora, obrigados a substituí-la pela revista Já te pintei! ... porque o novo censor
teatral, Sr. Pio Ottoni, havia inutizado a peça, cortando as ultimas dez paginas do
respectivo original. A peça ficou assim verdadeiramente sem pés nem cabeça,
212
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portanto incapaz de ser representada, apenas porque assim apeteceu ao Sr. Pio Ottoni,
que em tudo vê imoralidades, no mais leve dito pretende enxergar ofensas. [...]Temos
presente o original do quinto quadro da revista Sem rei nem roque e podemos afirmar
que nos tópicos nelle cortados pelo Sr. Pio Ottoni não há imoralidades. Existem, sim,
alguns trocadilhos engraçados, mas quem inocente for, onvindo-os, inocente fica.
Somos partidários da censura teatral, porque, na verdade, aparecem, ás vezes, peças
irrepresentáveis pelo abuso que nelas se faz das situações verdadeiramente
pornográficas; mas somos partidários da censura prudente, criteriosa e praticada por
pessoa competente que perceba de coisas de theatro, que antes de fazer cortes veja se
é possível effectuar apenas modificações ou substituições. O que não se admite é que
empresas, actores e autores estejam sujeitos a preocupações exhibicionistas deste ou
daquele, ou á cretinice de imcompetentes.214

O mais interessante desse trecho é que o próprio jornalista que sai em defesa da
companhia reconhece a importância da censura teatral, discordando apenas dos critérios
utilizados por Ottoni neste contexto. De acordo com Vera Martins Colaço, nas duas primeiras
décadas do século XX as referências à sexualidade nos palcos ainda se faziam presentes muito
mais nas palavras do que nos gestos ou no corpo dos atores.215 Disto decorre a ênfase destacada
pelo jornalista à análise do texto que a companhia teatral pretendia representar. Diferente do
que uma interpretação apressada poderia nos sugerir, aquilo que poderia ser considerado como
pornográfico nas representações teatrais do período está muito distante da exploração da nudez
que hoje é utilizada como recurso estético por inúmeros grupos teatrais. 216 No lugar disso, o
que era considerado censurável eram as alusões à sexualidade realizadas através da linguagem.
Na visão de Pio Ottoni e dos seus colegas da Liga pela Moralidade, nem mesmo as referências
mais indiretas à sensualidade deveriam ser admitidas nos palcos.
Respondendo às acusações nas páginas da revista Vozes, Pio Ottoni atribuía à ambição
dos empresários teatrais o descontentamento com relação às suas censuras. Para o censor,
interessados apenas em ganhar dinheiro, os empresários pouco se importavam com a
moralidade das famílias que assistiam aos espetáculos. Como anunciantes de grandes jornais
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cariocas, seriam também os empresários os responsáveis pelas falas dos jornalistas que se
puseram contra ele. Revoltado com a situação, cansado e sem o apoio que acreditava que
merecia, Ottoni deixava seu cargo em abril daquele mesmo ano. Ao final do texto em que
explicava sua decisão, no entanto, o censor convocava a participação das “famílias de bem” em
ligas católicas que pudessem conferir a base de apoio necessária às ações policiais. Acreditando
que a moralização da sociedade estava nas mãos dos católicos, o censor terminava seu longo
relato convocando as senhoras católicas a ação:
Neste século, em que os elementos anti-sociaes procuram, por todos os meios, um
retrocesso ao paganismo luxurioso, procurando ressurgir uma sociedade oficialmente
imoral, desmanchando assim uma das mais belas conquistas da Egreja, na sua obra de
civilização, têm sido os catholicos que, com compreensão social bem nítida, têm
procurado prestar á sociedade um dos mais preciosos serviços. Ó vós, ó Mães
Christans! Trata-se de vossas famílias! Trata-se de vossa pátria! Não negueis áquelles
sobre que tendes responsabilidade perante Deus, esta assistência salvadora! Não
negueis á vossa Patria essa prova de vosso civismo!217

Para demonstrar o quanto a organização das senhoras católicas poderia ser
determinante para o sucesso de ações moralizadoras, Pio Ottoni citava o exemplo da Liga das
Damas Catholicas do Uruguay, que teriam instituído uma censura teatral paralela a das forças
policiais. A ampla divulgação das apreciações da liga das peças em cartaz teria afastado dos
teatros o público das boas famílias, que desejavam preservar a moral. A proposta do censor,
portanto, se aproxima das ações realizadas pelo Centro da Boa Imprensa na área da censura
cinematográfica e também das motivações para a escrita do índex Através dos Romances, de
Pedro Sinzig.
Afastado da censura teatral, mas contando com o apoio do chefe de polícia Belisário
Távora, Pio Ottoni continuaria sua cruzada contra as manifestações de imoralidade no cargo de
1º Suplente do 17º Distrito Policial. De posse do novo cargo, o censor investiria seus esforços
no “serviço de repressão à pornografia relativamente a toda a sorte de publicações imorais e
contra os bons costumes”. Nesse sentido, ao ser designado, o moralista recebia autorização de
seu superior para “fazer apreensões e tudo o mais que julgar necessário para essa repressão em
todo o Districto Federal” e recebia a garantia de apoio e auxílio de todos os delegados e
comissários dos distritos que fossem necessários. 218
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A leitura da correspondência oficial da Secretaria da Polícia do Distrito federal nos
permite mapear algumas das ações realizadas por Ottoni no ano de 1912. Contando com o
auxílio do comissário Alexandre e do guarda civil Ricardo de Lima, o jovem bacharel em direito
saiu à caça de todo o tipo de publicação que pudesse ameaçar o decoro público. Em relatórios
enviados a Belisário Távora, Ottoni prestava contas de suas ações de busca e apreensão. Nesse
sentido, no dia 20 de setembro, por exemplo, ele relatava a apreensão e inutilização de 336
folhetos pornográficos e no dia 26 do mesmo mês, teriam sido confiscados 68 exemplares de
publicações, entre elas 6 cartões postais.219
Nos diversos relatos de Pio Ottoni podemos observar a apreensão de inúmeros
folhetos, cartões postais e publicações que ele considerava imorais. Nesses registros não há
qualquer descrição dos conteúdos desses materiais ou identificações de títulos e autoria que nos
permitam acessá-las nos dias de hoje. De uma forma geral, esses apontamentos se distinguiam
entre si apenas pela designação dos locais onde ocorreram as operações e pelo número de
publicações confiscadas. Em todo o caso, pode-se apurar a realização de inspeções nos largos
da Carioca, do Rocio, da Lapa, de São Francisco, nos arredores da praça Tiradentes e na Rua
Marechal Floriano Peixoto que redundaram na apreensão de centenas de materiais. Comum a
todos os registros, no entanto, é a atitude de comemoração, do suplente, que não escondia o
sentimento de realização diante do trabalho que executava:

Tenho a honra de comunicar a Vª Ex.ª que foram hontem apprendidos por minha
ordem mais 54 folhetos pornográficos, dos quais 8 já foram inutilizados por mim,
sendo os 48 restantes enviados à Secretaria da Polícia. Deus guarde a V.ª Ex.ª. 220

É muito provável que boa parte dos números apresentados nos relatórios da Liga pela
Moralidade, que prestavam contas sobre o intenso trabalho desenvolvido em prol da
moralização da cidade do Rio de Janeiro, tenham sido computados a partir desses relatórios.
Uma vez que um de seus integrantes foi oficialmente designado como autoridade policial
responsável por ações de recolhimento e destruição desses materiais, fica fácil de compreender
porque motivo nos relatos da liga muitas vezes os serviços da polícia eram citados como
favoráveis aos interesses dos católicos.
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Essa relação de cooperação entre as forças policiais e os interesses dos católicos, no
entanto, não era monolítica, sofrendo descontinuidades de acordo com as inclinações pessoais
de delegados e chefes de polícia. Por esta razão, não faltaram críticas à instituição nas páginas
da revista Vozes, cujos redatores, convencidos que estavam de que agiam em defesa da única
verdade, não aceitavam que algumas de suas reinvindicações fossem negadas. Neste sentido é
que podemos compreender a revolta de Sinzig quando o pedido de que os cinemas da cidade
funcionassem à meia luz não foi aceito pelo 2º Delegado Auxiliar, F.F de Almeida.221 Também
dentro dessa chave de compreensão podemos identificar as razões pelas quais, ao entregar o seu
cargo de censor teatral, em 1912, Pio Ottoni descrevia a atuação policial no campo da
moralização pelos costumes como “precária”, uma vez que poderia se encerrar com a mudança
do chefe de polícia, programada para 1914.222 Apesar dos apoios recebidos, os católicos tinham
consciência de que suas conquistas deviam-se mais às suas relações pessoais do que à legislação
e que por isso mesmo, o trabalho dos leigos era indispensável para que eles continuassem a
obter sucesso em suas ações de saneamento.
Apesar das ansiedades suscitadas pela nomeação da próxima chefatura de polícia do
distrito federal, em 1914, o presidente da República Wenceslau Brás escolheu Aurelino Leal
como sucessor de Belisário Távora. A notícia não poderia ter sido mais agradável aos católicos,
uma vez que o mesmo havia integrado a União católica Brasileira.223 Nos anos seguintes, em
diversos textos publicados na Revista Vozes, a atuação do chefe de polícia foi exaltada pelo seu
compromisso com a defesa do pudor público. Neste sentido, em 1917, Soares de Azevedo
comemorava a proibição de representações de “gênero livre” no Palace Theatre, por iniciativa
do chefe de polícia e solicitava atenção de Leal também para a questão dos cinematógrafos, que
continuavam a exibir filmes de teor pornográfico.224
Pouco tempo depois, a revista Vozes publicava também uma série de circulares
enviadas por Aurelino Leal aos seus trinta e três delegados, onde se solicitava maior atenção
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para a questão da pornografia tanto no campo das publicações impressas, quanto no carnaval
carioca. No primeiro caso, as recomendações do chefe de polícia eram de que deveriam ser
apreendidas as publicações pornográficas de qualquer natureza que circulassem nos distritos e
com relação ao carnaval, solicitava intensa vigilância para que fosse preservada a moral e os
bons costumes durante esses festejos. Neste sentido, não se deveria permitir que os foliões
utilizassem fantasias indecentes, desacatassem confissões religiosas ou entoassem cantos
contendo imoralidades ou palavras de baixo calão. Por fim, afirmava que os policiais não
deveriam hesitar em utilizar da violência, caso isso se fizesse necessário para conter os rebeldes:

No carnaval do ano passado produziram bons resultados as providencias praticadas
neste sentido. Convém que as autoridades insistam na observância de recomendação,
ainda mesmo que seja preciso recorrer à violência, para que indivíduos mal-educados
não sejam o espantalho das famílias e não transformem o carnaval numa festa
incompatível com a grande cultura da cidade. 225

A respeito das proximidades entre as ações policiais e o programa de saneamento moral
defendido pelos católicos, a revista Vozes publicou, entre os anos de 1918 e 1919 uma série de
textos sob o título A nossa polícia e o programa catholico, assinados por Soares de Azevedo.
O objetivo da publicação era comentar as discussões realizadas na Conferência JuridicoPolicial, ocorrida entre os dias 3 de maio e 9 de agosto de 1917, onde foram discutidas inúmeras
questões de interesse dos católicos. Analisando as falas dos conferencistas, o jornalista afirmava
que os católicos não estavam sozinhos em suas lutas pela moralização da sociedade carioca.
Como a discussão redundou em um texto bastante longo, os comentários foram divididos em
doze temas: a imprensa, a pornografia, o jogo, a questão operária, vadiagem e vagabundagem,
o alcoolismo, diversões públicas, armas proibidas e tóxicos em geral, hospedarias e casas de
cômodos, a infância abandonada, duas circulares e a rua sob o ponto de vista moral. Ao longo
de um ano, os textos comentando cada um desses temas foram publicados pela revista, contendo
avaliações a respeito do trabalho da polícia e também da legislação brasileira com relação a
essas temáticas.
No interior desse conjunto de textos, para o fim ao qual se destina esse nosso trabalho,
é interessante observar a discussão que se estabelece a respeito da legislação brasileira com
relação às questões morais. De acordo com Soares de Azevedo, em sua fala durante a
Conferência Judiciario-Policial, Aurelino Leal destacou que a legislação brasileira não
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satisfazia plenamente às necessidades da época com relação ao combate à pornografia. Para que
esta fosse efetiva, seria necessário que fosse decretada uma lei específica para regular a
imprensa, a exemplo do que já existiria em outros países. Ao avaliar essas considerações,
Azevedo acrescentava que a conclusão que se poderia tomar da situação relatada na conferência
não poderia ser mais desoladora, uma vez que a polícia reconhecia o mal da pornografia, mas
muito pouco poderia fazer com relação às publicações imorais, pois não possuía leis que
sustentassem suas ações:
Havemos de reconhecer, por amor á verdade e á justiça, que o dr. Aurelino Leal, Chefe
de Polícia do Districto Federal, tem feito nesse sentido muito mais do que a lei o
permite, motivo porque o seu nome sempre deve ser lembrado pelas famílias honestas.
Mas, amanhan, em novembro, virá novo chefe de polícia, que poderá ser um
cavalheiro, mas a quem as injuncções políticas podem cercear certas liberdades. E
vae-se então tudo quanto Martha fiou.. Si a lei não permite... Si a lei não cogita... A
Conferência judiciário-policial, nas suas theses a proposito, expõe claramente a
situação, mas diz-se peiada pela lei e com a má vontade dos governantes. Eis tudo.
Veremos si em outros pontos tem sido mais feliz. 226

Chama a atenção neste relato a defesa realizada por Soares de Azevedo das ações
arbitrárias tomadas pelo chefe de polícia Aurelino Leal. Convencidos de que era necessário
modificar as leis para que essas ações pudessem ser realizadas de forma oficial, os redatores da
revista Vozes e os integrantes da Liga pela Moralidade passarão a defender a regularização da
censura às publicações impressas. A partir desta constatação – de que os artigos do código penal
republicano eram insuficientes para controlar, cercear e punir jornalistas, escritores, editores e
livrarias que publicavam obras de caráter imoral -, a defesa da censura deixará de ser discutida
na esfera da preservação das consciências de cada católico e passará a ser encarada como uma
obrigação do Estado, a ser incluída na legislação.

3.3 A LEI DE IMPRENSA

O primeiro texto em que a revista Vozes reivindicava maior atenção por parte dos
legisladores com relação às questões referentes ao combate à imoralidade e à pornografia foi
publicado em março de 1916. Assinado pelo Centro da Boa Imprensa, ele se apresentava como
uma resposta à questão “é legal a apreehensão e a destruição de livros obscenos?” citando a
legislação brasileira da época para defender as ações de recolhimento e inutilização de
226
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impressos pornográficos. Através de uma análise do artigo 282 do código penal, a organização
leiga defendia a legalidade dessas iniciativas, que incidiam sobre o ato de “exibir” publicamente
materiais escandalosos, que, por si mesmos, ofenderiam aos bons costumes227. Assim, na leitura
dos católicos, colocar à venda livros pornográficos seria tão atentatório ao pudor quanto a
exibição de nudez em praça pública, por exemplo. Como vimos, ainda que as ações de
recolhimento de impressos realizadas nesse período tenham se baseado nessa interpretação da
lei, os próprios integrantes do Centro da Boa Imprensa reconheciam a fragilidade dessas
iniciativas.
Uma vez justificadas as ações de apreensão de livros e folhetos obscenos pela polícia
a partir da legislação brasileira do período, o texto passa a discorrer sobre a necessidade das
autoridades brasileiras tomarem atitudes em cumprimento de um compromisso firmado em
1910, na Conferência Diplomática Internacional de Paris. De acordo com os religiosos, nessa
convenção teriam sido discutidas questões referentes ao comércio de publicações de caráter
obsceno e o representante brasileiro, Dr. João Carneiro de Souza Bandeira, teria assinado um
documento através do qual o país se comprometia a modificar sua legislação, de forma a coibir
as publicações de caráter imoral. Na sequência, eram replicadas as disposições do texto do
convênio:
ARTIGO PRIMEIRO – Deve ser punido todo aquelle que:
1º - Fabrica ou conserva, com fim de commercio ou distrituição, escriptos, desenhos,
imagens ou objetos obscenos;
2º - Importa ou faz importar, transporta ou faz transportar para o mesmo fim os citados
escriptos, desenhos, imagens e objetos obscenos, ou por outra qualquer forma os põe
em circulação;
3º - Commercia com eles mesmo sem ser em publico ou faz profissão de dá-los em
locação;
4º - Annuncia esse commercio por qualquer meio de publicidade.228

Com base nas disposições desse acordo, os integrantes do Centro da Boa Imprensa
cobravam atitudes dos legisladores brasileiros, no sentido de atualizar a legislação, de forma
que o combate aos escritos obscenos pudesse ser fortalecido no país. Para demonstrar a
importância dessa questão, os autores ainda relatavam como outros países estariam
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organizando-se para cumprir com o convênio. Segundo eles, a França, a Alemanha, a Itália e a
Inglaterra já teriam criado novas leis com o objetivo de atender ao que foi discutido na
Conferência. No caso desta última, inclusive, as ações de combate aos pornógrafos estariam tão
avançadas que até mesmo as obras de Balzac e de Zola estariam sendo confiscadas. Restava,
portanto, que o Brasil fosse incluído nesse movimento de saneamento moral pelo qual passavam
as nações mais avançadas.229
Nos anos seguintes, as disposições da Conferência Diplomática Internacional de Paris
seriam frequentemente lembradas pelos redatores da revista em textos sobre a censura à palavra
impressa. Nesse sentido, em 1921, Soares de Azevedo publicava um texto sob o título A
liberdade de imprensa e sua responsabilidade, em que recuperava uma série de digressões a
respeito da imprensa já publicadas nas páginas da revista. No seu conjunto, essas afirmações
davam conta da influência nefasta que a imprensa teria sobre o trabalho da polícia (ao apresentar
descrições que incitavam crimes), sobre a carreira de estadistas e homens públicos (que seriam
alvos frequentes de difamações) e sobre as questões morais (em geral desprezadas pelos
jornalistas). Em face dessa situação, o autor defendia a promulgação de uma lei de imprensa,
suficientemente rigorosa para pôr fim a todos esses malefícios. 230 Por fim, na conclusão do
texto, Azevedo demonstrava sua expectativa de que o então presidente da República, Epitácio
Pessoa, ou o seu sucessor resolvesse a questão:

Ora, nós sabemos como a imprensa exerce uma notável influência junto do povo.
Portanto, deduza-se a sua tremenda responsabilidade. Não sei se o sr. Dr. Epitacio
Pessoa, além de tantos e tão signalados serviços que já tem prestado ao paiz, se quererá
tornar credor de mais este. No caso de as graves preocupações do momento não lhe
permitirem pôr mãos à obra até ao fim do seu governo, tenho fundas esperanças de
que até 15 de novembro de 1926, o sr. dr. Arthur Bernardes porá a coisa em pratos
limpos. 231

É interessante observar como nesse texto Soares de Azevedo investe na construção de
uma mediação entre os interesses dos políticos e o projeto moralizador católico. Caracterizando
os malefícios da “má imprensa” para a carreira e para a reputação dos homens públicos, ao
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mesmo tempo em que discutia a ausência de preocupações morais por parte dos periódicos que
então circulavam, o autor construía um inimigo comum a ser combatido pelo Estado e pela
igreja: a “irresponsabilidade” no âmbito da palavra imprensa. A utilização desses exemplos que
transcendiam o discurso moral, nesse sentido, fez-se na medida que o jornalista via no seu
contexto, a oportunidade de solucionar a situação, ainda que não fossem as questões morais a
principal motivação dos políticos. E de fato, a despeito da campanha católica iniciada há mais
de dez anos, no momento em que se iniciaram as discussões a respeito da lei de imprensa, os
interesses políticos sobressaíram em relação às preocupações morais.
De acordo com Ana Luiza Martins, a escrita do primeiro projeto de lei que objetivava
impor restrições à imprensa foi motivada pelo episódio das “cartas falsas”. Em 11 de outubro
de 1921, o Correio da Manhã publicou uma carta assinada por Arthur Bernardes, candidato à
Presidência da República, a seu amigo Raul Soares, desqualificando Hermes da Fonseca, e por
extensão, criticando o Exército. As declarações da carta colocavam em risco a aliança paulista
e mineira para a eleição do sucessor à presidência, o que acabou favorecendo Nilo Peçanha.
Enquanto formava-se uma comissão pericial para avaliar a autenticidade das cartas, o partido
Republicano Paulista reuniu os membros do congresso propondo a confecção da lei de
imprensa.232
Uma vez iniciado o movimento no congresso, o senador Adolfo Gordo elaborou um
projeto contendo poucos artigos, no qual ficava proibido o anonimato e se instituía o direito de
resposta. Pelo texto do projeto, todos os artigos publicados pelos jornais, inclusive em seus
editoriais, precisariam ser assinados pelos seus redatores, o que causou ampla discussão não
apenas entre os parlamentares, mas também na Imprensa.233 Essas divergências se mostraram
presentes até mesmo no interior da revista Vozes, que em 1922 convidou Julio Tapajós para
escrever um texto sobre a lei. No texto, iniciado com a simbólica frase “a Lei de Imprensa foi
finalmente apresentada ao congresso” o autor expôs sua preocupação com a imputação da
responsabilidade dos jornalistas sobre seus escritos, alegando que na prática isso poderia levar
a injustiças, uma vez que os profissionais em geral escreviam aquilo que lhes era solicitado
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pelos editores e não necessariamente registravam suas próprias ideias.234 Discordando do
posicionamento de seu colaborador, os editores publicaram o artigo seguido de uma nota, em
que alegavam que os jornalistas só deveriam trabalhar para jornais com os quais tivessem
afinidade de opiniões:

As dificuldades acima apresentadas não nos parecem de tanta monta. Pelo contrário.
Ou o jornalista é simples empregado de um e outro jornal, digamos o secretário
privado do chefe (diretor, redactor-chefe ou editor) redigindo apenas a fórma do artigo
– e neste caso é o chefe que devia assignar – ou ele é um escritor que se preza, com
opinião formada e inalienável.
Tanto peior para a imprensa si há entre as suas fileiras indivíduos maleáveis, sem brio
e sem caracter que vendem não só o seu trabalho physico e intelectual, mas também
sua convicção. A lei, impendindo semelhante abuso, só pode ter efeitos salutares. E,
si não, pelo menos os leitores percebem claramente a venalidade, o nenhum valor
moral dos conceitos elaborados e apresentados pela imprensa. Para melhorar as
condições realmente precárias dos jornaleiros intelectuais devem encontrar-se outros
meios. 235

Diante do grande debate estabelecido com relação às cláusulas do projeto, e das
inúmeras críticas e sugestões apresentadas no próprio congresso, o texto da lei foi bastante
modificado, sendo definitivamente aprovado em outubro de 1923. A lei estabelecia a
responsabilidade penal sucessiva (autor, editor, proprietário do órgão, dono do estabelecimento
gráfico responsável pela impressão, vendedores e distribuidores), prisão e multas para o que foi
considerado abuso de imprensa: publicações de segredos de Estado; ofensas ao presidente,
chefes de Estado e nações estrangeiras; desacatos à moral pública e aos bons costumes; e a
publicação de anúncios e notícias de medicamentos ou tratamentos não confirmadas por
profissionais da área.236
De acordo com o Boletim da Liga pela Moralidade, a inclusão do artigo 5º da lei, que
criminalizava a ofensa à moral pública e aos bons costumes era resultado da campanha por eles
realizada com o intuito de cobrar dos legisladores o cumprimento do compromisso firmado pelo
Brasil na Conferência Diplomática Internacional. No momento em que as discussões a respeito
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da formulação da lei de imprensa se intensificavam no comércio, o grupo católico teria
realizado uma série de publicações chamando a atenção dos poderes públicos para essa questão,
de importância destacada para os católicos. Assim, a emenda que acrescentava ao texto
legislativo a preocupação com o cerceamento moral a toda a sorte de publicações, teria sido
resultado de sua militância.237 Por ela, ficava estabelecida, ainda, a penalidade de seis meses a
dois anos de prisão àqueles que fossem responsáveis pela escrita, edição, impressão e também
pela venda e circulação de “qualquer livro, folheto, periódico ou jornal, gravura, desenho,
estampa, pintura ou impresso de qualquer natureza que contivesse ofensa aos bons
costumes”.238
Analisando o texto legislativo após a promulgação da lei, os integrantes da liga
avaliavam que ainda que o dispositivo legal não contivesse todas as disposições presentes no
protocolo da referida conferência, ele estabelecia instrumentos legais bastante eficazes para a
realização de sua obra de saneamento. Diante disso, a partir de então, suas atividades seriam
concentradas na abertura de processos e de ações judiciárias contra essas publicações imorais.
Por meio dessa estratégia, os católicos acreditavam que seria possível realizar sua “missão de
profilaxia moral, que lhe incumbe no meio da sociedade brasileira, pela preservação de sua
geração nova, reserva das forças da Pátria”239.
Aqui, é importante refletir sobre o significado dessa mudança na legislação. A partir
da promulgação da lei, a censura à imprensa foi institucionalizada e passou a ser adotada para
cercear o pensamento tanto no âmbito moral, quanto no político. Nesse sentido, a lei foi
vastamente utilizada no controle a grupos anarquistas e comunistas, fortemente coagidos pelo
poder político no período. E nisto, deve-se ressaltar que no ano seguinte foi criado o DEOPS –
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, órgão destinado a vigiar e
reprimir os suspeitos e os criminosos políticos.240 Assim, aos poucos, podemos observar a
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realização de diversas mudanças na legislação que visavam atender aos interesses dos
segmentos mais conservadores da sociedade com o objetivo de manter a ordem pública.
No âmbito das diversões públicas, a década de 1920 também foi caracterizada por uma
série de medidas que visavam impor um ordenamento social através do controle sobre os
costumes e as formas de pensamento. A partir da instituição da censura prévia às casas de
diversão e espetáculos públicos pelo decreto nº 14.529/20, podemos observar a formação de
uma estrutura que atribuía à polícia o papel de aplicar a censura, e assim, normatizar o espaço
público dos divertimentos. Em 1924, o próprio cargo do censor foi oficializado como um cargo
de confiança cuja nomeação era responsabilidade do próprio ministro da Justiça e Negócios
Interiores.241 Dessa maneira, a preocupação com a influência dos meios de comunicação e dos
espaços de divertimento nos costumes e no pensamento da população foi se tornando uma
preocupação não apenas da igreja e das forças policiais, mas também do governo. Nos discursos
dos setores conservadores que defendiam essas ações de cerceamento, censurar passou a ser
utilizado como um sinônimo de “civilizar a nação”.
Como não poderia deixar de ser, a Liga pela Moralidade celebrou a promulgação da
lei, que na sua visão, ampliava suas possibilidades de ação contra a pornografia. Em texto
publicado em seu Boletim, em junho de 1924, os moralistas cumprimentavam os legisladores e
comemoravam o que, na sua visão, seria o fim de uma literatura que arrastava o país para a
lama:

Raiou, emfim, o dia em que se resolveu o Brasil a oppor um dique á onda de lama que
havia se espraiado por esta cidade e daqui extravasado para os Estados. Publicações
as mais infames, descripções e enredos os mais lúbricos, estampas as mais indecorosas
[...] eram vendidas livremente por jornaleiros e engraxates. [...] Era a obscenidade, se
dirigindo ao público com o fim de estimular seus instintos animaes, de especular sobre
sua curiosidade ávida, num baixo interesse mercantil. Havia inda, uma parte dessas
publicações que se mascarava com um verniz de sciencia, ocupando-se, porém, menos
da sciencia do que da satisfação das paixões, na exploração de curiosidades malsãs e
perniciosas. [...] Tudo disto começou afinal a acabar. [...] Temos hoje lei, e diremos
mais, temos autoridades dignas “que a querem cumprir”. 242
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Confiando na legislação como um divisor de águas na luta contra as publicações
imorais, as primeiras iniciativas da liga, após a promulgação da lei de imprensa, voltaram-se
para a atuação dos engraxates, jornaleiros e ambulantes que vendiam postais, folhetos e livros
eróticos nas ruas do Rio de Janeiro. Na visão da associação católica, no entanto, esse deveria
ser apenas o primeiro alvo, pois entre os impressos comercializados por esses personagens,
estavam os materiais mais imorais e, portanto, mais perigosos para as famílias cariocas.
A primeira condenação realizada a partir das disposições do decreto 4.743/23 foi
contra João Pereira da Fonseca, acusado de expor à venda seis brochuras que ofendiam a moral
e os bons costumes. Preso em flagrante em janeiro de 1924, o réu teria argumentado que os
livros não estavam expostos à venda, mas guardados em lugar reservado. As alegações da
defesa, no entanto, não foram suficientes para que fosse comprovada a inocência do
comerciante, que sendo considerado culpado, recebeu a sentença mínima para o caso: seis
meses de prisão e multa no valor de 200 réis.243
Nas páginas do Boletim da Liga pela Moralidade o caso foi noticiado com riqueza de
detalhes, incluindo-se cada uma das alegações da promotoria e da defesa realizadas no decorrer
do processo. Também foi divulgada uma rápida avaliação dos livros que teriam sido recolhidos
como provas do crime e seus referidos títulos, a saber: “Dous contra uma”, “Convento modelo”,
“O amor invertido” e “Os segredos sexuais e as loucuras do amor”.244 No julgamento da liga, o
caráter obsceno dessas obras era tão evidente que os textos não precisavam nem mesmo serem
lidos para que isso fosse constado. Na descrição apresentada, as intenções perversas de seus
autores poderiam ser facilmente observadas pelos seus títulos e também pelos desenhos que os
estampavam. De fato, na literatura pornográfica que circulava pelo Rio de Janeiro naquele
período, havia uma preocupação bastante destacada com o uso de ilustrações, através das quais
eram retratadas mulheres nuas ou casais em plena atividade sexual.245
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Outros casos semelhantes se sucederam a esse primeiro, sempre noticiados pela liga.
Sob a mesma acusação, foram condenados outros engraxates, sentenciados da mesma maneira.
Nos números seguintes do boletim, no entanto, os títulos dos livros foram omitidos e
substituídos por reticências, talvez com o intuito de evitar que as condenações fossem motivo
de uma curiosidade ainda mais destacada por parte dos leitores. Julgando que as ações contra
esses comerciantes já estavam sendo resolvidas pela justiça de forma adequada, os integrantes
da Liga pela Moralidade começaram a realizar denúncias também contra livrarias cariocas. Os
resultados dessas investidas foram celebrados nas páginas de seu boletim:

Sentem já o peso da acção da Justiça os sócios e um empregado de duas grandes
livrarias desta cidade, pela edição e venda de romances pornográficos. Em boa hora
lhes cahiu em cima a acção da lei, para tira-los da ilusão em que se embalavam de
gosarem de imunidades, crendo que as leis só existem para os pequenos, para os
engraxates, podendo eles com o seu papel couche, o seu luxo e a sua freguesia, editar
e vender o mesmo que já deu com vários engraxates na Casa de Correcção. Pois viram
que não. E, si já ganharam muito na exploração desse torpe commercio, que lhes
sirvam esses lucros de ficha de consolação pelos prováveis dois anos de retiro a que
se verão forçados na pensão do dr. Waldemar Loureiro e pelas fianças pagas, pelas
multas da condenação, custas dos processos e despesas com advogados. 246

Apesar das conquistas obtidas a partir de algumas das denúncias da Liga pela
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pornográfica, não poderia ter ocorrido ofensa aos bons costumes. Indignados com essas
considerações, os redatores do boletim católico fizeram uma busca por precedentes judiciais
que pudessem embasar a condenação da obra, argumentando que haveria muitas razões para se
realizar uma apelação da sentença.247
Citando a tese do delegado alemão Joseph Pappers apresentada no Congresso
Internacional contra a Pornografia realizado em 1908 em Paris, os integrantes da Liga pela
Moralidade defendiam que o sentido de palavras como “pornografia” e “obscenidade” não
poderia ser interpretado de forma muito restritiva pelos tribunais. Na concepção desse autor,
existiriam publicações que apesar de não serem fundamentalmente imundas, contribuíam
igualmente para envenenar a moral, ainda que não tenham sido escritas sob a intenção de serem
pornográficas.248 Amparando-se nesse argumento e também baseados no discurso católico
produzido sobre as más leituras, os representantes da liga continuaram a escrever denúncias
sobre textos literários que segundo seus próprios critérios eram considerados imorais, ou seja:
todo o tipo de publicação que contivesse alusões à sexualidade, descrições de vivências de
amores indignos, namoros, galanteios, paixões desordenadas e, especialmente, caracterizações
femininas que não estivessem em pleno acordo com o ideal de feminilidade defendido pela
igreja.
Como vimos na introdução desse capítulo, a mesma divergência se deu quando, ao
tomar contato com a obra Mademoiselle Cinema, o promotor José Gomes de Paiva não
identificou imoralidades, mas, ao contrário, um discurso moralizador. Apesar de discordarem
das razões pelas quais o promotor considerou a acusação contra o romance improcedente, os
integrantes da liga se animaram diante da possibilidade de que o processo contra Os devassos
(movido pelo próprio José Gomes de Paiva) resultasse em uma condenação.
Nos meses que se seguiram, a imprensa carioca divulgou inúmeras críticas à Liga pela
Moralidade, acompanhando de perto o processo aberto contra a editora Costallat & Miccolis.
O debate que se instaurou demonstrava diferentes pontos de vista a respeito do que poderia ser
considerado pornográfico ou imoral. Certamente, quando a lei de imprensa foi promulgada, os
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integrantes da liga católica não imaginavam que a mudança na legislação não seria suficiente
para que todas as obras por eles consideradas obscenas pudessem ser retiradas de circulação.
Na opinião daqueles que participavam da associação, a moral era uma só e já estava bem
definida pelo discurso católico. Para muitos jornalistas, escritores, editores, promotores e juízes,
no entanto, o conceito de moralidade era muito mais relativo e difícil de definir. Um olhar para
o conteúdo dessas duas obras literárias e para as discussões que surgiram em torno delas, pode
nos conferir pistas sobre essas diferentes definições de moralidade e também sobre os consensos
que surgiram entre as múltiplas vozes que participaram desse debate.

3.4 A MORAL COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Restaram poucas informações a respeito de Os devassos, obra assinada por Romeu de
Avellar. O que sabemos é que em 1924, quando o livro foi lançado, seu autor era ainda muito
jovem e fazia sua primeira incursão pelo caminho das letras. Quando enviou seu manuscrito
para a avaliação da Costallat & Miccolis, o texto ainda tinha o título de O Mal do Século, mas
já colhendo os frutos do sucesso de Mademoiselle Cinema, Benjamin Costallat decidiu pela
alteração, acreditando que assim o livro chamaria mais atenção do público.249
O cenário escolhido para o livro foi o carnaval carioca de 1922, por onde circularam
Roberto e Marta, amantes que saíram para a folia fantasiados de pierrô e pierrette. O primeiro
lugar onde estiveram foi o salão Assírio, onde se encontravam as pessoas mais elegantes da
cidade, numa festa regada a champanhe e repleta de licenciosidades. Como o salão estava
lotado, o casal saiu a pé pela Avenida Rio Branco, onde encontrou uma grande multidão, que
se apertava em busca de prazer. Em seguida começou a cair uma forte chuva, que fez com que
muitos dos foliões que estavam na rua se apertassem dentro de um dos bares da região. Com o
pouco espaço do local, logo a festa se transformaria numa grande confusão, apenas encerrada
com a intervenção policial.
Com a intenção de construir um relato fidedigno das imoralidades que ocorriam
durante os carnavais cariocas, o autor apresentava algumas sugestões eróticas que pareceram
imorais aos olhos de leitores como os integrantes da Liga pela Moralidade e o promotor José
Gomes de Paiva. De acordo com Alessandra El Far, o romance teve uma repercussão
momentânea, estimulada pela curiosidade dos leitores sobre o conteúdo da obra apreendida. No
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entanto, para Benjamin Costallat e José Miccolis, que defenderam o livro, o objetivo do autor
ao expor o modo de vida decadente da sociedade carioca era incitar uma reflexão educativa e
moralizadora. Ouvindo as explicações de seus editores, o juiz concluiu o processo declarando
que eram improcedentes as acusações contra o romance.250
Como vimos, no modelo de censura defendido pela Liga pela Moralidade, obras como
Os devassos deveriam ser banidas porque ainda que não fossem escritas com o intuito explícito
de disseminar a pornografia, eram também perigosas para os bons costumes. Nesse sentido, a
própria construção do texto como uma leitura fluída e atraente pesava como agravante. Na
análise do juiz que analisou o caso, no entanto, um livro só poderia ser considerado imoral se
tivesse intenção clara de disseminar a pornografia, utilizando-se para isso, de imagens e de uma
linguagem explícita com relação às práticas sexuais.
O argumento que convenceu o juiz, de que a obra tinha uma finalidade moralizadora,
não era aceito pelos integrantes da Liga pela Moralidade. Na visão dos moralistas, essa era uma
argumentação falsa e completamente improcedente. No seu julgamento, aqueles que estivessem
realmente comprometidos com o saneamento moral, deveriam voltar sua produção intelectual
e artística para a caracterização de bons exemplos, nos quais os leitores pudessem se inspirar
para direcionar suas condutas. Nesse sentido, o que assustava aos católicos era a construção
literária de quadros “sedutores” que impregnavam seus leitores de “desejos e volúpias”. O
comentário Literatura Immoral, inicialmente publicado pela revista Terra de Sol e replicado
nas páginas do Boletim da Liga pela Moralidade exemplifica bem essa forma de pensamento:

Vai seguindo a policia em sua guerra ás publicações incursas na lei. Continuamos a
aplaudir e a desejar que o rigor seja o mais uniforme e refletido possível. Claro está
que tem de haver reclamações, queixas, protestos. Mas, pouco a pouco, não haverá
editor que se aventure com livros duvidosos ou typographia que imprima porcarias.
Argumentam os defensores de tal literatura que ella acompanha a marcha dos
costumes, ou dizem os próprios autores que pintam quadros imorais para deles tirar a
moralidade. [...] Não é crível que possa alguém levantar belas construções moraes,
trazendo-nos para deante dos olhos os quadros mais seductores do desejo e da volúpia.
[...] Dá vontade de aplicar o caso a assumpto mais ao pé do pé e acrescentar: e e´por
isso que o sr. prefeito Alaôr deixa as ruas do Rio todas esburacadas, para que os
motoristas dêem melhores provas de sua competência. 251
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A mesma lógica interpretativa, que recusava o argumento de que era possível realizar
a moralização da sociedade através da exposição de suas imoralidades, foi o motivo pelo qual
a obra Mademoiselle Cinema foi considerada perversa na leitura dos integrantes da Liga pela
Moralidade. No livro, a personagem central era Rosalinda, uma jovem que, após uma decepção
amorosa, passou a colecionar amantes. Na narrativa construída por Benjamim Costallat, durante
uma viagem, a moça se envolve com Roberto Fleta, homem mais velho e casado. O romance,
no entanto, durou pouco tempo, pois logo a moça se cansou de seu amante, trocando-o por
outros. O comportamento fútil e promíscuo da jovem foi descrito pelo autor como uma
consequência da má educação que foi dada à menina por seus pais, cujo resultado teria sido sua
prostituição, conforme a própria personagem declara nessa passagem:

Não. Não me fizeram para ser uma mulher honesta. Fizeram-me para ter muitas
toilettes e para ter muitos amantes. Aliás, uma mulher com muitas toilettes não pode
viver para um homem só. A elegância é uma função do amor. E quando uma mãe,
como a que eu possuo, faz tanta questão que antes dos 15 anos sua filha tenha uma
lingerie maravilhosa, muito leve e muito bordada, que antes dos 15 anos ela pinte os
olhos, a boca e passe depilatório pelo corpo, que antes dos 15 anos ela se vista
excitantemente, tenha passos ondulantes, dê a mão a beijar aos homens e agrade esses
mesmos homens com recursos de prostitutas – é que, visivelmente, essa digníssima
mãe não pretende que a sua digna filha vá para algum convento. [...] E eu me prostituí
e hoje me sinto com uma alma incontentável de prostituta. Quanto mais homens,
melhor! Eu só quero que meus amantes passem de moda como os meus chapéus... 252

O final da história de Rosalinda é extremamente trágico. Após perder o pai, ela decide
retornar ao Brasil. Triste e reclusa, a jovem conhece um artista por quem ser apaixona
verdadeiramente. As experiências que acumulou em sua trajetória, no entanto, não permitem
que ela se sinta digna do amor do rapaz. Resignada, Mademoiselle Cinema escreve ao seu amor
explicando os motivos pelos quais ela não poderia se casar e retorna à sua vida prostituída,
lamentando a impossibilidade de formar uma família – e assim, de alcançar a verdadeira
felicidade.
Apesar do alvoroço que a narrativa de Costallat causou entre os católicos, o livro não
traz nenhuma descrição explícita de relações sexuais. Nos momentos em que o autor descreve
os encontros amorosos da jovem, os enlaces são silenciados, substituídos por reticências que
por muitas vezes ocupam quatro, cinco linhas. Talvez tenha sido essa sugestão – que permite
que o leitor imagine quais seriam os próximos movimentos dos personagens – que tanto
incomodou aos moralistas e que ao mesmo tempo, garantiu a inocência do autor diante dos
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tribunais. A disposição em falar sobre aquilo que se cala é expressa, assim, no próprio silêncio
disposto nas malhas do texto literário. Ao antecipar a censura, o escritor construía o erotismo
de sua obra, articulado num duplo movimento entre interdição e transgressão. Dessa forma,
Costallat construiu um discurso que era ao mesmo tempo erótico e moralizante, uma dualidade
inaceitável para os padrões deterministas da moral católica. O final trágico de Mademoiselle
Cinema reforçava a moral do período, reeditando um recurso vastamente explorado pela
literatura naturalista, que frequentemente explorava a sexualidade com o objetivo de normatizála. Aos olhos da Liga pela Moralidade, no entanto, a moralização da sociedade só poderia
ocorrer a partir de um silêncio absoluto com relação a tudo o que por eles era considerado
imoral. Silêncio este, que era necessário para que a própria igreja pudesse ter resguardado o seu
lugar de fala, na propagação de seus dogmas e na atividade de dirigir as consciências dos fiéis.
Daí o grande mal-estar dos conservadores católicos com relação à modernidade, representada
por uma profusão de discursos que a instituição já não podia controlar. Fruto desse desconforto
é também a rigidez com que os esses discursos dissonantes foram combatidos, ainda que eles
tenham sido construídos a partir da norma católica – que mesmo ao ser transgredida – é
conservada como um paradigma.
É dentro dessa moldura que podemos compreender o discurso da Liga pela
Moralidade, que assume a intransigência como o principal componente de sua própria
identidade. A ausência de flexibilidade, sempre destacada com orgulho nas falas dos integrantes
do grupo católico, é característica fundamental daqueles que se assumem como propagadores
de uma verdade claramente estabelecida, através dos textos bíblicos e das encíclicas produzidas
por seu infalível líder espiritual. Nesse sentido, a fala de Pio Ottoni, ao relatar as razões para a
sua rigidez na aplicação da censura é altamente reveladora “com uma inflexibilidade de
catholico que não pode transigir no seu dever, proibi a representação de diversas peças”.253 É
justamente essa postura intolerante que faz com que o líder da associação católica se transforme
no principal alvo da imprensa que saiu em defesa de Mademoiselle Cinema. Neste sentido,
podemos considerar a fala de Paulo Silveira, publicada no jornal O paiz em outubro de 1924:

Confesso não ter o prazer de conhecer pessoalmente o presidente, secretário ou coisa
que o valha da tão falada “Liga pela Moralidade”. Tinha grande vontade em conhecelo principalmente agora, depois que conseguiu a apreensão de Melle. Cinema, livro
que tem feito a fortuna de meu amigo Benjamin Costallat. [...] Pio, tem vinte e nove
anos de idade, usa bigodinho ralo, implicante; veste fraque bacharelístico, tem voz
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fanhosa, de escorropicha-galhetas, calça os pés em botinas de elástico, compra
passagem de ida e volta pra Itapiru, conversa sobre a carestia da vida com o Mendonça
do “Círculo Católico”, lê romances jeune fille na rua, e em casa delicia-se com o
pornográfico de Paulo de Kock, fuma cigarros Elite e compra o importantíssimo
Jornal do Commmercio. O Sr. Pio é, afinal, um homem sisudo, compenetrado do seu
papel de boy-scout da Salvation Army brasileira, que pretende pregar folha de videira
em todo nu artístico que for sendo encontrado por esse mundo de Cristo. Esse é o
grande programa de saneamento moral do Sr. Piopio, que está disposto a não dar mais
tréguas aos escritores que abusarem da ingenuidade da nossa sociedade... Nada de
inconveniências indecentes nos livros brasileiros. Piopio quer que se escrevam coisas
puras para serem lidas pelas solteironas que fazem crochet. [...]
Piopio é o censor-mor da literatura nacional! Se, por qualquer coisa entra-lhe pela
cachola a ideia – é difícil entrarem ideias- de que um livro é imoral; zás! Vai logo ao
seu juiz dar queixa contra a obra que, num abrir e fechar de olhos, é logo confiscada
de cambulhada com os editores livreiros e leitores. [...]
Uma obra imoral? Faça-me o Sr. Pio o favor de dizer o que é uma obra imoral. Pelo
seu critério, o mesmo critério que serviu para a apreensão da sapequíssima Melle.
Cinema, a Bíblia deveria ser confiscada. [...] Por que motivo o presidente da Liga pela
Moralidade não dá um pulinho no Fórum e não requer a busca e apreensão da escritura
sagrada?254

A reação do jornalista à ação censória era ancorada na sua percepção de que a simples
existência de uma legislação comprometida com o combate às ofensas à moral e aos bons
costumes não encerrava em si mesma a discussão sobre aquilo que de fato poderia ser
considerado imoral. Para ele, como o julgamento da moralidade de uma obra literária
dependeria das convicções particulares de cada leitor, as livrarias do Rio de Janeiro não
poderiam ficar à mercê do julgamento de Pio Ottoni ou da Liga pela Moralidade. Em outro
artigo publicado em O paiz, Álvaro Moreira corroborava a visão de Paulo Silveira:
Por denúncia de um rapaz que usa o nome de vários papas e é diretor de um club
contra os maus costumes, três guardas civis prenderam, há dias, na Rua de Santo
Antonio, Melle. Cinema. [...] Imoralidade! Mas imoralidade é isso de ver em obras
d’arte pornografias! Imorais são os moralistas. A esses é que a polícia devia meter na
geladeira...255

A acusação de que imorais seriam os próprios moralistas que integravam a liga, como
era de se esperar, causou revolta entre os católicos. Nos dias seguintes, as insinuações foram
respondidas no Boletim da Liga pela Moralidade. Para os integrantes da associação, as críticas
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dos jornalistas a Pio Ottoni e seus companheiros eram sintomas da degradação moral que
corrompia a imprensa do Rio de Janeiro:

Signal dos tempos! Immoraes são, não já os que praticam e favorecem a imoralidade,
mas os que a combatem, os que a hostilizam, os que a perseguem, os que a detestam,
os que a abominam! [...] Que não diria o genial, o incomparável Vieira, dessa inversão
de conceitos, desse salto mortal da verdade! Elle, que dizia que “há pecados que, ditos
pelos que os praticaram, mais parecem virtudes do que pecados”. Sim, porque, em
verdade, aqui a virtude está degenerando em pecado, o heroísmo em poltroneria, o
desinteresse em ambição, o altruísmo em maldade! 256

Enquanto os integrantes da Liga pela Moralidade se empenhavam na sua própria
defesa, caracterizando como pervertidos aqueles que contra suas ações se revoltavam, lançavam
ataques também à crítica literária. Procurando desmontar o argumento de que as obras
confiscadas possuíam um fundamental moral, os integrantes do grupo católico afirmavam que
a valorização do realismo literário é que seria a real causa das avaliações positivas que recebiam
autores cuja produção estaria tomada por obscenidades. Justamente esse tipo de literatura, no
entanto, é que seria responsável por um grande número de crimes, motivados pelos poderes de
sedução que os romances realistas exerceriam sobre seus leitores. Repetindo o discurso
contrário às “más leituras” que outrora havia sido publicado nas páginas da revista Vozes, os
moralistas apresentavam exemplos de casos em que a leitura de “maus romances” teria sido
determinante para a corrupção moral definitiva de jovens inocentes. 257
Sem negar o poder de influência da literatura, aqueles que se manifestavam a favor de
Mademoiselle Cinema denunciavam o equívoco que a polícia teria cometido, ao apreender uma
obra que poderia lhe servir como “um guia para uma campanha moralizadora”.258 Nesse
sentido, o próprio autor, Benjamim Costallat, afirmava que seu livro teria sido escrito com o
único intuito de advertir à família brasileira com relação aos perigos que uma educação
desleixada do ponto de vista moral poderiam trazer para o futuro de suas filhas.259
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Para além das trocas de acusações de imoralidade que marcaram o debate em torno de
Mademoiselle Cinema, os discursos produzidos por ambos os lados têm em comum a disposição
em defender a moral. Uma moral que, a despeito da polêmica, nenhum dos interlocutores se
preocupou em definir, como se a palavra em si mesma dispensasse maiores explicações. Além
disso, chama a atenção a declarada preocupação de Costallat com a preservação da família e a
disposição em desclassificar o modelo de mulher moderna, que sua personagem representava.
Não temos aqui uma discussão entre um grupo que defende a moral e outro que a nega, mas
uma discordância com relação aos métodos que poderiam ou não ser empregados para a
moralização da sociedade. A partir disso, apesar da disposição católica em defender seu papel
de única voz autorizada a falar sobre as questões morais, podemos observar a delimitação de
um consenso entre os diferentes participantes desse debate.
Se os integrantes da Liga pela Moralidade expressam seu desconforto com a
modernidade reativando discursos conservadores, escritores como Romeu de Avellar e
Benjamim Costallat procuravam registrar as perversidades do mundo moderno, como que num
esforço para compreendê-lo e realinhá-lo. Ponto comum entre esses discursos parece ser,
justamente, o descontentamento com a frouxidão dos costumes e com as ameaças à ordem de
gênero que o mundo moderno parecia desestabilizar. Assim, se os integrantes da liga temiam
que as jovens católicas, ao ler Mademoiselle Cinema, passassem a imitá-la, Benjamim Costallat,
ao condenar sua personagem a uma vida triste, não estava menos preocupado com essa questão.
Ao que tudo indica, tal preocupação também se fez presente na mente de pelo menos
um dos leitores da obra, conhecida como o maior sucesso editorial da primeira república. Por
esse motivo, no único exemplar da primeira edição que foi conservado pela Biblioteca
Nacional, podemos ler um comentário, escrito à mão com a seguinte frase: “É isto mesmo! As
mulheres hodiernas findam-se desse modo, na prostituição!”. No próximo capítulo, vamos nos
aprofundar nessas questões que tanto perturbavam aqueles que viveram no começo do século
passado: a moralização das famílias e as relações de gênero.
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4 GÊNERO E SEXUALIDADE NA CENSURA A ROMANCES

Leitura: Vês aquella joven absorta em um livro
durante grande parte da noite? Todas as paixões
que se descrevem no livro, se levantam em seu
coração: o amor, o ódio, a cobiça, a inveja, a
vingança, a cólera, a desesperação, que cahos de
paixões, que fluxo e refluxo de imagens sempre
novas em um mundo fictício! Quando a novela é
imoral, que abomináveis miasmas penetram no
coração! Que negras manchas recebem sua
fantasia! Como ferve o sangue nas veias! Com que
viveza brilha então a centelha que ameaça
converter-se em devastador incêndio! Ah! O
momento que sucede imediatamente a estas
impressões será um prenuncio duma lamentável
queda e duma resolução fatal.
(Veritas – citado pela Revista Vozes em 1921)

As rápidas transformações pelas quais passaram as grandes cidades brasileiras desde
o final do século XIX induziram a novos padrões de comportamento social. As famílias de elite,
que durante muito tempo viveram em sua maioria no ambiente rural, onde a igreja representava
seu principal espaço de sociabilidade, passaram a conviver no meio urbano, que lhes
apresentava novos lugares de divertimento e de reunião social. Nesse contexto, o teatro e a
ópera converteram-se em importantes lugares de encontro, seguidos pelas confeitarias,
restaurantes e cafés-concerto. Logo, surgiriam também os clubes e sociedades dançantes onde
eram apresentados novos ritmos como o foxtrote e o tango. Assim, aos poucos, as mulheres
modernas tomavam parte do espaço público e da vida noturna, repleta de opções de
entretenimento.260
Ao mesmo tempo, as moças alteravam suas vestimentas, seguindo os ditames da moda
estrangeira. Especialmente a partir dos anos de 1920, as imagens veiculadas pelo cinema
trouxeram consigo o gosto por roupas mais leves e introduziram o maiô no guarda-roupas das
mulheres das classes médias e altas. Os filmes também parecem ter sido os responsáveis pela
divulgação da figura da mulher moderna, comparada à melindrosa, à sufragette ou às atrizes
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estadunidenses. Entre as personagens das películas, não faltavam exemplos de mulheres
independentes, que se aventuravam nos esportes e participavam de forma ativa da vida cultural
das cidades.261
Nesse cenário, emergiam novos discursos sobre a mulher, como o positivista, que a
considerava como principal propagadora do ideal patriótico. Acreditava-se, nesse sentido, que
através da educação de seus filhos, as mulheres poderiam colaborar para a construção de um
futuro melhor para o país, marcado pela ordem e pelo progresso. De acordo com Etelvina
Trindade, que estudou as mulheres paranaenses que viveram entre 1899 e 1930, o modelo
positivista se confrontava com o modelo de feminilidade católico, centrado na idealização da
Virgem Maria. Assim, na mesma medida em que a modernidade apresentava possibilidades de
mudanças para a vida das mulheres, a igreja reforçava restrições. 262 Por outro lado, os novos
discursos sobre o lugar da mulher na sociedade muitas vezes revestiam com ares de
modernidade velhas ideologias. Progressivamente ocorria uma ampliação da participação
feminina nos espaços públicos das grandes cidades, o que foi percebido pelos setores mais
conservadores como uma ameaça à estabilidade social. A despeito desses discursos
normatizadores, no entanto, cada vez mais pequenas atitudes cotidianas escapavam às normas
sociais.263
Todas essas mudanças suscitaram o surgimento de fervorosos discursos ancorados nos
temores de que essas mulheres modernas viessem a ter filhos fora dos casamentos, ou ainda,
que não os tivessem. Nesses discursos, o espaço público era descrito como ameaçador para a
moralidade das mulheres e os problemas decorrentes da vida urbana – as epidemias, a violência,
os crimes, os menores abandonados – eram frequentemente relacionados à degradação e à
desestabilização das famílias.264
O feminismo, cujas ideias apenas começavam a ser difundidas no país, reivindicava a
inserção das mulheres das camadas mais altas da sociedade no mercado de trabalho, o que
suscitou uma série de reações conservadoras. Para a maior parte dos homens que participaram
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desse debate, a questão da mulher desafiava as tradicionais instituições do casamento, do
trabalho e da família. Diante disso, a ideologia da maternidade seria revigorada, com o claro
intuito de preservar a separação entre a esfera pública, definida como fundamentalmente
masculina, e a esfera privada tida como o espaço natural a ser ocupado pela mulher e os filhos.
Toda essa sensação de insegurança suscitada pelo alvorecer da vida moderna e pelo
surgimento de novas formas de vivência da feminilidade já havia sido registrada em discursos
produzidos por intelectuais europeus, especialmente no final do século XIX. Nesse sentido, a
preocupação com a moral pública adquiriu centralidade nos discursos científicos e literários
justamente no momento em que alterações na legislação de diferentes países começavam a
favorecer a situação das mulheres.265 Na França, em 1884 foi restaurado o direito das mulheres
ao divórcio e na Inglaterra, o Decreto dos Bens da Mulher Casada (1882) e o Decreto da Guarda
das Crianças (1886) favoreceram a situação econômica das mulheres. Ao mesmo tempo, as
primeiras mulheres começavam a ingressar no ensino superior tanto na França e na Inglaterra,
quanto nos Estados Unidos. Essas primeiras conquistas feministas, ainda que bastante
incipientes, atemorizaram intelectuais, que buscando preservar as definições tradicionais dos
papéis de homens e mulheres na ordem social, se empenharam na construção de um discurso
altamente misógino, que culpava a mulher pela decadência do mundo ocidental.266
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As postulações científicas com relação às diferenças adquiriram bastante prestígio
entre a população letrada, pois se apresentavam como uma forma de conhecimento neutra,
empírica e objetiva de retratar a realidade social. No Brasil, essas ideias foram absorvidas como
um sinal de modernidade e se tornaram particularmente atraentes para a elite secular. Além
disso, o sucesso das campanhas sanitaristas contra a febre amarela e a peste bubônica nos
primeiros anos do século XX, fizeram com que as intervenções estatais no âmbito da saúde
pública se tornassem um ideal politicamente aceito entre as parcelas mais intelectualizadas da
população. Esse processo garantiu, inclusive, que postulações a respeito da moral e dos lugares
ocupados por homens e mulheres na ordem social, produzidas através do discurso científico,
adquirissem respeitabilidade entre as classes dominantes e fossem encaradas como uma
condição para a civilização.
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Disso decorreu a produção de um consenso em torno da

necessidade de moralizar e sanear as famílias, no interior das quais acreditava-se que se
centravam os principais problemas da modernidade. 268
Em seu livro Ordem médica e norma familiar, publicado em 1979, o psiquiatra
Jurandir Freire Costa demonstrou a importância do discurso médico na construção da família
burguesa no Brasil em meados do século XIX. De acordo com o autor, a higienização das
famílias da elite carioca se desenvolveu simultaneamente ao crescimento urbano, através da
estruturação de uma disciplina que incidiu fundamentalmente sobre o casamento e as relações
sexuais. De acordo com o autor, a construção desse aparato médico articulou a ideia de
civilidade à noção de autocontrole, reorganizando as famílias em torno da conservação e da
educação das crianças. Nesse período, esse discurso teria sido dirigido às famílias da elite, para
as quais a adesão às prescrições médicas passou a funcionar como um sinal de distinção social.
Dessa forma, o corpo forte, sexual e moralmente regrado passou a ser medicamente relacionado
ao corpo branco.269
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Em estudo mais recente, Richard Miskolci também investigou as relações entre o
discurso médico e os desejos da elite brasileira em criar uma civilização nos trópicos. Centrando
sua análise na passagem do século XIX para o XX, o sociólogo demonstrou o quanto esse ideal
foi determinante para acontecimentos como a abolição da escravidão, a proclamação da
República e ainda, para a consolidação de um projeto de nação tão modernizante quanto
autoritário, na medida em que buscava mudanças sem alterar hierarquias e privilégios. Nesse
contexto, os temores elitistas com relação às questões raciais, sexuais e de gênero, teriam
encontrado um aliado na moral sexual científica, que avaliava as relações segundo sua utilidade
na manutenção da saúde individual e, por extensão, na coletiva. Dessa forma, as elites
econômicas e políticas teriam voltado suas preocupações para o povo, com a intenção de
transformá-lo à sua própria semelhança. 270
Para Miskolci, esse discurso de ordenamento social através da defesa de uma moral
medicalizada teria sido acionado de forma particular no início do período republicano. Nesse
sentido, a imposição da ordem através da higiene teria sido realizada não apenas pelas reformas
urbanas e pelo controle das epidemias, mas também através da imposição de uma disciplina das
relações íntimas na vida privada e doméstica. Disto decorrem tanto a apologia da família como
a base da nação, quanto a formulação de um ideal de cidadania identificado com uma
masculinidade calcada no autocontrole. Assim, negros, mulheres e homossexuais, tidos como
menos capazes de exercer esse domínio sobre si mesmos, foram frequentemente relacionados
à anormalidade, ao desvio e às doenças. Também por isso, há nesse período um destacado
interesse por parte dos cientistas em estudos que tomam a sexualidade como temática, com o
intuito de promover um controle e um disciplinamento coletivos que, em última instância,
visavam orientar os desejos para uma sexualidade responsável, vivida no interior do casamento
e com finalidades reprodutivas.271
Todo esse esforço em defesa da moralização da sociedade como uma estratégia de
construção de uma nação civilizada se realizou a partir do acionamento de uma série de pânicos
morais, largamente disseminados pelas elites intelectuais da República Velha. Neste sentido,
discursos de médicos, jornalistas, escritores e do próprio clero, ainda que produzidos com
diferentes objetivos, se entrelaçaram na condenação de manifestações visíveis de desejos que
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pudessem subverter a ordem. Mais do que uma substituição da lógica do pecado pela do desvio,
o que observamos nesse contexto de emergência do discurso higienista é a construção de um
consenso moral, ainda que produzido a partir de referências diferentes.
De fato, a igreja católica reagiu à intervenção médica na família através do
agenciamento da sexualidade. Isso porque, ela considerava a si mesma como a única fonte
legítima de orientação moral para a população. Diante do desejo em catolicizar a sociedade
brasileira, impondo um ordenamento cristão até mesmo às ações do Estado, a igreja resistiu a
discursos científicos quando neles identificou oposições à sua própria doutrina. Neste sentido,
durante muito tempo houve uma declarada aversão por parte do clero com relação à educação
sexual, à difusão de conhecimentos sobre a contracepção e até mesmo, à educação física
feminina (introduzida nos colégios protestantes no início do século XX). A despeito desses
pontos de discordância, no entanto, médicos e padres frequentemente se comportaram como
aliados na defesa da família como “célula-mater” da sociedade, na definição de um ideal de
feminilidade estreitamente vinculado à maternidade e na abjeção de formas de vivência da
sexualidade fora do casamento e sem finalidade reprodutiva.
Nos debates jurídicos sobre o significado da honra feminina realizados durante esse
período, vemos de forma mais clara esse entrelaçamento entre as postulações científicas com
relação à moral e o ideal de feminilidade cristã. Definindo a família como a base do regime
Republicano, os juristas procuraram manter sua harmonia a partir da delimitação de direitos
diferentes para homens e mulheres. Estabelecia-se, assim, no âmago desse discurso, uma
relação direta entre a civilização e a moralização das famílias, de forma que os estudos sobre
crimes sexuais eram frequentemente introduzidos por um apanhado sobre a evolução da moral
sexual nas sociedades humanas. A conclusão dessas digressões se encaminhava para o
estabelecimento de uma relação direta entre a valorização da virgindade como um sinal da honra
feminina e a civilização, o que era explicado pela pouca atenção dada a essa questão pelos
povos primitivos.272
Grande parte dos argumentos utilizados por esses juristas da virada do século eram
retirados de estudos científicos que buscavam identificar as causas da criminalidade a partir de
postulados médico-psiquiátricos. Muito embora a base referencial desses discursos fosse
fundamentalmente secular e científica, havia o interesse declarado em relacioná-las com os
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pressupostos da moral cristã. Neste sentido, merece destaque a atuação do psiquiatra e jurista
Francisco José Viveiros de Castro, que tendo estudado os tratados científicos da época sobre as
psicopatias do instinto sexual, defendia que o aumento da moralidade na esfera social
contribuiria para a diminuição dos malefícios causados pelos instintos.273 No interior dessa
lógica, a intervenção da igreja católica na sociedade seria de fundamental importância, pois
historicamente ela teria sido a grande responsável pela introjeção do sentimento de pudor. Para
o autor, os ensinamentos morais católicos e o caráter sacramental do matrimônio teriam
“elevado a mulher e protegido a honra feminina”, assim o direito criminal deveria seguir a
mesma ordem, punindo os atos que ameaçavam os valores cristãos.274
Os juristas Oscar de Macedo Soares275 e Crisólito de Gusmão compartilhavam da
mesma visão de Viveiros de Castro a respeito da importância da igreja católica para a difusão
dos princípios do pudor por todo o mundo civilizado. De acordo com Sueann Caulfield, podese dizer que havia um consenso jurídico no início do período republicano de que a defesa da
honra sexual no direito representava “a continuação da marcha para a elevação da civilização,
uma marcha que começara alguns séculos antes pelos esforços da igreja católica”. 276
Quando analisamos as denúncias realizadas pela Liga pela Moralidade contra as
leituras consideradas imorais, observamos a mesma preocupação em congregar os ideais
católicos com o discurso jurídico em prol da civilização e do progresso. Desta forma, defendiase que a literatura imoral deveria ser combatida por ser um fator de criminalidade, assertiva que
era confirmada através da citação de estudos no campo da psiquiatria, que teriam confirmado
homicídios inspirados pela leitura de maus romances.277 Neste mesmo sentido, podemos citar
a recorrente alusão a conhecimentos científicos no interior da revista Vozes como argumentos
para o combate à pornografia de uma forma geral. Para citar apenas um exemplo, em 1911, a
revista publicava um texto sob o título Dilúvio Ameaçador, em que citava estudos realizados
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pelo neurologista italiano Giovanni Mingazzini para afirmar que o combate à imoralidade
deveria ser tomado como uma prioridade do governo, dados os malefícios fisiológicos que as
más leituras poderiam trazer para a população.278
Através da configuração dessas citações, podemos entrever que a aproximação entre o
discurso científico e os ideais católicos não se deu apenas a partir da ação de cientistas ou
juristas católicos, mas também pela própria atividade dos intelectuais reunidos em torno da
revista, que não hesitaram a recorrer à ciência, quando ela pudesse servir para confirmar seus
próprios postulados. Nesse sentido, recuperava-se a tradição tomista, segundo a qual não havia
contradições entre a fé e a racionalidade. Podemos compreender esses esforços como parte da
própria missão da revista, que se autointitulava como “religiosa, científica e literária”, e que
desde a sua origem procurava combater a “antítese artificial, inexistente entre a fé e a ciência,
a natureza e a revelação”. 279
No discurso construído a respeito da ciência nas páginas da revista Vozes, não haveria
incompatibilidade entre religião e ciência, pois ambas teriam um demarcado compromisso com
a verdade. Sendo revelada por meio do catolicismo, a verdade, no entanto, poderia ser explicada
a partir de critérios racionais. Os resultados dos pressupostos científicos, no entanto, jamais
poderiam se contrapor à revelação, devendo tomá-la como guia. Dentro dessa lógica, ambos
seriam complementares:

O amor da verdade está no principio de toda sciencia e de toda a fé. O espirito
scientífico é constituído de virtudes christans: a humildade, a docilidade, a prudência,
a paciência e a abnegação. [...] A sciencia conduz á Religião, porque deixa sem
resposta muitos problemas essenciais, que nenhum espirito critico pode passar sem
por perante a sua inteligência e a sua alma. Reciprocamente, o catholicismo favorece
a sciencia, prestando-lhe vários serviços. Precisa melhor o campo verdadeiramente
scientifico; inspira aos sábios a prudência e a reserva, comunica-lhe segurança, o
optimismo da razão, serve-lhe de pharol e guia. 280

Com base nesta definição de ciência, os intelectuais vinculados à revista Vozes
encontraram pontos de encontro entre os postulados católicos e a ciência de sua época.
Considerando como verdadeiras aquelas prescrições científicas que endossavam suas ideias e
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julgando como falsas aquelas que os contradiziam, eles encontrariam no discurso médico
higienista um aliado para a realização de seu projeto de moralização da sociedade. Assim, a
regulação da vida sexual seria considerada como imprescindível para a saúde do povo como
um todo e condição primeira para o seu progresso. No interior desse discurso, identificamos
uma preocupação ainda mais destacada com relação à preservação moral das mulheres, tidas
como as maiores prejudicadas pela degradação moral da sociedade moderna.281
Na verdade, podemos pensar, juntamente com Pierre Bourdieu, que essa preocupação
com a preservação moral das mulheres é indicativa da forma como as mulheres são tratadas
como símbolos cuja função é manter o capital simbólico em poder dos homens. A moralização
das mulheres, nesse sentido, torna-se um sinal da própria honra masculina. O Estado, a escola
e a família e a igreja são concebidas por Bourdieu como instituições que estruturam o poder na
sociedade e, portanto, são produtoras de discursos que engendram as relações entre homens e
mulheres na sociedade.

282

Essa preocupação especial com relação à mulher é facilmente

identificada quando folheamos o livro Através dos Romances de Pedro Sinzig. Ao mesmo
tempo em que são vetados os romances que apresentam personagens femininas cujos
comportamentos se afastam da moral católica, percebemos que há um número muito maior de
livros que são considerados prejudiciais às mulheres. No discurso apresentado, diferentemente
dos homens e de alguns rapazes, as mulheres não seriam capazes de resistir a cenas apaixonadas
e a romances ardentes.283 Além disso, merecem atenção particular os comentários realizados a
respeito das obras escritas por mulheres, uma vez que elas também nos oferecem pistas com
relação aos comportamentos femininos idealizados nesse discurso católico.
Neste capítulo, pretendemos analisar o discurso sobre as relações de gênero que se
revela através da preocupação católica com as más leituras. Para compreendê-lo, iniciaremos
com uma discussão a respeito do ideal de feminilidade definido pelos textos publicados pela
Revista Vozes, através das interpretações sobre o feminismo neles divulgados. Em seguida,
traçaremos algumas considerações a respeito do projeto da igreja com relação à educação, por
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consideramos que esse discurso em favor da censura está intimamente relacionado com aquilo
que a igreja acreditava que deveria ou não ser ensinado à juventude. Na sequência,
procuraremos identificar no interior de alguns romances considerados perniciosos por Sinzig,
que tipos de comportamentos das personagens eram considerados recrimináveis e por fim,
faremos uma breve análise das avaliações dos romances escritos por mulheres, procurando
demonstrar como elas também são reveladoras do ideal de feminilidade defendido pela igreja.
Sempre que possível, devemos indicar ainda, as relações que podem ser estabelecidas entre esse
discurso católico em favor da censura e outras formulações a respeito da ordem de gênero,
também elaboradas no período.

4.1 A MULHER E O FEMINISMO NAS PÁGINAS DA REVISTA VOZES

Em agosto de 1923, o artigo Remédio contra os males da época era colocado em
destaque na Revista Vozes, ocupando sua primeira página. O texto iniciava realizando um
diagnóstico daqueles que eram considerados pelos católicos, os maiores problemas daquele
momento: a degradação moral, a negação de Deus através de ideias pseudocientíficas e o
crescimento do protestantismo. Para os objetivos desse capítulo, nos interessa particularmente
a primeira questão apresentada: a imoralidade. Repetindo o tom de outros textos publicados na
Vozes, o autor afirmava que a corrupção moral da sociedade poderia ser observada pelas suas
manifestações no campo das produções artísticas. Neste sentido, ele identificava seus sinais na
literatura (em especial a naturalista, acusada de expor com riqueza de detalhes as maiores
“aberrações da vida sexual”), na pintura e na escultura (por retratarem a nudez humana) e no
teatro (condenado pela exposição da sensualidade). Essa ampla difusão de representações
condenáveis sob o ponto de vista moral estaria ameaçando profundamente as famílias e o
próprio ordenamento social. 284
De acordo com o autor, contaminadas pela exposição a todas essas manifestações de
imoralidades, as mulheres estariam cada vez mais impossibilitadas de alcançar a felicidade por
meio do casamento e da maternidade. Consequências diretas dessa corrupção da mulher seriam
o crescimento no número de suicídios, o decréscimo nas taxas de natalidade, o aumento do
número de prostitutas, a difusão do divórcio e o próprio feminismo. Neste sentido, o feminismo
é apresentado como um fator de rebaixamento da mulher e da própria sociedade, pois ao

284

KOHLER, H.S.J. Remedio contra os males da época. In.: Vozes de Petrópolis: revista religiosa, scientifica e
literária. Petrópolis: Officina das Vozes de Petrópolis. Ano vol. 17. n.1. Jan-Jun,1923. p. 797.

136

procurar uma equiparação ao homem na vida científica, cultural, industrial e política, a mulher
descuidava de seu lar, abrindo espaço para a imoralidade no seio da família. Esse espaço de
mãe zelosa e esposa dedicada, teria sido imputado às mulheres pela própria Providência Divina
e por esta razão, não poderia ser questionado. Disto o autor concluía que era absolutamente
necessário preservar a moralidade das moças, o que em última instância significava mantê-las
restritas ao lar e distantes de ideias que pudessem lhes sugerir desejos de mudança com relação
ao lugar ocupado por elas na sociedade.285
É interessante observar essa vinculação entre feminismo e imoralidade que se
desenvolve através do discurso disseminado pela revista. Dentro da lógica de pensamento
apresentada, a luta feminista por atividades fora do lar seria tão perigosa para a família quanto
as leituras que apresentavam descrições de relações sexuais, por exemplo. A noção de
moralidade, neste caso, pode ser definida como um compromisso completo com as prescrições
da igreja com relação à família, de forma que qualquer desvio é caracterizado como expressão
de imoralidade. Devemos lembrar, ainda, que neste período, as expressões do feminismo que
adquiriram maior visibilidade se voltavam especialmente para a participação política das
mulheres, para o reconhecimento de suas capacidades intelectuais e em defesa da instrução e
do trabalho feminino e não pela negação da maternidade ou por uma autonomia maior com
relação ao exercício da sexualidade.286 Neste caso, observamos, portanto, que a simples
demanda feminina por uma participação mais efetiva na vida pública já era considerada
temerária, pelo risco de afastar as mulheres do ambiente doméstico. Um pequeno texto
publicado na seção Miscelanea da Revista Vozes em 1920 é exemplar neste sentido:

Consequências fataes do feminismo:
Curiosas declarações foram feitas por uma senhora, Edith Sollers, que, depois de
passar 10 anos na Finlandia, voltou a Inglatera e pôde descrever então o grau
adiantado do feminismo naquele paiz. Na Finlandia, conforme declarou Edith Sollers,
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as mulheres têm direito de voto e são elegíveis para o Parlamento; e as mulheres que
se entregam á politica abandonam o lar, os filhos, suas obrigações naturaes.
Desconhecem os seus deveres o só pensam em seus direitos. Seu passatempo
predilecto é discutir em público, cuidando dos mais variados problemas que julgam
sempre resolver. 287

Através desse comentário, os redatores da revista apresentavam com clareza seu
posicionamento com relação à participação política das mulheres, considerada perigosa por
afastá-las de sua “obrigação natural”: o cuidado da casa e dos filhos. Analisando a discussão
sobre os direitos políticos das mulheres que apareceram na primeira Constituinte republicana
brasileira, María Laura Osta Vázques demonstrou o quanto a vinculação da maternidade à
natureza feminina ou à missão sagrada da mulher marcou as falas dos congressistas, que
naquele contexto recusaram as propostas que pretendiam assegurar o voto feminino. Para a
autora, ainda que entre os participantes da constituinte houvessem discordâncias com relação
ao sufrágio feminino, dos dois lados do debate partiam de definições essencialistas, que
buscavam nas características “próprias do sexo feminino” argumentos para justificar ou para
negar a possibilidade de participação política das mulheres. 288 De acordo com a historiadora,
para os parlamentares mais conservadores, as mulheres seriam mais frágeis, sensíveis e também
menos capazes intelectualmente que os homens, uma posição que no começo do século XX
chegou a ser defendida também nas páginas da revista Vozes.
Em 1911, o periódico católico publicava O Christianismo e a Mulher, assinado apenas
com as iniciais E.R, em que o desejo de equiparação entre homens e mulheres era combatido a
partir de uma argumentação que assinalava a submissão feminina. Para o autor, Deus teria
estabelecido já na criação os papéis que deveriam ser ocupados por homens e mulheres na
sociedade. Neste sentido, ao homem teriam sido atribuídas características específicas, que os
tornavam capazes de organizar e legislar, desenvolver-se intelectualmente, tornarem-se sábios,
inventores, exploradores e políticos. A mulher, por outro lado, não teria condições de realizar
feitos análogos, pois teriam sido dotadas de faculdades intelectuais inferiores, em favor de um
desenvolvimento mais destacado no campo da afetividade. Esse designo divino poderia ser
comprovado não apenas pelos textos bíblicos, mas pela própria História da humanidade:
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Em ramo algum as mulheres produziram obras primas. Nem compuseram a Illiada,
nem a Eneida, nem a Jeruzalem Libertada, nem Athalie, nem o Misanthropo, nem o
Taful; não produziram nem o Pantheon, nem a Cathedral de S. Pedro, nem a Venus
de Milo, nem o Appolo de Belvedere; não escreveram nem o Livro dos princípios,
nem o Discurso sobre a História Universal, nem o Telemacho; não inventaram nem a
álgebra, nemo telescópio, nem a lente achoromatica, nem as armas de fogo, nem a arte
têxtil. [...] Sem dificuldade poder-se-ia decuplicar a lista das obras primas de
literatura, sciencias, artes, etc., que não devem a existência aos esforços e talentos do
bello sexo. [...] A mulher é inferior ao homem em todas as manifestações da
inteligência. Qualquer página da História universal nos ensina que toda a civilização
é de preferência e essencialmente produto da atividade do homem, e só em segunda
linha é resultado dos esforços da mulher que, aqui, como em tantas outras relações,
antes representa papel passivo do que activo. 289

Para o autor, uma vez que a própria história comprovava a inferioridade intelectual das
mulheres, caberia a elas aceitarem essa sua condição como um dos elementos do plano do
Criador. Neste sentido, a submissão feminina deveria ser encarada como parte de sua própria
natureza. A admissão dessa inferioridade intelectual, no entanto, não significava um desprezo
do cristianismo com relação à mulher, mas o reconhecimento de que as diferenças entre os
sexos seriam parte da perfeita obra de criação divina. Assim, haveria algo de libertador na
sujeição feminina, pois ela liberava as mulheres da necessidade em se comparar com os
homens.290
Nesse texto apresentado pela revista Vozes, o autor desconsiderava o papel da
educação na formação intelectual feminina, tomando como verdade uma suposta inferioridade
que já estaria posta nas escrituras, mas que também seria facilmente comprovável por
investigações empíricas, fossem elas no campo das ciências humanas ou naturais. Deste modo,
para explicar o motivo pelo qual as mulheres não poderiam exercer o sacerdócio, ele afirma que
esse tipo de atividade contrariava a própria natureza da mulher, pois exigiria habilidades
intelectuais que elas jamais poderiam alcançar. 291
Destaca-se nesta formulação, a forma como o autor justifica através das diferenças que
ele observa entre homens e mulheres, a hierarquia definida pelo pensamento cristão. De fato,
essa identificação entre diferenças e desigualdades não era um recurso discursivo exclusivo da
igreja e nem mesmo deve ser encarada como uma questão restrita ao período histórico em que
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estudamos. Analisando a história do pensamento ocidental, poderíamos dizer que de Aristóteles
a Rousseau a dominação masculina foi justificada por construções intelectuais sustentadas
numa suposta incapacidade natural das mulheres.292 No mesmo sentido, no século XIX, quando
a “questão da mulher” começava a ganhar corpo, a ciência sexual também estabeleceu a
diferença entre homens e mulheres através de explicações dualistas, em que a razão era
relacionada aos homens, enquanto que as emoções eram vinculadas às mulheres.293 Não é difícil
pensar nas causas para a existência de pontos de encontro entre esses discursos, uma vez que o
conhecimento científico é sempre determinado por “lutas morais, sociais e políticas travadas
em nossas culturas e economias”.294 Mas para além disso, convém observar o quanto esses
discursos sobre a mulher, que se multiplicam de forma destacada nesse período em que o
ordenamento de gênero tradicional parecia ameaçado, são caracterizados por uma fala
masculina sobre o “outro” feminino que se quer explicar e ao mesmo tempo sujeitar.
Não faltaram oposições à forma como o catolicismo definiu o papel da mulher na
sociedade, mesmo no período em que estudamos. Para contornar as acusações de que a igreja
católica nutria um desprezo pelas mulheres, os redatores da revista Vozes lançaram mão de
sofisticadas construções narrativas, em que procuravam demonstrar que – ao contrário do que
afirmavam seus críticos – o catolicismo teria sido responsável pela emancipação da mulher no
mundo ocidental e que, ainda, seria o próprio defensor de um verdadeiro feminismo, distanciado
daquele exagerado, que transformava as mulheres em “caricaturas ridículas dos homens”.295
As contradições presentes nesses discursos revelam a ambiguidade existente na
relação entre a igreja e a mulher no período. Como afirma Nádia Guariza, apesar da ênfase do
discurso ultramontano na importância que as mulheres na luta contra a modernidade, as
mulheres continuavam excluídas do centro de decisões da instituição.296 Nesse sentido,
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defende-se o papel da mulher-auxiliadora dos homens e da própria igreja, dentro de uma
conjuntura em que a igreja precisava da ação feminina, mas não pretendia que as mulheres
saíssem do lar.
Para explicar como ocorreu a emancipação da mulher através da fé católica, ainda no
texto O Christianismo e a Mulher, defendia-se que todos os povos pré-cristãos e também
aqueles que mantinham outras crenças que não o cristianismo tomavam as mulheres como
escravas dos homens. Neste sentido, o papel das mulheres gregas se reduzia a ficar em casa e
obedecer ao marido e igualmente em Roma, os homens tinham o direito de castigar suas
esposas, matá-las ou vendê-las como escravas. O islamismo não teria dispensado um tratamento
diferente às mulheres, que seriam proibidas de sentarem-se à mesa com seus maridos, seriam
evitadas por eles nas ruas e não poderiam nem mesmo adentrar às mesquitas. Assim como no
caso dos povos muçulmanos, a religião de Confúcio, praticada na China, teria determinado que
as mulheres teriam como obrigação a obediência aos homens e que mesmo quando viúvas,
deveriam se manter submetidas a seu filho mais velho. Diante deste cenário, o autor concluía
que o próprio fato do cristianismo não desprezar a mulher como ocorria em outras religiões, já
deveria ser tomado como uma distinção benéfica.297
Na continuidade do texto, o redator da revista assinala que desde o início da história
do cristianismo, as mulheres foram aceitas como colaboradoras dos apóstolos e do próprio
Cristo. Os limites da natureza feminina não teriam permitido que elas pregassem o evangelho,
mas ainda assim, foram convidadas a utilizar todos os recursos que possuíam para auxiliar na
formação das comunidades cristãs. Através da vivência dentro dos parâmetros estabelecidos
pelo catolicismo e principalmente através do martírio, as mulheres puderam até mesmo
ascender à posição de santas e este seria o principal sinal da emancipação da mulher
empreendida pela igreja. A força da mulher cristã, neste sentido, se mostraria através da sua
submissão à vontade divina (especialmente em casos de extremo sofrimento) e também na
manutenção da virgindade:

Na virgindade e no martyrio, de facto, mostra amulher que não precisa receiar
comparação com o homem. Pela virgindade levanta-se sobre a fraqueza de seu sexo;
atesta que tem um poder de vontade capaz de lutar não só contra as tentações da
própria sensualidade, mas ainda contra as ameaças e seduções vindas de fora. Da
virgem, já não se pode dizer: “mulher, teu nome é fraqueza”. A virgem tem alma viril.
Si o só voto de virgindade já é uma resolução heroica, si é um meio seguro para evitar
297
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qualquer ingerência do homem nos destinos da mulher – exceptuando apenas a
dependência dela na hierarquia eclesiástica – si, portanto, o voto de virgindade é a
grande carta de liberdade e independência da mulher, na sua observância durante toda
a vida, apesar dos obstáculos de toda sorte, representa um triunfo verdadeiro de
constância inabalável, é a mais solene refutação da ideia falsíssima de
necessariamente andarem de mãos dadas a fraqueza física e a fraqueza moral. 298

Ao exaltar a virgindade relacionando-a à libertação de um mundo decadente, o texto
publicado pela revista Vozes recuperava o ideal ascético que permeou o imaginário cristão
desde a sua origem. A recusa do prazer, já presente nos primeiros códigos cristãos, relacionavase à própria salvação eterna, na medida em que significava a vitória contra o corpo e a elevação
da alma.299 O direcionamento desse discurso de forma especial para a mulher, no entanto, está
em estreita relação com uma interpretação sexualizada do mito de Adão e Eva.
Na narrativa mitológica, deixando-se seduzir pela serpente, Eva teria sido a
responsável pela desobediência a Deus, convencendo Adão a fazer o mesmo. Como
consequência, ambos teriam sido expulsos do paraíso, sendo obrigados a viver num mundo
marcado pelo pecado e pelos sofrimentos suscitados pelas aflições da carne. Desde a
interpretação de Santo Agostinho, o pecado original foi relacionado à concupiscência, 300 de
forma que a figura de Eva permaneceu no imaginário cristão profundamente relacionada à
imagem da mulher sedutora e pecadora.301 Assim, a exaltação da figura da virgem significa, em
última instância, o afastamento da mulher do pecado de Eva. Essa atitude, exigiria um grande
esforço, dada a “fraqueza natural” que caracterizaria o seu próprio sexo.
Merece atenção, neste ponto, a alegação do autor de que pela manutenção da
virgindade, a mulher assume uma “alma viril”. Aqui, a alma masculina é tomada como mais
infensa ao pecado e por isso mesmo, o martírio seria necessário para que a alma feminina
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pudesse ser elevada ao mesmo patamar que a alma masculina. O discurso é construído a partir
de uma série de antagonismos nos quais o homem é associado à razão, à força, à alma, enquanto
que a mulher é vinculada à emoção, à fraqueza e ao corpo. Todas essas oposições são ordenadas
de forma hierárquica, de modo a assegurar ao homem sua posição de poder.302
A vinculação entre pecado e feminilidade através da recuperação da figura de Eva se
mostra ainda mais clara nas páginas da revista Vozes no texto Nossa Senhora e a Mulher,
publicado pelo periódico católico no ano de 1917, cuja autoria é identificada apenas com a sigla
P.C.C. Da mesma forma como fora realizado em O Christianismo e a Mulher, o autor inicia
sua discussão com um recuo histórico, identificando nas civilizações pré-cristãs a presença
constante de uma inclinação das mulheres para o mal:

Força é admitirmos que na antiguidade pouca ou nula tem sido a influência da mulher
para o bem, grande, ao contrário, para o mal. Durante toda a antiguidade a mulher
ficou sendo, o que fora na queda de Adão, o “belo mal”, como denominava Hesiodo
e após este, os philosophos gregos. Com relação ao bem não tinha influência alguma;
estava sob o domínio do marido e aviltada aos olhos da própria família e da sociedade.
Com relação ao mal a mulher por sua vez dominava o homem, era-lhe um como que
alimento venenoso, uma fonte de misérias. [...] Na antiguidade, o typo da mulher sob
o ponto de vista da religião, foi Venus que não sendo virgem, nem mãe, nem esposa,
nem filha, nem irman, nada foi de tudo quanto a mulher pode ser para o bem. Venus
foi tudo para o mal. Despojada de toda qualidade moral que lhe protegesse o pudor,
armada com as settas venenosas e as chamas ardentes da paixão, foi ela quem
dominava entre os deuses, mestra dos deuses e dos homens, mãe perniciosa do amor
impuro, mater saeva cupidinum. [...] A mulher, mais do que o homem, é devedora de
sua dignidade ao cristianismo. 303

Na lógica discursiva apresentada pelo texto, o cristianismo seria responsável pela
salvação da mulher, na medida em que a afastava de sua conexão com a luxúria, herança de
Eva, que só foi suplantada por Maria. Assim, se Vênus não pôde ter qualquer influência positiva
por não ser nem virgem, nem mãe, nem esposa, Maria, ao contrário, por assumir
simultaneamente esses três papeis, era o exemplo perfeito de tudo aquilo que poderia ser bom
em uma mulher. A devoção à Maria era então justificada pela manutenção de sua pureza sexual
mesmo depois da maternidade, o que significaria uma vitória suprema do espírito contra a carne.
Neste sentido, através do culto a uma mulher, a igreja apresentava uma oposição radical a todas
as outras religiões que nutriam um desprezo absoluto com relação às mulheres. Mais do que
isso, oferecia às cristãs um exemplo de santidade a ser seguido:
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Maria, só por si, basta para provar que o Christianismo não pode despresar a mulher.
Não há fantasia feminista ainda o mais ardente, que para o sexo fraco pudesse
ambicionar maiores honras e privilégios que os atribuídos pelo Christianismo à
Santíssima Virgem. Em Maria, a Egreja Catholica não apenas equiparou, mas antepôs
uma mulher a tudo quanto se chama homem – com a única exceção do Homem Deus.
Desde o berço, pode-se dizer, até o tumulo, o christão invoca uma mulher como
poderosíssima intercessora junto ao altíssimo. 304

Apesar da afirmação presente nas fontes de que através da instituição do culto mariano
a igreja demonstrava sua visão positiva com relação à mulher, na prática sabemos que o
exemplo de Maria era impossível de ser seguido. Segundo a tradição cristã, Maria não era uma
mulher como as demais, pois havia concebido sem mácula, mantendo sua pureza. Se por um
lado, a figura materna de Maria e a valorização dos laços entre mãe e filho permitiam que as
mulheres se identificassem com Nossa Senhora, uma vez que “a santificação do nascimento
virginal contrastava com a experiência de mulheres reais, o culto de Maria não elevou a posição
das mulheres, mas deu mais bases para a sua subordinação”.305
A santidade de Maria foi reafirmada por meio da bula Inefabilis Deus, de 1854,
redigida pelo papa Pio IX.306 Neste texto, foi instituído o dogma da Imaculada Conceição, que
oficializou a virgindade de Maria e a declarou livre de todo o pecado. Na interpretação dos
redatores da revista Vozes, esse reconhecimento teria ocorrido justamente no século XIX por
inspiração divina, pois o dogma apresentava, como nenhum outro, remédios importantes para
o combate aos males da modernidade. Uma vez que um desses males era o próprio feminismo,
o exemplo de Maria deveria ser suficiente para apaziguar as mulheres:

A Immaculada Conceição também paralysa salutarmente as tendências funestas do
feminismo exagerado. Quando uma senhorita ou senhora catholica com
reconhecimento contempla um quadro da Immaculada, não nascerá na alma o desejo
de igualar-se, quanto fôr possível, ao homem, mas antes a santa inspiração de
assemelhar-se o mais possível a Deus. [...] A aspiração ás culminâncias da santidade,
eis o verdadeiro feminismo christão que começou a florescer no mundo desde as
origens do christianismo. [...] E este feminismo, vindo de Deus e ascendendo a Deus,
tem em Maria Immaculada um ideal acima de tudo quanto se pode imaginar, de modo
que em Maria o sexo fraco não só hombreja com o sexo forte, mas o vence e se lhe
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avantaja imensamente. Eis o feminismo que só pode enobrecer e dignificar a
mulher.307

Assim, defendendo um “feminismo cristão”308 fundado na maternidade, na virgindade,
na submissão e no martírio, os redatores da revista Vozes ofereciam um espaço de atuação para
a mulher na sociedade, que deveria ser guiado pelo exemplo de Maria. Ao mesmo tempo,
demarcavam de forma clara sua oposição às aspirações feministas de participação política:

Mas a tendência de gerir-se em tudo como um homem, de intrometer-se na vida
pública lado a lado com os homens, de ter parte na representação parlamentar de uma
nação, de aparecer na tribuna como propugnadora de ideias sociais e políticas, a
tendendia de por assim dizer, desalojar o homem das posições seculares e milinares
que lhes foram assignladas pela própria força dos factos, pela natureza, pela
experiência de todo o gênero humano – esse feminismo exagerado, cujo núcleo é antichristão, esse é que faz da mulher uma mísera caricatura sem lhe aumentar a dignidade
intentreca nem a graça exterior.309

Ao mesmo tempo em que a representação mariana era utilizada como arma de combate
contra o feminismo, manifestando um modelo de conduta para as mulheres, servia como
incentivo para que elas fossem convocadas a participar de movimentos leigos, onde poderiam
se mostrar adeptas “do verdadeiro feminismo”. Neste sentido, a mulher que pretendesse se
engajar na resolução das causas sociais deveria fazer isso através da ação católica, sob a direção
do clero. Dentro desta lógica, a ação feminina deveria ser direcionada para o cuidado dos filhos
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e também para a caridade, onde ela poderia demonstrar sua verdadeira preocupação com a
sociedade.310
Através desses discursos, os intelectuais vinculados à revista Vozes destacavam a
maternidade como principal função da mulher na sociedade. No papel de progenitoras da
cristandade, as mulheres teriam a responsabilidade em educar seus filhos na fé cristã, guardando
a moral do grupo familiar. De acordo com Michela de Giorgio, a exaltação da figura feminina
relacionada à maternidade é uma característica do próprio projeto ultramontano. Neste
contexto, os teóricos católicos frequentemente assinalavam o poder das mulheres como
condutoras morais no interior do lar doméstico. Como mãe e esposa, a mulher se tornaria
completamente realizada.311
A exaltação do papel materno, aparece de forma bastante clara no artigo A Missão da
Mulher, publicado pela revista Vozes em 1914. Entre todos os artigos do periódico com os quais
trabalhamos nesta pesquisa, este é o único que foi assinado por uma mulher. Ignez Serrano
(esposa de Jonathas Serrano), não escrevia regularmente para a revista, tendo sido convidada
exclusivamente para publicar esse texto. A proposta da autora era de apresentar as formas como
a mulher poderia contribuir com a cristianização da sociedade, nas diferentes fases de sua vida:
virgindade, casamento, maternidade e viuvez.
De acordo com Ignez Serrano, a fase da virgindade seria a mais sublime da vida das
moças, capazes de purificar suas próprias famílias através de sua inocência. Neste sentido, as
donzelas poderiam agir em defesa da igreja colaborando com a conversão da família, recebendo
os sacramentos, sendo catequista e praticando a caridade. Como esposa, a mulher deveria ser
irrepreensível, devotando todo o seu amor a seu esposo, ainda que ele não a correspondesse.312
Se nessas duas primeiras fases a mulher poderia direcionar sua conduta para agradar à Deus, na
maternidade, no entanto, é que ela encontraria sua mais importante tarefa:
O estado heroico da mulher no mundo, é o de mãe! Ei-la que toma a pesada e leve
cruz de seu affecto: nasceu-lhe um filho. [...] E desde esse dia a mulher mãe morreu
para todo o descanso, e só deve viver para a dedicação e sacrifício. Que fará desse
filho ou filha? Está nas suas mãos o futuro eterno e o futuro terreno desse ente que
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concebeu na alegria de seu afeto, e do qual tem de prestar severas contas a Deus e ao
mundo. 313

Na sequência do texto, Ignez Serrano discorre sobre a mulher viúva. Segundo a autora,
apesar da tristeza que essa condição poderia trazer para a vida das mulheres, essa seria uma fase
especial, pois vivendo o restante de seus dias para os pobres e para os filhos, a mulher poderia
se aproximar ainda mais de Deus. Além disso, mantendo-se na castidade, a mulher se tornaria
privilegiada por sua viuvez, uma oportunidade única de se penitenciar através da dor. Por fim,
Serrano conclui afirmando que em todas as fases de sua vida, a mulher pode colaborar
intensamente para a causa católica:

A mulher póde missionar no meio em que Deus a colocou e fazer grande bem ao
próximo e á pátria a que pertence. Pode servir de auxiliar a muitas obras católicas e
sociais, que os homens sós não poderiam levar a efeito. Pode coadjuvar o clero em
trabalhos para a Egreja, em ensinar catechismo, em espalhar a bôa semente, em
procurar converter almas para Deus, auxiliar a Boa Imprensa creando grupos de
associados, angariando esmolas, materialmente. [...] Deve formar ou auxiliar
Associações catholicas e sociaes, procurando fazer bem ás que não estão em
condições de pleitear suas causas diante da sociedade. Deve por todas as formas
louváveis ser o amparo dos desgraçados, o modelo a imitar, a missionaria do Bem, a
mulher forte do Evangelho. 314

Chama a atenção nessa passagem, a preocupação da autora em demonstrar o quanto
poderia ser vasto o campo de ação feminina, dentro dos limites impostos pela religião.315 Apesar
disso, essas atividades são restritas à colaboração e ao auxílio, em conformidade, portanto, com
o princípio de submissão feminina. Trata-se, portanto, da exaltação de uma autonomia sempre
vigiada, cerceada, controlada pelo clero.
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Além disso, poderíamos destacar no texto de Serrano, a relação que ela estabelece
entre o sofrimento e a vida das mulheres. Com exceção do estado da virgindade, todas as outras
etapas da vida da mulher são descritas com ênfase nos sofrimentos que elas poderiam trazer.
Assim, quando casada, a mulher sofreria “as dores do casamento” (o que incluía a possibilidade
de permanecer ao lado do marido sem ser amada) e carregaria “a pesada cruz da maternidade”.
Já na viuvez, estado que por si só deveria pressupor tristeza, a mulher deveria ser grata a Deus,
pois este estado seria “um meio de penitenciar-se pela dor”. 316
Todo esse destaque no sacrifício feminino em prol da família não esconde a
permanência de uma associação entre feminilidade e pecado.317 Uma vez que a mulher não era
mais virgem, ela se afastava do modelo de pureza representado por Maria e, portanto, deveria
passar o restante de sua vida em sofrimento. Essa dor expiadora seria o único recurso que
permitiria que Eva se aproximasse novamente de Maria. Daí a necessidade de se preservar ao
máximo, a pureza e a virgindade das moças, motivo pelo qual, elas deveriam ser colocadas sob
constante vigilância:
Brada a Immaculada a um pae extremoso, a uma mãe desvelada: “eu fui concebida
sem macula e no decurso da vida nunca a mais leve tentação encrespou a superfície
de minha alma, nunca um sopro do mal embaciou nem por instante siquer o espelho
puríssimo do meu coração. Mas com vossa filha o caso é outro. Ella nasceu com o
pecado original. Nos tenros anos da infância, apesar de baptizada, começa a sentir os
efeitos das más inclinações. Vigiae a pureza de vossa filha como o seu e o vosso maior
tesouro! De que vos serve fechá-la em casa, cortar lhe toda a comunicação com
pessoas que lhe possam ser perigosas, se não fiscalizaes o que lê nos romances, o que
vê no cinema?” 318

Se a manutenção da moral dependia, de forma direta, da vigilância e da direção das
consciências das moças, era fundamental que elas fossem educadas longe dos perigos do mundo
moderno. Para a concretização dessa tarefa, os colégios femininos católicos seriam importantes
aliados.

316

SERRANO, Ignez. A missão da mulher. In.: In.: Vozes de Petrópolis: revista religiosa, sicientifica e literária..
Petrópolis: Officina das Vozes de Petrópolis. vol. 11. n.1. Jan.-Jun.,1917. p. 267-268.
317

Segundo Elisabeth Badinter, há uma constância nos discursos católicos sobre a maternidade neste período, em
que cada vez mais ela é retratada como sofrimento e sacrifício, deixando-se de prometer a felicidade que deveria
ser sua consequência natural. Para a autora, isso ocorre como forma de relacionar a salvação da mulher ao seu
devotamento materno, capaz de expiar seus pecados. BADINTER, Elizabeth. Um amor conquistado: o mito do
amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p. 267.
318

KOHLER, H.S.J. Remedio contra os males da época. In.: Vozes de Petrópolis: revista religiosa, scientifica e
literária Officina das Vozes de Petrópolis. vol. 17. n.2. Jul-Dez,1924. p. 800.. p. 799.

148

4.2 A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA

As mudanças sociais, políticas e econômicas suscitadas pelo alvorecer da República
trouxeram consigo uma série de debates com relação à escolarização no Brasil. Cresciam, neste
contexto, as demandas sociais por uma educação que pudesse colaborar para a construção do
próprio progresso da nação. Para a maior parte dos intelectuais da época, a escola era
compreendida como uma instituição fundamental no esforço de moralizar e civilizar o país,
estabelecendo, assim, a ordem necessária para o progresso. Apesar de um aparente consenso
em torno dessa questão, no entanto, a Constituição de 1891 não se manifestou a respeito da
gratuidade do ensino, tampouco derrogou a existência de uma rede oficial de educação.319 Desta
forma, no campo legislativo ficava estabelecida apenas a laicidade do ensino nos
estabelecimentos públicos e a responsabilidade da União com relação ao ensino superior e
secundário e dos estados com relação ao ensino primário e profissional.320
Apesar da crescente preocupação com a escolarização e com sua extensão a outras
camadas da população, que não apenas à elite, no entanto, a democratização do ensino ainda
era uma aspiração muito distante da realidade brasileira do período. Estabeleceram-se, no
entanto, uma série de confrontos com relação às feições que deveriam ser assumidas pela escola
pública, processo do qual a igreja participaria ativamente. Neste sentido, houve intensas
manifestações por parte do clero e da imprensa católica em defesa do ensino religioso baseado
nos princípios do catolicismo nas escolas públicas brasileiras.321 Mais do que isso, de acordo
com Riolando Azzi, frequentemente defendia-se que todas as formas de ensino que não fossem
católicas eram fontes de difusão da descrença no país. Essa postura teria continuidade mesmo
após a autorização do ensino religioso nas escolas públicas (ocorrido durante o governo de
Getúlio Vargas), através de campanhas do episcopado contra as escolas particulares leigas,
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manifestadas na proibição de que os católicos matriculassem seus filhos em estabelecimentos
educacionais religiosamente indiferentes ou mantidos por protestantes.322
Todo esse esforço em manter a educação sob seu controle demonstrava a preocupação
da igreja em gerir, através da educação, o pensamento e as consciências da juventude. Como
vimos, na ortodoxia católica da época, crianças e jovens eram vistos como tábula rasa, um
“terreno virgem e inculto, próprio para receber boa semente, mas que também receberá a má,
si houver quem a semeie. ”323 Disto, decorria a necessidade de inserir desde a infância, os
valores morais definidos pelo catolicismo. Convicto dessa noção e ao mesmo tempo, assustado
pelo número de escolas protestantes existentes no Brasil, Pedro Sinzig afirmava em 1920:
Na ordem pela importância dos problemas ocupa logar de destaque a escola catholica,
o ensino. [...] A situação em poucos casos satistaz; em quase todos os Estados deixa a
desejar; em algumas partes é intolerável. Trata-se, entretanto, não de um tímido
pedido a fazer, mas de um direito a reclamar. O catholico que com o pagamento de
impostos onerosos sustenta as escolas, pode exigir que nelas se fale não só do efeito,
o mundo visível, mas também da causa, Deus Creador. [...] Com o fixar só a terra, não
é menos real a eternidade. Querem preparar as crianças para a vida presente, e nada
farão para elas se darem bem na eternidade? 324

Além das cobranças realizadas para a reintrodução do ensino religioso nas escolas,
observa-se, especialmente a partir de 1920, um crescimento bastante expressivo no número de
escolas católicas. Em grande parte, isso decorre de uma necessidade sentida pela igreja, em
deter o avanço do ensino protestante e das entidades leigas. Contando com o incentivo do
episcopado, inúmeros institutos de educação católicos foram fundados no país, alguns deles,
sem ter o preparo necessário para desempenhar essa tarefa.325
Nas páginas da Revista Vozes, essa preocupação com a fundação de novas escolas, foi
retratada no texto A Egreja católica e a instrução publica, em 1921. No artigo, a partir de um
diagnóstico sobre a carência de escolas nas mais diversas regiões do país, defendia-se que
fossem concentradas todas as forças sociais para a promoção da educação da população. De
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acordo com o autor, no entanto, entre todas as “forças sociais” que poderiam agir em prol da
educação, a igreja católica seria a mais capacitada. Em seguida, para demonstrar o que poderia
ser realizado, eram apresentados exemplos da ação católica em favor da educação, realizada
nos Estados Unidos, onde teriam sido fundadas escolas paroquiais, para atender às demandas
de educação da população. Por fim, o texto era concluído solicitando ao próprio episcopado que
esse exemplo estrangeiro fosse seguido também no Brasil, através da implantação de um projeto
bem estruturado de expansão das escolas católicas por todo o país.326
As escolas católicas fundadas nesse período visavam atender às demandas de
diferentes grupos sociais. Somando-se às já tradicionais instituições que ofereciam a formação
das elites em colégios que funcionavam sob o regime de internato, foram criados também os
externatos, que em geral ofertavam os cursos comerciais, mais voltados para as classes médias.
Além disso, ainda que com recursos mais limitados, houve a fundação de escolas noturnas,
como as escolas domésticas que tinham como público alvo jovens operárias e empregadas
domésticas, com o intuito de oferecer formação moral e profissional para as moças das classes
menos abastadas. Através dessas iniciativas, as instituições católicas visavam atender a todos
os seguimentos sociais, porém de forma diversificada, sem que fossem ameaçadas as
hierarquias sociais estabelecidas. 327
Além de ofertar uma educação diferenciada para cada classe social, a proposta
educacional católica previa diferenças curriculares para escolas femininas e masculinas. Neste
contexto, a co-educação já era uma realidade nas escolas protestantes, mas foi altamente
combatida pela igreja católica. Nessa visão, as classes mistas eram consideradas um fator de
perigo para a moralidade das escolas e para a própria tradição. Defendia-se, portanto, que a
educação feminina refletisse completamente aquilo que na visão do catolicismo deveria ser o
papel ocupado pela mulher na sociedade: a preparação para o casamento e para a maternidade.
Mesmo nos internatos onde estudavam as meninas da elite, cuja formação era considerada
bastante consistente, havia uma diferenciação expressiva com relação ao que era ensinado nos
colégios masculinos. 328
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De acordo com Ivan Manoel, nos internatos femininos, o ensino era dividido em dois
seguimentos bastante distintos. Um deles era a instrução, cujo objetivo era introduzir a
educanda no estudo das ciências de uma forma geral: leitura e escrita, matemática, geometria,
etc. O outro seguimento seria o da educação, centrado na modelação do caráter das moças de
acordo com os preceitos católicos. Assim, as escolas difundiam a fé no catolicismo, as verdades
religiosas e os bons exemplos de conduta que teriam sido preservados pela história. Neste
sentido, o objetivo mais amplo dessa proposta educacional era a formação de jovens cultas,
polidas, sociáveis, mas que fossem fundamentalmente católicas convictas, capazes de difundir
na família e na sociedade os valores do catolicismo conservador.329
Da mesma forma como a igreja combateu a inserção política das mulheres, também
defendeu, extensivamente um modelo educacional focado na manutenção das hierarquias de
gênero. Assim, na medida em que combatiam os “excessos de instrução” feminina, as escolas
católicas ofereciam uma formação suficiente para que as moças se ajustassem à sociedade, sem,
no entanto, se afastarem de sua “missão natural”. Neste sentido, a instrução da mulher deveria,
fundamentalmente, se reverter em benefício do marido e dos filhos, e através disso também à
nação.330
No interior dessas escolas católicas, o controle corporal das educandas era realizado
de forma bastante rigorosa. As jovens precisavam vestir um uniforme que era considerado
adequado e não poderiam demonstrar vaidades. De uma forma geral, defendia-se que as moças
católicas deveriam se destacar tão somente pelo recato e pela devoção. Além disso, há relatos
que dão conta de que todos os tipos de leituras eram vigiados. Neste sentido, era uma prática
bastante comum que as alunas tivessem que construir listas contendo os títulos das obras que
desejavam ler. Estas, eram examinadas cuidadosamente para que não fossem lidos livros que
pudessem ser avançados para a faixa etária de cada aluna. Nos internatos, a própria
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correspondência que era enviada às moças por suas famílias era fiscalizada, de forma a evitar
que ideias perigosas ultrapassassem os muros escolares.331
Não encontramos pesquisas que trouxessem dados a esse respeito, mas é muito
provável que também houvesse restrições literárias para os alunos dos colégios católicos
masculinos do período. No entanto, não se pode negar que as censuras a eles imputadas eram
menores. Uma vez que as mulheres eram concebidas como influenciáveis, intelectualmente
inferiores e cuja moral era constantemente colocada sob suspeita, havia um consenso entre os
conservadores católicos de que elas seriam mais suscetíveis aos perigos das más leituras do que
os homens. As leituras de caráter literário, neste sentido, foram combatidas não apenas pela
possibilidade de trazerem consigo descrições de cenas eróticas, mas pelo simples fato de
despertarem a imaginação e oferecerem acesso a conhecimentos que muitas vezes eram
considerados privilégio dos homens.
De acordo com Cida Golin, tolhidas em seus interesses pela literatura, muitas das
jovens do período encontrariam na música a oportunidade de se aproximar das manifestações
artísticas. Nas escolas das moças de elites, era comum haver aulas de canto e de piano, que
costumavam despertar o interesse de muitas jovens. Após o casamento, no entanto, a grande
maioria dessas mulheres deixavam o piano, mas ao mesmo tempo, conquistava maior liberdade
para se enveredar pelas leituras.332
Essa preocupação mais demarcada com a preservação da moral feminina, também é
facilmente observada nos relatórios da Liga pela Moralidade. É a necessidade de preservação
do pudor das moças que justificava ações como a de conscientização contra o uso dos palavrões
nas conversas que ocorrem nas ruas da cidade do Rio de Janeiro ou a campanha contraria aos
galanteios direcionados às moças que nelas circulam. Neste último caso, no entanto, a exceção
se fazia para os casos em que as próprias mulheres se vestiam de forma impudica, seguindo a
última moda. Nestas situações, as desrespeitosas chalaças seriam provocadas pelo excesso de
vaidades que corrompiam o recato feminino:

Acho que os pratos da balança de compensam e que as moças se desnudando e
tomando atitudes provocadoras, dão lugar ás chalaças dos rapazes chics, sem que lhes
caiba appellação, agravo, ou recurso extraordinário no caso que não queriam
331
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concordar com semelhante sequência lógica dos fatos. [...] Quem não de vexa de
ofender a pudicícia alheia com o desnudamento de seu corpo não se pode vexar, nem
incomodar, com os ditérios e impudicos galanteios dos outros. [...] O máximo que
podemos desejar a estas senhoras elegantes, bem vestidas (hum!), e de modos
independentes, e que aliás lhes aconteceria mesmo sem o nosso desejo, é que se casem
com estes senhores smarts galanteadores de esquina, e que sejam muito felizes. 333

Essa passagem é particularmente interessante não apenas por demonstrar o quanto as
sanções morais eram mais voltadas para as moças, mas também porque revela desprezo que
tinham esses homens católicos pelas mulheres que não se encaixavam no ideal de feminilidade
defendido pelo catolicismo. Em parte, esse julgamento se deve à noção de que as mulheres
deveriam ser as verdadeiras guardiãs da moralidade e que, portanto, seus desvios seriam um
sinal claro do alastramento da perversão moral por toda a sociedade. Para os integrantes da Liga
pela Moralidade, uma vez corrompida, a mulher se associaria de tal maneira à figura de Eva
que já não poderia mais ser resgatada:

Dá-se com a sociedade o mesmo que com as donzelas: quando ellas não se
enrubescem mais com o sagrado afogueamento do pudor, é porque estão perdidas,
insanavelmente cynicas. Assim como não há mais esperar virtude de uma mulher que
perdeu a nobre sensibilidade do pudor, não há confiar na honradez de um povo que já
não reage contra os que apunhalam a moral pública.334

Considerando que a virtude feminina, uma vez perdida jamais poderia ser resgatada é
que o grupo católico se empenhará tanto no seu projeto de saneamento moral. Ainda que a sua
preocupação incluísse também os a educação dos meninos, tanto nos textos divulgados pela
revista Vozes, quanto nas publicações da Liga pela Moralidade, a maior parte dos exemplos das
perigosas consequências das más leituras estão relacionados à perda da inocência, do recato ou
do pudor das moças católicas. Vigiar a moral, neste sentido, muitas vezes é retratado como um
sinônimo de controlar as mulheres, fossem elas jovens estudantes das escolas católicas, ou as
próprias personagens dos romances.

4.3 O MAU EXEMPLO DOS ROMANCES NATURALISTAS

Mover-se no vasto campo de proibições apresentadas pelos censores vinculados ao
Centro da Boa Imprensa e à Liga pela Moralidade é um desafio para qualquer pesquisador.
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São milhares de obras comentadas, no interior das quais eram repreendidas tanto a ausência de
espírito religioso, quanto condutas de personagens que desafiavam os estreitos ditames morais
estabelecidos pelo catolicismo. No conjunto dessas proibições, no entanto, nenhum autor foi
mais citado do que Émile Zola e as publicações vinculadas à estética naturalista à qual ele estava
filiado. A insistência nessa caracterização negativa, nos motiva a fazer algumas considerações
a respeito dessas obras. De alguma maneira, elas foram relacionadas ao que poderia haver de
mais perigoso para os leitores católicos e em especial, para as jovens leitoras. A título de
exemplificação, poderíamos citar a sanção que é feita à Zola no texto, aqui já citado, Remédio
contra os males da época:

Vós quereis que a vossa filha seja pura e deixa-lhe nas mãos os romances de Zola, de
Aluisio Azevedo, etc? Não vedes que desta forma no coração de vossa filha se lançam
as sementes da impiedade, da sensualidade, da leviandade, germens de que um dia
brotarão maus desejos, acções condenáveis, lagrimas de desgraça, talvez adultérios e,
para rematar a obra da destruição, o suicídio? 335

A crítica ao romancista era compartilhada pelos integrantes da Liga pela Moralidade,
que se revoltavam com o fato do governo permitir a entrada de suas obras no país:

O nosso mercado de livros de abarrota de toda a podridão e miséria moral do
estrangeiro. Qualquer petimetre de dezoito anos, que fuma cigarros ás escondidas do
papae, já leu Zola, e concomitante caterva da grey do esterco. [...] Depois disto, tudo
parece natural, racional, legítimo. Mas porque havemos nós de ser o repositório da
vasa europea, porque deixaremos entrar assim e divulgar-se em nossa terra o veneno
que destróe o caráter e a honra dos lares? Mas, é preciso fazer a educação da raça!
[....] Por um interessante fenômeno de involução o governo cada vez mais reassume
o papel de pae dos cidadãos de sua terra. Cabe-lhe, pois, velar contra esta invasão do
máu livro. Ele, porém, dá de hombros quando se lhe fala nas formosas obras primas
de Zola. Não se pode retirar das mãos do povo livrinhos tão úteis... para os outros. 336

No Guia para as Consciências, os livros de Zola não são nem mesmo comentados. Há
uma biografia rápida do autor, onde se explica que ele seria o principal representante da escola
naturalista, que “que não recua de descrever o que há de mais baixo e animal no homem, pelo
que é muito prejudicial”. Em seguida, explica-se que todos os livros do autor foram arrolados
no índex católico e por esse motivo, os católicos que fizessem sua leitura pecavam contra as
determinações da igreja. Em nenhum dos textos publicados aqui analisados isso é explicado,
335
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mas sabe-se que a inclusão de Zola no índex foi fruto de seu livro “Lourdes”, publicado em
1894. O texto foi resultado de uma pesquisa realizada pelo autor a respeito dos milagres
atribuídos à Nossa Senhora de Lourdes, retratada em forma de romance. Nele, o autor assumia
o discurso científico que contestava a atribuição de cursas a milagres realizados pela santa,
negando assim, a existência de um mundo intelectual. Seu posicionamento a respeito do dogma
católico fez com que seu nome fosse incluído no índex no mesmo ano, ficando proibida a leitura
de suas obras pela Santa Sé.337
Apesar de Zola ter sido considerado por membros do clero como um detrator da virgem
Maria, quando os redatores da Vozes a ele se dirigiam, as críticas a sua obra eram relacionadas
à própria estética naturalista, sem que houvesse qualquer menção direta à sua polêmica com
relação à suposta aparição de Maria em Lourdes. Neste sentido, em 1918, a revista publicava
um texto sobre as características do naturalismo literário, onde o autor era citado e suas obras
resumidas, ao lado de outros escritores vinculados à sua escola. O artigo publicado pela revista
se iniciava explicando que o naturalismo teria se desenvolvido a partir da preocupação da escola
realista em retratar o comportamento humano em todas as suas manifestações. Com o mesmo
interesse em revelar a realidade, os naturalistas, no entanto, recorriam a hipóteses e ideias
científicas com as quais recheavam seus romances. Lamentando essa mudança nas temáticas
abordadas pela literatura, o redator da revista afirmava:

Já não se indagava das grandes ideias religiosas, phylosoficas e nacionais dos poetas,
mas estudava-se-lhes a disposição cerebral, a descendência, a raça, o meio. Os
próprios poetas aprofundavam ou tratavam de conhecer pela rama o monismo, as
teorias de descendência e problemas physiologicos, mormente sexuais. A mania de
annalyzar a vida humana até nas manifestações mais insignificantes, mania de que já
soffrera Balzac, não permitiu aos romancistas que se colocassem em outro ponto de
vista. 338

Na análise apresentada pela revista Vozes, o naturalismo literário propagado por Zola
se direcionou para descrições realistas de todas as misérias morais da sociedade, construindo
quadros verdadeiramente repugnantes, marcados por uma intensa sensualidade que revelava
um profundo desprezo pelas relações humanas mais nobres. O maior perigo dessas publicações,
neste sentido, estava na desesperança que elas traziam para os leitores e ainda, por elas
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suscitarem a curiosidade para aspectos nada edificantes da realidade social. A linguagem
empregada por esses textos é também descrita como descritiva, pesada e carregada de
cientificismos. Neste sentido, a única justificativa encontrada pelo autor para a grande atração
que esse tipo de romance exerce sobre seus leitores seria o próprio retrato dos escândalos e da
imoralidade.339
O pior de tudo, nesse quadro, alertava o redator da revista, era que longe de ser
rechaçado pelos literatos da sua época, Zola atraiu inúmeros seguidores, todos empenhados em
retratar da mesma maneira os piores aspectos da sociedade. Por conta do grande poder de
atração dessa “patologia obscena”, a própria literatura estaria ameaçada por um nível de
rebaixamento tal, do qual dificilmente seria possível reerguê-la.340
Apesar do pessimismo com relação ao próprio futuro da literatura por conta da
emergência da estética naturalista, chama a atenção a erudição do autor e sua preocupação em
destacar as temáticas retratadas por cada uma das obras de Zola. De fato, na literatura naturalista
o destino das personagens era submetido ao destino cego das leis naturais. Tratava-se de uma
forma artística profundamente comprometida em explicar as mazelas sociais através de uma
adesão ao discurso científico. 341
Para Zola, a arte deveria ser encarada em termos clínicos e a figura do escritor deveria
assemelhar-se a de um anatomista incumbido da tarefa de dissecar “fibra por fibra, a besta
humana deitada inteiramente nua sobre a laje do anfiteatro”.342 Leitor de tratados médicos, o
autor considerava seus romances como o resultado de uma experiência real sobre a degeneração
e as relações entre a hereditariedade e o ambiente,343 tendo defendido que escritores buscassem
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conversar com médicos para criar suas obras, pois seriam eles detentores de segredos sobre a
vida e a morte – matéria de interesse inegável para a literatura.344
Não era, portanto, o desconhecimento dos objetivos da estética naturalista que levava
os intelectuais reunidos em torno da revista Vozes a condenar essa forma literária. Antes,
tratava-se de uma profunda discordância com relação ao que era definido como o principal
objetivo da literatura. Como vimos no primeiro capítulo, para o grupo católico, o valor das
produções literárias e das manifestações artísticas de uma forma geral, residia em seu caráter
formativo. Na medida em que a narrativa naturalista vinculava todas as ações humanas ao corpo
físico, não se deixava espaço para a salvação humana. Além disso, a própria descrição dos
prazeres corporais era tomada como um convite ao pecado. Compreendendo a natureza a
humana como pecadora, os religiosos advogavam que a melhor forma de se afastar das
tentações era o isolamento do mundo físico.
Dada a compreensão de feminilidade largamente difundida pelo pensamento católico
da época, para as jovens católicas, o acesso a essas leituras que vinculavam tão fortemente as
experiências humanas ao corpo físico seria ainda mais perniciosa. Uma vez que as mulheres
seriam dotadas de uma racionalidade inferior à dos homens, elas teriam também um poder
muito mais reduzido de ceder às tentações da carne. No mesmo sentido, era o próprio preparo
intelectual dos homens que escreviam para a revista Vozes que permitia que eles pudessem ler,
analisar e avaliar as obras cuja leitura era considerada perigosa. Por mais que frequentemente
integrantes da Liga pela Moralidade respondessem a seus críticos que não era preciso ler uma
obra impudica para perceber sua licenciosidade, uma análise detalhada como a apresentada
neste artigo sobre o naturalismo literário só poderia ter sido construída por alguém que
conhecesse as obras com mais profundidade.
Apesar das alegações de imoralidade e das proibições realizadas pela igreja católica, o
fato é que as obras naturalistas publicadas no Brasil tiveram um grande sucesso de vendas. De
acordo com Alessandra El Far, Emile Zola, apesar de não ter sido o naturalista mais lido no
Brasil, despertou bastante interesse da população. Seus romances, no entanto, parecem ter
ficado mais conhecidos do público pelo erotismo que retratavam do que pelos seus interesses
estético-literários. Muitas de suas obras foram divulgadas nos catálogos das livrarias sob a
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alcunha de “romances para homens”, assim como ocorria com publicações populares de caráter
erótico na época. Algumas publicações, mesmo que muito distantes da estética naturalista,
chegaram a ser divulgadas nos jornais acompanhadas de notas que diziam “à maneira de Zola”,
como uma forma de avisar os leitores sobre as cenas eróticas que seriam encontradas nos
romances. 345
Hoje, quando folheamos manuais de literatura brasileira procurando por autores
naturalistas, em geral encontramos análises das obras de Aluísio de Azevedo, de Adolfo
Caminha e mais raramente, de Julio Ribeiro. Esses três autores tiveram parte de sua produção
comentada pelo Guia das Consciências. Para os críticos literários da época, as obras de
Azevedo foram as que melhor representaram o naturalismo brasileiro. Seus textos O Mulato
(1881), O homem (1887) e O Cortiço (1890) foram aclamadas pela crítica de seu tempo,
conferindo notoriedade ao autor. No índex de Sinzig, no entanto, a cada um de seus livros foram
atribuídas poucas palavras, que sem maiores explicações, pretendiam demonstrar o caráter
imoral dos textos:
Casa de Pensão – Immoral.
A condessa – Inconveniente.
Guirlanda de Amores – Impúdico.
A Mortalha de Alzira – Tem valor literário, mas sua leitura é perniciosa.
Demonios – Alguns são detestáveis.
O cortiço – Immundíssimo.
O coruja – Rejeitem-no por inconveniente.
O homem – É inaceitável porque ofende à moral.
O livro duma sogra – Torpe.
O mulato – O que você pode conceber de mais pornográfico.
Pegadas – Rejeitem-no.
Uma lágrima de mulher – Inconveniente.346

Desta forma sucinta, a obra toda do autor era resumida como perniciosa. Nos dados
biográficos apresentados, no entanto, se reconhecia a vinculação de Azevedo à Academia
Brasileira de Letras, mas afirmava-se por outro lado, que seus romances em grande parte
procuravam temas na prostituição, no crime e no escândalo. Aqui, basta que nos lembremos da
forma descritiva do autor, que adquire sua máxima expressão em O Cortiço para
compreendermos as razões para o veto censor. No texto de Aluísio, as personagens são
construídas a partir da perspectiva de um narrador externo, onisciente, do alto, onde os
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personagens agem de forma instintiva, sendo frequentemente comparados a vermes, insetos que
se movimentam freneticamente. A explícita redução das pessoas à animalidade já seria
suficiente para incomodar aos católicos conservadores, mas a descrição do sexo lésbico entre
Leónie e Pombinha, certamente deve ter contribuído mais para a designação do romance como
“imundíssimo”. 347
O índex de Pedro Sinzig comenta apenas a obra O Bom-Crioulo (1895) de Adolfo
Caminha. Na narrativa, Amaro era um marinheiro negro, cujo comportamento era considerado
exemplar, mas que ao conhecer Aleixo, um jovem loiro, muda de comportamento. Os dois se
tornam amantes, mas um ano depois, Aleixo se envolve com uma mulher mais velha. A traição
e o distanciamento entre o casal geram uma profunda instabilidade emocional em Amaro, que
acaba assassinando o seu amante. Quando foi publicado, o romance de Caminha gerou
acusações de imoralidade não apenas entre os católicos mais conservadores, mas entre os
próprios críticos literários. Por esta razão, o autor chegou a publicar um texto em sua própria
defesa, explicando que seu romance nada mais era do que a análise de um caso de “inversão
sexual”, já examinado pela medicina. Independentemente das intenções do autor, no Guia das
Consciências, no entanto, seu texto foi caracterizado como um romance que deveria ser banido.
A avaliação realizada de A Carne, obra de Julio Ribeiro que foi um dos livros mais
vendidos do final do século XIX no Brasil, pelo índex de Pedro Sinzig é menos sucinta que as
anteriores. Única obra comentada do autor, o romance recebeu a seguinte crítica:

É um dos romances mais obscenos que mancham a literatura brasileira. Um rapaz que
se hospeda em casa duma família, no interior; que é provocado insistentemente por
uma rapariga sem educação, e a seduz. Este romance é de um realismo brutal,
pornográfico, pintado de quadros infames, da mais desvelada imoralidade. 348

A “rapariga sem educação” que é apresentada no índex é a personagem Lenita, uma
jovem de vinte e poucos anos, que tendo perdido seu pai, deixou a cidade para morar na fazenda
do coronel Barbosa. Muito culta e extremamente interessada por temas científicos, a jovem se
aproxima do filho do coronel, com quem acaba estabelecendo um romance. No decorrer da
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narrativa a moça acaba engravidando, mas mesmo assim abandona seu amante, que desgastado
pela experiência arrebatadora que tivera, acaba falecendo.
O mais interessante quando observamos a construção dessas narrativas, é que nenhuma
delas possui um tom positivo, que exalta as peripécias das personagens. Pelo contrário, os finais
trágicos assinalam as consequências danosas dos comportamentos que desrespeitam os bons
costumes morais. Mais do que isso, pelo caráter cientificista que cerca as obras, as ações das
personagens adquirem uma aura doentia. Analisando a própria construção dos romances e
também as críticas católicas que se voltam contra eles, podemos observar com clareza alguns
dos pânicos morais desenvolvidos por aqueles que viveram nos primeiros anos do século XX
no Brasil. Neste sentido, poderíamos citar os medos da inversão sexual, da sujeição aos
instintos, da mulher culta e sexualmente independente, da degradação. Através da abjeção a
esses comportamentos “imorais” ou “doentios” podemos observar a própria defesa do consenso
moral construído por múltiplas vozes naquele período: o modelo familiar, sustentado pela
submissão feminina e pela prática sexual com finalidade reprodutiva.

4.4 MULHERES E SEUS ESCRITOS NO INDEX DE SINZIG
“O livro é uma ofensa à sociedade e à Egreja Catholica. Parece incrível que tenha sido
escrito por uma senhora! Chega a repugnar”349. Com essas palavras o padre Pedro Sinzig
descreve a obra A Silveirinha: crônica de um verão, de Julia Lopes de Almeida. A escritora,
nascida em 1862, era filha do médico Valentim José da Silveira Lopes e de Antônia Adelina do
Amaral Pereira, portugueses que se mudaram para o Brasil nos anos de 1850. O casal foi dono
do Colégio de Humanidades, onde Antônia lecionava piano, canto e composição. Neste período,
a família adquiriu grande prestígio e Valentim chegou a ser agraciado com o título de Visconde
de São Valentim pelo Imperador D. Pedro II. Sua residência era frequentada por jornalistas e
músicos e tanto Julia quanto suas irmãs receberam uma educação diferenciada, tendo sido
estimuladas à leitura e à escrita. Adelaide, sua irmã mais velha, escrevia poemas que recitava
em saraus organizados pelos pais, enquanto que suas irmãs tocavam piano, cantavam e
declamavam.
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literário” em 1905, Julia contou que escrevia desde menina, mas às escondidas, até que um dia
foi descoberta:

Pois eu em moça fazia versos. Ah! Não imagina com que encanto. Era como um prazer
proibido! Sentia ao mesmo tempo a delícia de os compor e o medo de que acabassem
por descobri-los. Fechava-me no quarto, bem fechada, abria a secretária, estendia pela
alvura do papel uma porção de rimas [...] De repente, um susto. Alguém batia à porta.
E eu, com a voz embargada, dando volta à chave da secretária: já vai, já vai!
A mim sempre me parecia que se viessem a saber desses versos, viria o mundo abaixo.
Um dia porém, eu estava muito entretida na composição de uma história, uma história
em verso, com descrições e diálogos, quando ouvi por trás de mim uma voz alegre: –
Peguei-te, menina! Estremeci, pus as duas mãos em cima do papel, num arranco de
defesa, mas não me foi possível. Minha irmã, adejando triunfalmente a folha e rindo
a perder, bradava: – Então a menina faz versos? Vou mostrá-los ao papá! Não mostres!
É que mostro!351

Julia recebeu o apoio do pai, que contrariando o pensamento dominante da época,
recebeu seus escritos com entusiasmo e pouco tempo depois, encontrou uma forma de divulgalos. Em 1881, Valentim tinha recebido da Gazeta de Campinas a encomenda de um artigo sobre
uma peça de Gemma Cuniberti, espetáculo que assistiu acompanhado de Julia. Ao perceber o
encantamento da jovem com a apresentação, pediu que ela escrevesse o texto para o jornal em
seu lugar. O texto foi o primeiro a ser publicado com o nome de Julia, que três anos depois
estreava uma coluna no jornal O Paiz, onde escreveu por mais de trinta anos. No mesmo
período, a autora também escreveu para a revista A Semana, onde acabou conhecendo seu
marido, o escritor português Francisco Filinto de Almeida (1857-1945).352
A produção de Julia Lopes de Almeida foi extensa e variada, tendo publicado ao longo
de sua vida mais de quarenta títulos, entre romances, contos, peças de teatro, textos
jornalísticos, crônicas, ensaios, conferências e livros de leitura para crianças. Analistas de sua
obra na atualidade, como Leonora De Luca, Eisenhart Venina, Magali Engel e Bárbara Heller,
a consideram uma defensora de um feminismo possível, conciliatório. Neste sentido, a autora
defendeu em sua obra a educação feminina, mas sempre justificando que a instrução era
importante para que as mulheres educassem seus filhos como bons cidadãos. Sabendo dosar
bem as palavras, a autora não questionava abertamente as normas vigentes, mas ao mesmo
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tempo, sua presença na vida pública desprendia-se em parte daquilo que era esperado das
mulheres no período.
Em 1897, Julia participou das discussões que antecederam a criação da Academia
Brasileira de Letras, sob a liderança de Machado de Assis. Seu nome, inclusive, foi incluído na
lista prévia dos que deveriam compor a instituição, mas foi removido e substituído pelo nome
de seu marido, Filinto de Almeida, sob a alegação de que na Academia Francesa, que servia de
modelo para a ABL, não era permitido o ingresso de mulheres. 353
Certamente que uma produção tão vasta como a de Julia Lopes de Almeida foi fruto
de seu talento e dedicação pessoal. No entanto, além desses fatores, devemos observar que o
apoio de seu pai e mais tarde, de seu marido, o ambiente em que ela foi educada e as relações
que ela conseguiu estabelecer ao longo de sua vida, foram determinantes para que ela tenha
publicado seus textos durante tantos anos. Sem dúvida, a autora encontrou oposições,
principalmente no início de sua carreira, mas conseguiu estabelecer-se com prestígio ímpar para
outras mulheres da época. Julia viveu até o ano de 1934 e de acordo com Norma Telles, foi
provavelmente a única escritora a conseguir dinheiro com sua produção no período.354 Tamanho
prestígio, no entanto, não foi capaz de imuniza-la contra críticas de conservadores, tampouco
foi suficiente para que seu nome constasse nos principais manuais de literatura, produzidos no
século XX.
O tema do romance A Silveirinha, que mereceu comentários tão pesados no Guia para
as consciências, era um verão em Petrópolis, onde em meio a festas e jantares a autora expôs a
futilidade de personagens interessadas apenas em manter as aparências. Entre os tipos
apresentados destacava-se o padre Pierre, um jovem sedutor e vaidoso, que compactuava com
negócios escusos realizados entre a elite. O enredo foi o bastante para gerar a revolta de Pedro
Sinzig e a inclusão da obra na sua lista de livros não recomendados aos católicos.
Silveirinha era a personagem principal do romance, uma jovem recém-casada de fé
inabalável e que desejava ardentemente converter seu marido, ateu, ao catolicismo. Com esse
objetivo, recorria frequentemente aos conselhos de Padre Pierre, mas aos poucos, sem perceber,
a jovem acabou se apaixonando pelo padre. Após ser acometido por uma doença grave, com o
único intuito de ter as atenções de sua mulher, o marido finge converter-se ao catolicismo,
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aceitando usar uma corrente com a imagem de Nossa Senhora em seu pescoço. E esse é apenas
um exemplo das falsidades que preenchem o romance. Assim, com um olhar crítico e irônico,
Julia Lopes de Almeida denunciava os reais motivos das ações dos personagens, expondo o
lado obscuro de cada um deles. A acidez com que o clero é tratado e a própria exposição de
uma série de ações em que os personagens demonstravam sua falsidade, no entanto, não foi
aceita pelos autores do Guia para as Consciências.
Entre todas as obras comentadas por Sinzig, encontramos na primeira edição a menção
a apenas seis escritoras, sendo três delas consideradas aprovadas pela avaliação realizada e três
recusadas. De acordo com Aparecida Paiva, na edição seguinte, o número de reprovadas sobe
para onze e o de aprovadas para nove.355 De qualquer forma, trata-se de uma representatividade
muito pequena diante do número de homens cuja produção é comentada (5.144 já na primeira
edição). Entre as escritoras aprovadas, encontram-se, sobretudo, autoras de livros infantis e
defensoras da moral católica. No campo das reprovadas, mulheres que ousaram transcender os
limites impostos e se aventuraram a escrever textos em que deixaram transparecer suas paixões
e ambições literárias. Através dos adjetivos utilizados nos comentários às obras das autoras,
podemos perceber que elementos eram considerados reprováveis na escrita feminina:

Carmem Dolores. Romance A Luta. Immoral. A autora parece que estava sob a
influência duma impressão extranha quando escreveu o livro. Não se compreende que
uma senhora possa escrever semelhantes immoralidades. 356
Albertina Berta. A leitura do romance Exaltação é eventualmente perigosa... Em tudo
a escriptora descobre a ancia, muito animal, da fusão dos sexos. 357
Julia Lopes de Almeida. Seus livros, geralmente, não seguem os princípios da Egreja
Catholica. [...] A Falência. Romance mundano de costumes cariocas.358

Os romances são considerados pecaminosos porque possuem algum apelo à
sexualidade, assunto proibido às mulheres. Por isso o padre descreve as autoras e seus romances
como imorais, mundanos, perigosos. É interessante observar, que dentro de uma matriz de
355
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condenação à emancipação feminina, dificilmente o trabalho de uma escritora poderia se
encaixar num modelo aceitável para o discurso católico. Ao analisar as escritoras aprovadas por
Sinzig, Aparecida Paiva verificou que essa aprovação fora construída sob uma base complexa,
que informava às escritoras constantemente que a atividade que elas exerciam não era própria
para mulheres. Para que não se desviassem, as mulheres precisariam da orientação de um guia
atento e vigilante, como Pedro Sinzig.359
Entre as autoras comentadas no Guia das Consciências, certamente Julia Lopes de
Almeida ocupa uma posição de destaque. No índex avaliam-se oito de suas obras e todas são
consideradas reprováveis: Ancia eterna, Cruel Amor, Elles e Ellas, A fallencia, História da
Nossa Terra, Intrusa, A Silveirinha e A Viúva Simões. Nas justificativas apresentadas para o
veto, aparecem críticas a personagens femininas que “se divertem a todo o transe”, “entregamse ao luxo”, vivem “amores contrariados” e “tem comportamentos livres”. Além disso, parece
particularmente perturbador o fato de que a autora, quando não desacata claramente a religião,
manifesta uma “ausência de fé”, que não seria de forma alguma esperada de uma mulher que
se aventurasse pelas letras. Na avaliação de Contos infantis, obra escrita em colaboração com
Adelina Lopes Vieira, ficar ainda mais claro aquilo que para os censores era considerado como
ausência de fé:
A mãe diz à filha que Deus a fizera. A filha responde: “custa-me acreditar que Deus
tivesse jeito para fazer uma mãe tão boa como és”. Quando a mãe lhe ensina o Padre
Nosso e chega ao “pão nosso de cada dia”, a filha pede a Deus pão com manteiga. São
pequenas coisas que principiam a transtornar o espírito da criança. 360

A leitura dessas críticas permite-nos afirmar que as obras de uma escritora fossem
recomendadas, era preciso que elas demonstrassem completa adesão ao projeto de
cristianização católica, uma exigência que não era feita da mesma forma à produção masculina.
Apesar de serem submetidos aos mesmos critérios de avaliação, nas críticas dos escritores
podemos perceber que muitas obras são consideradas inofensivas, apesar de não serem
edificantes. Neste sentido, escritoras aprovadas como Amália Rodrigues, Julia Varisco e Maria
Luiza Alves de Souza são exaltadas pelos conteúdos morais e religiosos que são tratados em
seus romances, todos publicados por editoras católicas. Isso nos permite afirmar que, na visão
dos censores católicos que escreveram o índex, se havia algum espaço para a escrita feminina,
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ele estava restrito às produções de caráter religioso, escritas sob a supervisão do clero e
publicadas por editoras católicas.
Ainda que não atacasse o clero, é pouco provável que uma escritora como Julia Lopes
de Almeida, que se tornou famosa e que obteve retorno financeiro através de sua produção fosse
aprovada pela censura católica. E isso porque sua experiência no mundo das letras lhe conferiu
um nível de autonomia que não era aceito pela igreja, que se opunha à emancipação feminina.
Mesmo se empenhando para manter a imagem de boa mãe e esposa, Julia defendeu o divórcio
e reformas na educação que igualassem homens e mulheres. Como vimos, o projeto de educação
feminina defendido pela igreja no período, era radicalmente diferente.
Não apenas no discurso católico, mas na própria fala de médicos do período, as
ambições femininas por mais oportunidades na área da educação eram consideradas perigosas.
Na visão de muitos médicos, o exercício intelectual das mulheres poderia afetar suas
capacidades reprodutivas, levá-las à histeria, à loucura361. Esses discursos, de diferentes
origens, eram conduzidos por um mesmo sentimento de temor com relação à emancipação
feminina. O cruzamento de todos eles nos leva a compreender o tamanho do esforço que foi
realizado para manter as mulheres no mesmo lugar, num momento em que elas começavam a
lutar por pequenas mudanças. Alguns dos “homens de letras” do período não apenas
compartilharam desses ideais, como contribuíram para a construção de uma invisibilidade com
relação às mulheres que como Julia Lopes de Almeida, participaram da produção literária do
século XIX.
Ainda hoje, quando buscamos o nome de Julia Lopes de Almeida em consagrados
manuais de História da Literatura Brasileira nos deparamos com um imenso vazio. Em livros
como A Literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, História Concisa da Literatura Brasileira,
de Alfredo Bosi e História da Literatura Brasileira: Romantismo e Realismo, de Massaud
Moisés, não há uma única linha escrita a respeito da autora, escritora que por muito pouco não
fez parte do grupo fundador da Academia Brasileira de Letras.
Ao buscar justificativas para essa ausência, autores como Luciana Santos Oliveira e
Luciano Amaral Oliveira, a explicaram em função da influência religiosa na configuração
cultural e do próprio cânone literário brasileiro. Para os autores, a sociedade brasileira teria sido
formada sob forte influência do discurso cristão, de forma que as mulheres ficaram de fora do
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cenário político, profissional e literário desse período.362 Em nossa visão, no entanto, as causas
para esse processo de invisibilização das produções femininas devem ser compreendidas de
forma mais ampla. Nesse sentido, compreendemos que ainda que o discurso católico tenha
contribuído para sustentar hierarquias de gênero em nossa sociedade, ele também ofereceu
espaços para que algumas barreiras fossem ultrapassadas. No âmbito da escrita, como veremos
a seguir, podemos observar a força dessas ambivalências, uma vez que a igreja incentivou a
produção literária das mulheres católicas.
Se pensarmos na proximidade entre a literatura e a discussão sobre a identidade
nacional brasileira no século XIX, teremos acesso a outros elementos que podem nos ajudar a
compreender a questão. Após a Independência do Brasil, uma elite intelectual teria percebido a
necessidade do forjamento de uma identidade nacional para o país, projeto do qual, a literatura
era vista como parte indissociável. Por fim, esse projeto resultou numa aproximação com as
ideias positivistas que privilegiaram a objetividade e a cientificidade, identificadas como
atributos masculinos para a construção de um discurso nacional. 363
Sabe-se que na Europa, a partir do século XVIII, a escrita passou por um intenso
processo normatização, de forma que a emergência de normas gramaticais definiu um processo
de exclusão concomitante ao surgimento do cânone literário. Simultaneamente a esse processo,
houve a emergência do discurso sobre a “natureza feminina”, que se impôs como uma barreira
à profissionalização das mulheres no campo da escrita. No Brasil, a formação de uma literatura
nacional em moldes europeus passou a ser a principal preocupação dos homens de letras, um
processo que tinha por objetivo o estabelecimento de um modelo canônico, que a exemplo do
que ocorreu nos países Europeus, excluía as mulheres.
Essa exclusão ocorreu em inúmeros sentidos. Tanto no afastamento do cânone
daquelas que se estabeleceram como escritoras, como na deslegitimação das produções
femininas em oposição ao enaltecimento dos textos escritos por homens, e ainda, no
estabelecimento de entraves para a própria educação feminina. Apenas excepcionalmente o
trabalho intelectual da mulher foi admitido ao mundo masculino das letras, de forma que a
escrita feminina foi construída como algo à parte, à margem. Neste sentido, se não podemos
afirmar que a exclusão das mulheres da formação do cânone literário brasileiro ocorreu em
função apenas da mentalidade católica, podemos considerar que certamente, o discurso
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religioso sobre uma educação diferenciada para homens e mulheres, sobre o papel que elas
deveriam ocupar na sociedade e a própria avaliação realizada de seus escritos, foi uma das
componentes desse processo.
Mesmo após a construção do cânone literário brasileiro, não foram poucos os críticos
literários que questionaram a validade de se realizar o resgate da produção escrita de mulheres
que viveram antes do século XX, pois para eles, tratavam-se de textos menores, mal escritos.
Isso explica porque as mulheres foram invisibilizadas na nossa literatura, não apenas no
momento em que homens de letras engajados no projeto de construção de uma identidade
nacional brasileira construíam um cânone literário, mas também na produção posterior referente
à História da Literatura Brasileira.
A presença de discursos contrários à participação feminina na produção escrita
brasileira, no entanto, não foi capaz de impedir que algumas mulheres rompessem essas
barreiras e adentrassem ao mundo das letras, como ocorreu com Julia Lopes de Almeida. Apesar
disso, a aceitação da presença feminina no cânone literário brasileiro só ocorreu após a segunda
metade do século XX. Neste sentido, em 1977 foi colocado fim à cláusula que vetava a
participação de mulheres na Academia Brasileira de Letras e nesse mesmo ano, a escritora
Raquel de Queiroz foi convidada a se candidatar a ocupar a vaga deixada por Cândido Motta
Filho. Raquel venceu a eleição e assumiu a cadeira,364 num primeiro ato simbólico de
reconhecimento da participação feminina na produção literária brasileira.
Atualmente, inúmeras pesquisas têm analisado a trajetória e a produção de escritoras
brasileiras, especialmente do século XIX. O objetivo dessas produções tem sido recuperar parte
do patrimônio cultural perdido pelo ocultamento da presença de escritoras no nosso sistema
literário. Acredita-se que a partir desses estudos, romancistas como Julia Lopes de Almeida
possam ser incluídas nos manuais de Literatura e nos currículos escolares, de forma que seja
possível devolvê-las à História da Literatura Brasileira, de onde outrora elas foram suprimidas.
Até aqui, nos concentramos especialmente nas produções literárias consideradas
perigosas para os católicos, direcionando nosso olhar para aquilo que era considerado abjeto,
para os maus exemplos representados pelas personagens e pelos próprios escritores. Além de
condenar uma infinidade de enredos pela sua inconformidade com os pressupostos morais
católicos, no entanto, foi preocupação de Pedro Sinzig e do Centro da Boa Imprensa estimular
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a produção de bons romances católicos, aqueles cujos personagens pudessem servir como
exemplos de conduta para os cristãos. A seguir, analisaremos algumas dessas produções
aprovadas e produzidas em harmonia com o projeto de catolicização da sociedade.
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5 “PRATOS APETITOSOS”: OS ROMANCES RECOMENDADOS
“Do mesmo formoso cravo,
Pompa de jardim ameno,
A serpe tira o veneno
E a abelha tira o favo.”
(Autor desconhecido, citado por Pedro Sinzig
em Através dos Romances, 1915)

Um breve olhar para as listas de livros mais vendidos nos últimos anos é capaz de causar
estranhamento entre estudiosos e amantes da literatura. Passado o período em que Paulo Coelho
figurava entre os autores brasileiros mais lidos, a despeito das polêmicas que suas obras
suscitavam entre os críticos, hoje observamos nas listas dos mais vendidos um número muito
significativo de textos de caráter religioso ou ainda, de uma espécie de autoajuda religiosa. De
acordo com o Publishnews, portal especializado em mercado editorial que desde 2010 publica
o ranking dos livros mais vendidos nacionalmente, entre os best-sellers do século XXI
destacam-se as obras de Padre Marcelo Rossi, com mais de um milhão e trezentas mil cópias
vendidas, distribuídas em diferentes títulos de sucesso. A lista é elaborada a partir da soma de
vendas de um conjunto de livrarias consultadas365 e certamente deixaria o frei Pedro Sinzig
orgulhoso dos resultados. Talvez também um pouco preocupado, pois desde 2012 ela inclui a
trilogia erótica Cinquenta Tons de Cinza, escrita pela britânica Erika Leonard James e as obras
do Bispo Edir Macedo, fundador e principal liderança da igreja Universal do Reino de Deus.
De qualquer forma, há mais de um século e, portanto, muito tempo antes do surgimento da
Renovação Carismática católica (RCC) e do desenvolvimento do catolicismo midiático da
forma como hoje o conhecemos,366 a leitura já era considerada uma arma importante na
catolicização da sociedade.
Num período marcado pelo desenvolvimento do mercado livreiro na capital do país, por
um aumento significativo no número de títulos traduzidos em língua portuguesa à disposição
nas livrarias e por transformações gradativas nos hábitos de leitura da população, tornou-se
365

Argumento, Cultura, Curitiba, Fnac, Laselva, Leitura, Livraria da Vila, Martins Fontes SP, Nobel, Saraiva,
SuperNews e Travessa. Os dados aqui levantados e outras informações sobre a metodologia da pesquisa podem
ser acessados no seguinte endereço: http://www.publishnews.com.br/ranking/anual/.
366

Já existem produções acadêmicas sobre o Padre Marcelo Rossi e suas conexões com a RCC e o catolicismo
midiático. Maiores informações podem ser obtidas através da leitura de trabalhos como o de GUERRA, Lemuel.
As Influências da Lógica Mercadológica sobre as Recentes Transformações na Igreja católica. In.: REVER:
Revista de Estudos da Religião. nº 2, 2003. Disponível em: www.pucsp.br/rever/rv2_2003/p_guerra.pdf.
Acessado em: 06 de julho de 2017.

170

importante para a igreja católica tomar parte desse processo. Da mesma forma como os jornais
foram considerados um recurso para a catolicização da sociedade através da construção da “boa
imprensa”, os “bons livros” foram vistos como uma importante forma de difusão do pensamento
católico, capazes de encantar e instruir os fiéis desde a tenra infância. Uma vez que fosse
possível afastar os leitores de textos que transgredissem a moral ou que criticassem o clero e a
igreja, a leitura poderia também adquirir contornos edificantes.
Como vimos no primeiro capítulo, os textos publicados pela revista Vozes de Petrópolis
tinham como propósito atingir os segmentos mais intelectualizados da população. Esses grupos,
habituados a relacionar suas leituras ao estudo, à erudição, ao trabalho intelectual e à apreciação
das belas-letras, poderiam ser convertidos à fé a partir de textos publicados pelos periódicos
católicos. Crianças, jovens e mulheres, no entanto, formavam o público leitor preferencial de
outras formas de escrita, mais próximas do entretenimento e da satisfação efêmera. Publicar e
difundir obras literárias concebidas sob orientação católica, neste sentido, passou a ser visto
como mais uma estratégia útil para a cristianização da sociedade.
Quando analisamos os discursos produzidos acerca da leitura de textos ficcionais nas
páginas da revista Vozes, percebemos uma dualidade discursiva: por um lado, os livros podem
ser venenos, mas uma vez que tenham sido escritos com propósitos edificantes, tornam-se
alimento para as almas. Neste sentido, a epígrafe com que iniciamos esse capítulo revela essa
possibilidade de formação dos católicos por meio da sã literatura. Para Pedro Sinzig e seus
auxiliares, o cultivo da fé seria o doce e agradável favo que poderia ser retirado das leituras
ficcionais, desde que elas se restringissem aos “bons livros”. Dentro dessa perspectiva, os bons
livros seriam aqueles capazes de incutir em seus leitores os valores apregoados pelo
catolicismo:

Um bom livro é um grande e prudente amigo, que te leva pela mão pelos caminhos
do dever, da consciência, da justiça e da honra. [...] Na leitura, como no prato, ama,
querida juventude, o que te faça bem. [...] Os bons alimentos dão saúde; os venenosos
matam. Deus te dê prato abundante daqueles, e te defenda destes.367
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Convictos da necessidade de aderir às recomendações de Leão XIII368, no tocante à
utilização da imprensa, Pedro Sinzig e os integrantes do Centro da Boa Imprensa não pouparam
esforços no sentido de promover as leituras sãs, na mesma medida em que expurgavam aquelas
consideradas maléficas. Assim, nos discursos sobre a leitura que encontramos nas páginas da
revista Vozes de Petrópolis, da mesma forma que os maus livros são considerados um grande
perigo, os bons são tidos como uma benção. Capazes de alimentar as almas com bons
ensinamentos, essas leituras eram frequentemente enaltecidas e escritores católicos eram
convocados a fazer parte de um projeto de construção de obras literárias capazes de defender
os valores cristãos. Mas o que seria de fato essa sã literatura? E ainda, sobre que temas poderiam
versar as obras cuja leitura seria recomendável aos católicos? Que características deveriam ter
as obras literárias para que as expectativas dos católicos fossem atendidas?
A primeira questão a ser enfrentada reside na concepção de literatura defendida por
Sinzig e pelos católicos que integravam o Centro da Boa Imprensa. No texto Cartas à
mocidade, publicado pela revista Vozes de Petrópolis em 1908, encontramos alguns indicativos
a esse respeito. Ao discutir o papel do romance na formação dos jovens leitores, o texto
apresenta algumas características que deveriam nortear as escolhas pelas boas leituras:

[...] devem ser teus livros os que déem a conhecer a sublimidade e o razoável da
religião que professas. [...] Livros n’este sentido, achal-os-as, se bem procurares,
lindíssimos na forma, ricos na linguagem, recheados de basta erudição. [...] Na língua
nacional e nas estrangeiras acharás, querendo, livros, onde a sciencia, a majestade do
estylo, a puresa da linguagem, vão de braço dado, em alto acordo com o esplendoroso
brilho da fé e os perfumes da caridade e devoção. 369
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Na lógica defendida pela Vozes de Petrópolis, propagar a fé e a devoção seria, portanto,
o principal objetivo da sã literatura. A leitura poderia ser defendida na medida em que ela
pudesse servir para desenvolver a sensibilidade dos leitores, aproximando-os da igreja. Somente
assim é que seria possível que os livros pudessem ser oferecidos aos católicos, sem oferecer
risco à moral católica. Na introdução de seu índex, ao se referir aos bons romances, Sinzig
utiliza-se da expressão “pratos apetitosos”, defendendo que o gosto pela leitura sã cresceria
cada vez mais à medida que fossem apresentados bons livros aos leitores. Caberia, portanto, à
literatura católica tanto a tarefa de alimentar o sentimento de devoção, quanto a de formar o
gosto dos jovens católicos.
Para ser recomendado aos católicos, o romance precisaria ser, nas palavras de Pedro
Sinzig “bom sob todos os pontos de vista”370, o que equivale a dizer que essas obras deveriam
conter bons ensinamentos e, ao mesmo tempo, possuir qualidades estéticas que as tornassem
interessantes para os leitores. Benéfico, portanto, seria o romance que fosse capaz de seduzir
seus leitores com o único propósito de educá-los nos princípios da fé cristã.
A ênfase dada à qualidade estética das obras, presente nos discursos sobre as leituras
edificantes, reflete a necessidade de demarcar a presença dos escritores católicos, frente à
concorrência das obras consideradas nocivas. Uma vez que se acreditava que a recristianização
do Brasil poderia ser iniciada por meio dos livros e demais impressos difundidos, sobretudo,
entre os intelectuais e formadores de opinião,371 era preciso que as obras relacionadas à sã
literatura tivessem qualidades estéticas que permitissem atrair esses leitores. Assim, ao mesmo
tempo que eram expurgados clássicos literários e também as obras naturalistas, realistas e pósdecadentistas que marcavam a produção contemporânea, defendia-se a ideia de que a sã
literatura deveria ser bem escrita, de forma que pudesse ser imortalizada.
Em 1924, Soares de Azevedo publicou nas páginas da Revista Vozes o artigo Para que
serve a literatura?, em que afirmava que as ideias morais deveriam ser vistas como
indissociáveis das qualidades estilísticas da boa literatura. Trabalhar o estilo literário, por
conseguinte, seria o mesmo que trabalhar o conteúdo das obras, pois a principal função da
literatura seria identificar e descrever aquilo que haveria de mais belo na criação divina:
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Para que serve a literatura? [...] A literatura constitue o fundo das humanidades. Só os
estudos literários formam o homem por completo, porque só elles desenvolvem
harmoniosamente todas as suas faculdades intelectuais; a razão, a imaginação, a
sensibilidade, a memoria, o gosto, o espirito de observação, todas estas faculdades da
alma acham na literatura o seu alimento natural. [...] Creio que é o melhor elogio justo
que se pode fazer de uma obra que tem gosto, quando o gosto é como nós o
consideramos, a faculdade de perceber e discernir o belo. [...] Dentro da Religião
Catholica podem se encontrar os melhores temas e a mais bela inspiração .372

Na argumentação do jornalista católico, “reconhecer o belo” equivale a reafirmar os
princípios do catolicismo que servem como princípios que deveriam guiar a produção literária.
Essa lógica argumentativa é a mesma que sustentou a seleção das obras recomendadas no Guia
para as Consciências, uma vez que para Pedro Sinzig, os livros poderiam ser considerados bons
“quando todas suas partes são boas”, enquanto que os maus livros poderiam ser tanto aqueles
que não possuíam qualidade estética quanto àqueles que transgrediam os valores morais
católicos.
Definitivamente, encontrar exemplares de livros capazes de aglutinar todas as
características desejáveis às boas obras, no universo de textos disponíveis aos leitores
brasileiros nos primeiros anos do século XX, não era uma tarefa fácil. Basta folhear o Guia
para as Consciências para perceber que os títulos marcados em itálico, que indicavam as obras
que não eram aconselhadas aos católicos, eram a grande maioria. Dos 11.863 livros comentados
na obra de Sinzig, apenas 1.249 são realmente indicados a todos os leitores católicos. Se
selecionarmos apenas os livros em língua portuguesa, o número cai para 56, dos quais apenas
29 teriam sido escritos ou traduzidos por autores brasileiros.
Em contraste com os longos comentários dispensados às obras contraindicadas, os
textos de orientação católica são na maior parte das vezes apenas citados no Através dos
Romances, muito provavelmente a partir de uma compilação de recomendações realizadas
pelos padres Ladrón de Guevara e Louis Bethléem. Os títulos em língua portuguesa, que devem
ter sido aqueles que de fato foram avaliados por Sinzig e seus auxiliares, são geralmente
seguidos por rápidos adjetivos como “honesto”, “bom”, “inofensivo”, “comovente”, “para
todos”, “moral e útil”, “leiam sem susto”. Comentários mais detalhados são atribuídos apenas
às publicações da própria Editora Vozes e por vezes da Typografia Salesiana.
Aqui, cabe uma observação a respeito da autoria das obras que foram consideradas
indicadas para todos. Ainda que Pedro Sinzig tenha destacado na introdução do Guia para as
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Consciências que seus comentários se restringiam aos livros, não se estendendo aos autores e
às suas experiências de vida, não há como desconsiderar o fato de que a maior parte dos livros
recomendados foram escritos por padres e escritores engajados no apostolado da boa imprensa.
As poucas exceções são feitas a autores de romances históricos, considerados valiosos por terem
a capacidade de despertar sentimentos patrióticos em seus leitores, a escritores vinculados à
literatura infantil, como os Irmãos Grimm e a uma única obra de Machado de Assis, o romance
Helena, publicado pela primeira vez em 1876.
Essa característica dos livros considerados de todo inofensivos pelo índex de Pedro
Sinzig nos permite afirmar que além de classificar as obras em recomendáveis ou não para os
católicos, era um dos objetivos do Através dos Romances divulgar as publicações católicas,
totalmente integradas ao projeto de construção de uma literatura sã e, portanto, em plena
conformidade com os princípios defendidos pela igreja. Essas obras mereciam ser lidas não
apenas porque possuíam bons ensinamentos e uma linguagem envolvente, mas também porque
seus autores se alinhavam ao projeto católico de promoção da igreja através de seus textos
literários. Os “bons livros”, neste sentido, seriam aqueles que fossem escritos, editados,
impressos e vendidos sob supervisão direta da hierarquia católica.
Ainda que os autores católicos por vezes tratassem dos problemas da sociedade da
época, eles não poderiam ser considerados imorais, pois o faziam sem dispensar o decoro e
apenas para demonstrar as consequências maléficas do pecado. Os limites tênues que poderiam
ser estabelecidos entre uma obra moral ou imoral, neste sentido, ganhariam contornos mais
definidos a partir da vinculação do autor à doutrina católica, como Sinzig afirma na introdução
de sua obra, citando o Padre Luiz Coloma:

É certo, certíssimo, leitor pio e sensato: peca por imoral e merece toda a censura o
autor que elogia os gatunos e lhes recomenda ou facilita os furtos; peca igualmente,
quem protesta contra os gatunos e reconhece a imoralidade deles, mas traça sem
embrargo, com boas intenções e pouquíssima prudência, certos quadros de perigosa
beleza, de seductora tentação, os quaes exercem sobre o leitor incauto e mesmo sobre
aquelle que não se tem por tal, a attracção sinistra do abysmo. Porém, d’ahi não
deduzas, leitor pio [...] que é um escritor também imoral quando declara publicamente
a existência de ladrões, dá voz de alarme a eles e os atira á vergonha, pintando-os com
as mais negras cores sofridas pelo decôro; quando torna o vicio antipathico e odioso,
servindo-se do mal para fazer o bem, a exemplo da primavera que se auxilia do esterco
para fabricar a rosa. E não me venhas dizer que se corre sempre o risco de abrir os
olhos à inocência, porque te responderei então: si qualquer autor souber guardar o
prudente decoro a que acima me referi, e si a inocência de que falas é a verdadeira
inocência do coração, pura e santa, a única que tudo ignora tanto em teoria como em
prática, claro está que passará pelas páginas sem nada compreender do que foi dito
entrelinhas, e saberá colher a rosa sem suspeitar de que existe o esterco.373
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Uma vez que as obras literárias tenham sido escritas a partir de um ponto de vista
católico e por escritores guiados pelos princípios da igreja, seus textos seriam considerados não
apenas aceitos, mas recomendados a todos os fiéis. Por outro lado, aqueles escritores cuja
produção não fosse totalmente alinhada ao projeto católico de moralização da sociedade, tinham
sua produção sempre colocada sob suspeita, ainda que seus textos não contivessem claros
inconvenientes do ponto de vista moral.
Quando analisamos os comentários sobre os livros que segundo o Através dos Romances
poderiam ser lidos, desde que se observassem algumas reservas, verificamos a importância que
é atribuída à propagação de valores católicos pela literatura. Do conjunto dos 4.256 livros que
são classificados dessa forma, a maior parte é caracterizado apenas como “inofensivo”, mesmo
adjetivo utilizado para muitas obras cuja leitura é recomendada para todos. A diferença entre
as obras dos dois grupos é dada, neste sentido, em alguns casos pelas suas qualidades estéticas
e em outros, pela proximidade do autor dos ideais católicos.
Diante da idealização de uma literatura de caráter formativo, muitos dos verbetes
dedicados a livros que só poderiam ser lidos com ressalvas destacam as qualidades das obras,
mas criticam a sua “neutralidade em matéria religiosa”. Ainda que tivessem outras qualidades
reconhecidas pelos censores católicos, as obras que não demonstrassem uma adesão clara aos
princípios do catolicismo eram avaliadas no máximo como “parcialmente recomendadas”. Esse
era o caso, por exemplo, da crítica realizada ao livro Através do Brasil, escrito por Olavo Bilac
e por Manuel Bonfim em 1910. A narrativa continha a descrição das aventuras de uma viagem
realizada por duas crianças, os irmãos Carlos e Alfredo, que teriam saído de Recife em direção
à Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tratava-se de um trabalho feito com o intuito de apresentar de
forma leve e divertida características culturais e geográficas das diferentes regiões do país a
estudantes das escolas primárias. Lançado por Francisco Alves, primeiro editor brasileiro
especializado em livros didáticos,374 o livro foi descrito no índex de Sinzig como “interessante
e instrutivo”, mas ainda assim, não foi considerado uma leitura recomendada para todos, pois
apesar de se dirigir às crianças, não carregava sentimentos religiosos:
922 – ATRAVÉS DO BRASIL, por Olavo Bilac e M. Bonifácio [sic.]. – Alves, Rio.
Livro de leitura para o curso médio das escolas primárias. Interessante e instructivo.
Bellos sentimentos de patriotismo e de afeição da família. Nota-se a preocupação dos
374

HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo;
T.A. Queiroz, 1985. p. 207.

176

autores de conservarem a mais rigorosa neutralidade em religião. Nem uma vez
aparece no livro a palavra Deus.375

Para Pedro Sinzig e para os integrantes do Centro da Boa Imprensa, não apenas os livros
infantis deveriam ser revestidos pelos “aromas da fé”, mas essa também era uma característica
desejável às obras direcionadas ao público adulto. Exemplo disso pode ser encontrado na
análise de Pecados Velhos, romance de Grégor Csiky, traduzido por Manuel de Macedo. No
verbete que é dedicado ao livro, Soares de Azevedo afirma que ele teria o defeito de servir para
distrair, mas não para instruir os leitores. Além disso, o livro teria “uma frase inconveniente na
página 198”,376 o que não permitiria que ele pudesse ser recomendado a todos.
No conjunto dos comentários do Guia para as Consciências sobre as obras que só
poderiam ser lidas com reservas, chama a atenção a preocupação de seus redatores em indicar
as páginas e por vezes citar as passagens em que existiam inconvenientes. Talvez o cansaço e
a frustração causados pela leitura de tantas obras que não poderiam ser recomendadas a todos
tenham feito com que os censores se preocupassem em indicar páginas a serem suprimidas,
reparos a serem feitos. Em alguns verbetes são sugeridas correções, expressando um desejo de
que o autor ou o editor refizessem algumas frases para que o livro pudesse ser recomendado. É
o que ocorre com Apólogos, um dos textos de Coelho Neto comentado no índex de Sinzig.
Membro da Academia Brasileira de Letras, o autor teve dezesseis livros comentados, sendo
este, voltado para crianças, o único cuja leitura poderia ser feita, desde que fossem considerados
alguns senões:
1878 – APOLOGOS. Contos para Crianças. Porto, Livraria Chardron, 1910. Quem
não quereria bem a um autor que sabe dar às crianças um mimo tão bello! São 18
narrativas, ilustradas com gravuras apropriadas que, geralmente, levam ao paiz das
fadas e dos milagres. [...] Desejaríamos ver redigidas de outra maneira algumas
poucas frases que se prestam a interpretações menos correctas. Assim, pg. 182: “os
milagres somos nós que os fazemos e não há santo mais milagroso que o homem
trabalhador”. A’s pgs. 214 e ss. Os “deuses no paraizo” poderiam ser transformados
em alguma coisa mais christan. A frase “confiavas demasiadamente em Deus”, ás pgs.
246, logo em seguida é completada por outra, mas ainda assim seria preferível
substituir o “demasiadamente” por “exclusivamente” ou coisa que o valha. 377
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Apesar dos elogios realizados ao autor e à sua forma de escrita, que se estendem
inclusive a outras de suas obras comentadas no Guia para as consciências, os verbetes revelam
a contrariedade dos críticos católicos com as passagens que se afastam, ainda que de forma
sutil, dos preceitos da igreja. Neste sentido, os rígidos critérios adotados na avaliação das obras,
somados ao descontentamento com o processo de secularização da leitura que então se
processava, faziam com que o discurso sobre “os bons livros” fosse sempre permeado por um
sentimento de ausência. Se por um lado, o excesso de leituras sediciosas era fonte de
preocupação, por outro, a falta dos livros edificantes também inquietava o grupo católico:
Há tanta falta de bons livros! São raríssimos os bons romances. O que ahi vae, por
nossas bibliotecas municipaes e outras, pelas famílias, etc. é, em grande parte, veneno
perigosíssimo. Haverá esperança de remediar o mal? Creio poder dar, sem optimismo
algum, resposta afirmativa. Desde que se propaguem, por todo o Brasil, os grupos da
Liga pela Bôa Imprensa, será realidade, o que hoje é desejo.378

De fato, como vimos, a ascensão do romance como forma narrativa preferida pelo
público leitor ocasionara uma diminuição significativa do interesse do público pelas obras de
caráter religioso.379 Para Pedro Sinzig, no entanto, no lugar de rejeitar a forma romanesca, os
católicos deveriam se engajar na produção e na difusão de uma literatura católica, que pudesse
servir como arma de combate às más leituras, oferecendo modelos de conduta aos leitores. Por
esta razão, o sacerdote empenhou-se num grande projeto de promover traduções, edições e
escritores católicos, capazes de assumir o papel de transmitir ensinamentos católicos por meio
da literatura.
Neste capítulo, pretendemos percorrer essas produções, com o objetivo de desenhar um
quadro das produções literárias católicas nesse período e explicitar os modelos de feminilidade
e de masculinidade por elas defendido. Para tanto, a primeira parte do capítulo deve tratar das
publicações promovidas pelo Centro da Boa Imprensa no período estudado. Ao mesmo tempo
em que os integrantes do grupo católico se dedicavam a traduzir e escrever textos literários que
pudessem contribuir para a formação de uma literatura católica, também se preocupavam em
revelar novos autores. Assim sendo, na segunda parte do capítulo, trataremos dos concursos

378

SINZIG, Pedro. O pão nosso de cada dia. In.: Vozes de Petrópolis: revista religiosa, sicientifica e literária. In.:
Vozes de Petrópolis: revista religiosa, scientifica e literária. Petrópolis: Officina das Vozes de Petrópolis. Vol. 4.
n. 1. Jan.-Jun. 1910. p. 694.
379

De acordo com Paul Hunter, no final do século XIX, a quantidade de títulos de romances em circulação na
Inglaterra, superava a de textos de orientação religiosa. No Brasil, verificamos um movimento análogo,
especialmente se observarmos as listas de livros disponibilizados pelas livrarias cariocas nas duas últimas décadas
do século XX e os próprios títulos comentados pelo índex de Pedro Sinzig. Informações sobre o contexto da
Inglaterra podem ser consultadas em: HUNTER, J. Paul. The novel and social/cultural history. In.: RICHETTI,
John (org.). The eighteenth century novel. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

178

literários promovidos pela Revista Vozes de Petrópolis e da revelação, por meio deles, da
escritora Ancilla Domini, que viria a ser a escritora católica mais profícua no período. Por fim,
concluiremos o capítulo com uma análise mais detalhada a respeito dos discursos sobre gênero
que atravessam os textos literários recomendados, esses “pratos apetitosos”, tão repletos de
bons ensinamentos.

5.1 AS EDIÇÕES CATÓLICAS
No período sobre o qual nos debruçamos nessa pesquisa, algumas casas editoras
estrangeiras já estavam estabelecidas na cidade do Rio de Janeiro. Com filiais situadas entre
lojas elegantes na rua do Ouvidor, diversos editores-livreiros se ocupavam desse lucrativo
comércio. Entre elas, destacavam-se duas livrarias, localizadas uma em frente a outra, a Garnier
e a Laemmert. Ambas, pioneiras na publicação de textos literários traduzidos para o português
brasileiro, iniciaram seus trabalhos em meados do século XIX, a princípio imprimindo livros
na Europa, onde era possível encontrar máquinas impressoras e papel de melhor qualidade.380
Concentrando-se na publicação de literatura, a Garnier formou um corpo fixo de
redatores-revisores e publicou traduções de autores renomados como Honoré de Balzac, Walter
Scott, Charles Dikens, Alexandre Dumas e Oscar Wilde, além de obras dos principais nomes
da literatura brasileira da época, como José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Graça
Aranha, Gonçalves Dias, Alvares de Azevedo, Olavo Bilac, Paulo Barreto (conhecido como
João do Rio) e Machado de Assis. Já a Lemmert, atingida por um incêndio em 1909, negociou
os direitos de publicação de seus livros com Francisco Alves, editor e livreiro que fez fortuna
ao investir de forma sistemática na produção de livros didáticos e na compra de direitos de
publicação de obras de sucesso como Os Sertões, de Euclides da Cunha.381
Ao lado dessas grandes livrarias, que ofereciam ao público leitor edições cuidadosas de
livros de célebres autores nacionais e internacionais, havia também um grande número de
pequenas tipografias que editavam, em brochuras, autores desconhecidos e livros populares,
mais atraentes para o gosto do público. Neste sentido, vale à pena citar a produção de Pedro
Silva Quaresma, proprietário da Livraria do Povo, que se notabilizou entre os leitores
promovendo títulos arrebatadores, sanguinolentos e, por vezes, libertinos. Livros estes, que
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graças ao seu forte apelo popular e a despeito de terem sido escritos por autores pouco estimados
pelos círculos intelectuais, tornaram-se os mais vendidos no período.382
Uma vez que os livros populares que circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro
constituíam aquilo que Pedro Sinzig classificava como “lixo literário”, e as obras dos autores
celebrados pela crítica tampouco satisfaziam as exigências da estreita moral católica, o padre
defendia que construir e expandir livrarias e editoras católicas era uma importante tarefa
missionária. Neste sentido, nas últimas décadas do século XIX, foram fundadas no Brasil as
primeiras editoras católicas, com objetivo de atender às demandas do trabalho educacional e
religioso das diferentes congregações que aqui se instalaram. Em 1883, os salesianos fundaram
uma escola em Niterói e com ela, colocaram em funcionamento uma gráfica, responsável pela
impressão de livros didáticos e religiosos, que mais tarde também publicaria algumas obras
ficcionais, representantes da “sã literatura”.383 Outras gráficas católicas que também iniciaram
seus trabalhos no período, como a dos claretianos e a dos redentoristas, concentraram-se na
publicação de periódicos católicos, mas pouco contribuíram para a propagação de obras
literárias. O Centro da Boa Imprensa, portanto, foi a primeira organização católica a se dedicar
à promoção dos “bons livros” no Brasil.
Nos três primeiros anos após a sua fundação, em 1910, o Centro da Boa Imprensa
dedicou-se à distribuição de livros de orientação católica para bibliotecas e para os sócios da
Liga da Boa Imprensa. Buscando ampliar sua ação, nos anos seguintes, passou também a editar
alguns livros, que foram impressos pela tipografia da Vozes. Ao comentar essas ações na
introdução do Guia para as consciências, Pedro Sinzig não escondia seu entusiasmo:
No Rio, esse imenso Rio, nem uma única casa editora, até os primeiros meses de 1914,
e nem mesmo livraria com obras exclusivamente boas, de orientação católica. E isso,
em face dessas enormes empresas Garnier, de Alves e de tantos outros. Em São Paulo
e em outras cidades, algumas livrarias catholicas, das quaes algumas até editam, uma
vez por outra, um bom livro; mas tudo muito áquem do que é para reclamar em face
das nossas cidades e da falta de bons fructos. Há, entretanto, um pomar em terras
brasileiras que, plantado em 1910, se desenvolve extraordinariamente. [...] Chama-se
Centro da Boa Imprensa e Liga da Boa Imprensa, esta dirigida por aquelle. [...] E
como si pouco fosse, o Centro, em 1913, poz mãos à obra, começando a edição de
bons livros belletristicos que novos fructos hão de produzir no pomar literário. 384
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Analisando o contexto literário do período, Sinzig creditava à escassez de livrarias,
editoras e bibliotecas de orientação católica, as causas para que os bons romances não fossem
abundantes e muito lidos. Neste sentido, para o padre, se as obras consideradas adequadas para
os leitores fossem tão propagadas quanto as obras perniciosas, certamente o número de leitores
cresceria infinitamente. Também por isso, na introdução de seu índex ele celebrava a fundação
da Livraria Araujo de Orientação Catholica, em 1914, na cidade do Rio de Janeiro:

Mil graças a Deus! Desde os primeiros mezes de 1914, no centro do paiz, em plena
capital do Brasil, enfim temos uma loja de bons fructos todos sadios,
recommeendados pelos médicos, e mesmo aconselhados devido ao bem que
produzem: temos uma livraria catholica. Temo-la grande, moderna e temo-la
genuinamente christan! [...]Visitem-na, se estiverem no Rio. Escrevam-lhe, si não a
poderem visitar em pessoa. Recomendem-na a seus parentes e amigos. Peçam, por
intermédio dela, não de uma livraria anti ou a-catholica, qualquer livro que desejem
obter.385

Após noticiar a criação da livraria, com o cuidado de indicar seu endereço, Pedro Sinzig
convocava os católicos a contribuir com o seu crescimento. Animado com a novidade, o
franciscano ainda solicitava aos fiéis que apenas comprassem livros diretamente de editores
católicos ou na livraria católica. Se possível, ainda, que recusassem descontos ou abatimentos
que pudessem obter, de forma a aumentar sua margem de lucros e permitir sua expansão. Dentro
dessa lógica, o fortalecimento de um mercado livreiro permitiria que crescesse também o
número de escritores interessados em contribuir para com o florescimento da literatura católica
no país:
Que satisfação antever essa árvore frondosa, gigantesca, de frutos cheia, que poderá
vir a ser a literatura catholica no Brasil! – e esses escriptores, apóstolos pela pena, que
surgirão, aos poucos, porque vós e muitos outros convosco lhes prepararam o terreno!
Mãos á obra! Coisas aparentemente pequenas, efeitos grandes, muito grandes! Vossos
filhos, vendo-os, vos abençoarão!386

Apesar do tom de celebração, essa passagem nos revela que a existência de escritores
de talento dispostos a escrever livros edificantes no Brasil, era apenas uma aspiração naquele
contexto. Poucos anos mais tarde, em 1921, a Revista Vozes publicou o texto Que é um literato?,
no qual se lamentava a falta de bons escritores. Os motivos para essa ausência, na argumentação
defendida pela revista, residiriam tanto em problemas espirituais, que afetariam o caráter dos
homens de letras, quanto em questões de ordem material, relacionadas à natureza do próprio
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mercado literário. Neste sentido, a vaidade que fazia com que os escritores buscassem alcançar
notoriedade e originalidade em seus escritos, teria levado ao desenvolvimento de uma literatura
incapaz de captar as belezas do espírito humano. Além disso, a necessidade de se estabelecer
em um mercado profundamente marcado pela velocidade e pela ânsia por novidades, teria
imposto um regime de trabalho que impedia que os literatos tivessem tempo para a
contemplação das belezas que deveriam lhes oferecer inspiração.387
Mais do que escritores dispostos a oferecer seu talento em prol da divulgação das ideias
provenientes da igreja, o que se buscava na escrita dos literatos católicos era uma produção que
fosse capaz de recuperar o caráter sacro e edificante dos livros. Em outras palavras, isso
significava revestir o texto de uma aura de autoridade que a profusão de escritos, característica
da modernidade, parecia abandonar. A leitura ávida de romances e de outros textos ficcionais
havia transformado as relações entre o escritor, o texto e o leitor de forma substancial. Outrora
digno de reverências, o texto escrito era cada vez mais parte do cotidiano e, por extensão, cada
vez mais descartável.388 A modernidade, neste sentido, relacionava-se a uma avidez por leituras
cujo sentido era rapidamente esvaziado, de forma que os leitores se tornavam insaciáveis, mas
também céticos. O bom escritor católico, assim, deveria ser aquele que fosse capaz de utilizar
a ficção como um instrumento de revelação da verdade, oferecendo modelos a ser imitados
pelos fiéis. A contradição que se coloca na base desse projeto, que só pode ser compreendido
no interior de uma lógica de adequação ao mundo moderno através do conservadorismo
religioso, explica as dificuldades de sua realização.
Apesar das contradições que pesavam sobre a escrita de romances edificantes, Pedro
Sinzig não estava sozinho. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, defensores dessa forma literária
afirmaram, em diferentes discursos, que a identificação dos leitores com as situações vividas
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pelos personagens poderia conduzi-los à virtude, ensinando-os a evitar os erros.389 O gênero,
neste sentido, poderia ser útil como um instrumento de moralização, pois colocava a própria
“moral em ação”, através dos comportamentos e atitudes dos personagens. Utilizar essa lógica
para a formação de espíritos cristãos, neste sentido, significava propor modelos positivos de
virtude, dando a conhecer a trajetória de homens e mulheres que se afastam do pecado, que
temem a Deus e que encontram na conversão a paz de espírito.
Na França, na passagem do século XIX para o XX, desenvolveu-se uma ampla discussão
entre intelectuais católicos sobre a necessidade da criação de uma estética literária católica, em
oposição ao naturalismo, ao simbolismo e ao neoclassicismo. Impulsionado pela crise
modernista, que afastou segmentos do clero dos debates intelectuais, esse movimento pautado
no engajamento dos leigos na defesa do catolicismo foi responsável por calorosos debates sobre
a questão da responsabilidade do escritor na sociedade e sobre o desenvolvimento de uma
literatura católica francesa. Uma das primeiras revistas do movimento, Les Cahiers de l'Amitié
de France, criada no início de 1910 por Robert Vallery-Radot e François Mauriac, defendia a
formação de um “exército católico da pena” e o desenvolvimento de uma estética literária capaz
de fornecer ao público leitor modelos de conduta, através da construção de enredos baseados
na submissão à ordem moral católica.390
A preocupação com a utilização da literatura como forma de propagação de ideias
religiosas também não foi exclusiva dos católicos. Em pesquisa recente, Erin Smith investigou
a popularidade de livros de temática religiosa escritos por protestantes liberais norteamericanos, desde o final do século XIX. Simpáticos ao Evangelho Social, movimento liberal
de reação aos problemas causados pela industrialização, pela imigração maciça e pela
urbanização, esses protestantes buscavam transformar as instituições sociais de acordo com os
princípios cristãos. A partir da crença de que a proliferação da mensagem divina dependia do
uso adequado dos livros e que os romances e novelas eram ricos recursos para a aproximação
entre a prática religiosa e a realidade vivida, foram publicados cerca de cem romances próximos
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ao Evangelho Social apenas na virada para o século XX. Segundo Smith, apoiada em estratégias
como a fundação de clubes de leitura, nas décadas seguintes, a venda de livros com temáticas
religiosas superaria em muitas vezes a venda de livros populares nos Estados Unidos, um
fenômeno de longa duração cujas raízes se encontram nessa percepção de que as obras literárias
poderiam ser instrumentos de difusão da fé e de enfrentamento dos problemas do mundo
contemporâneo.391
As fontes de Pedro Sinzig para a configuração de seu projeto de uma literatura católica
no Brasil, possivelmente estão relacionadas com iniciativas de intelectuais católicos alemães.
De acordo com Claudio Aguiar Almeida, desde o final do século XIX, já havia no país um
acalorado debate sobre a sã literatura. Neste contexto, destacaram-se as propostas do escritor
Karl Muth, que em 1903 fundou revista católica Hochland. Em diversos textos publicados
nesse periódico, defendia-se a ideia de que o combate à “má literatura” deveria ser feito através
de produções literárias que fossem capazes de aproximar a doutrina católica das questões do
presente, através de uma linguagem artística aprimorada.392 Considerando-se as vinculações
entre Sinzig e seu país de origem, mantidas ao longo de toda sua vida, é bastante provável que
ele tenha acompanhado esse debate e nele tenha buscado inspirações para a formação de seu
projeto de promoção das boas leituras. Projeto este, que direcionava suas atenções de forma
especial para a formação católica das elites, habituadas a leituras dos clássicos da literatura
universal, pois se baseava na noção de que delas dependia a recristianização da sociedade
brasileira. Sem escritores católicos capazes de sensibilizar essas camadas da população, na
lógica defendida por Sinzig, não haveria eleitores e legisladores convictos da necessidade de se
construir um Brasil católico.
Bastante atarefado com suas tarefas paroquiais e com sua atuação no campo jornalístico,
é provável que Pedro Sinzig preferisse se dedicar mais à orientação e demais atividades relativas
à edição de bons romances. Promover a “sã literatura”, neste sentido, dependia em muito de sua
relação com autores e tradutores, da seleção de textos e da escolha da forma como os livros
seriam editados e apresentados ao público leitor. Diante da ausência de pessoas qualificadas
para desempenhar essas tarefas, Sinzig se aventurou por todas elas, atuando como escritor,
tradutor, editor e dando publicidade às obras lançadas por meio de sua atividade jornalística.
SMITH, Erin A. What would Jesus read? – Popular religious books and everyday life in the 20th century
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Quando analisamos os comentários às obras recomendadas pelo Guia das Consciências,
percebemos a ligação direta de Sinzig com a concepção de muitos desses livros, seja como
autor, como orientador do processo de escrita, como responsável pela escolha de obras a serem
traduzidas, e ainda, como editor. Do conjunto de obras que são resultado desse trabalho, tivemos
acesso a apenas dez títulos, editados pela Vozes. Destes, sete compõem a coleção de Obras
Completas de Ancilla Domini e outros três são edições que foram distribuídas pelo Centro da
Boa Imprensa a seus sócios colaboradores: A sua culpa, versão escrita por Soares de Azevedo
de um romance de Jean Vézère; Violetas, livro de contos de diversos autores, traduzidos por
Pedro Sinzig e Não Desanimar, romance de autoria do franciscano. A análise desses textos nos
permite ter uma visão mais clara dos objetivos dessa literatura católica que Pedro Sinzig e o
Centro da Boa Imprensa desejavam difundir no Brasil. Compreendendo, ainda, que a obra de
Ancilla Domini contém particularidades que merecem ser exploradas com mais detalhes,
começaremos apresentando os textos de Pedro Sinzig e de Soares de Azevedo.
Jean Vézère era o pseudônimo de Suzanne Vergniaud, escritora francesa que viveu entre
1877 e 1978. Filha de um chefe de estação ferroviária, viveu de sua escrita, tendo sua vasta
produção dividida em crônicas, novelas, estudos literários e artísticos, além de mais de trinta
romances, todos dedicados à boa imprensa católica.393 Seus livros foram publicados pela
Maison de la Bonne Presse, editora fundada em 1873 pelos Assuncionistas. Integrando a
coleção Bijou, que sofreu inúmeras reedições ao longo do século XX, seus romances tornaramse extremamente populares.
O romance A Sua Culpa, publicado pela Vozes de Petrópolis em parceria com o Centro
da Boa Imprensa, possivelmente é uma versão de Leur Péché (Seu Pecado), um dos primeiros
textos publicados pela autora, no início do século XX. Suzanne foi elogiada pelo padre Louis
Bethléem em seu Romans à lire et Romans à proscrire, obra que serviu de referência a Pedro
Sinzig. Ao comentar o trabalho da autora, o padre francês afirmava que seus textos eram
límpidos e claros, envolvidos por um pensamento cristão vivo e convincente, que expressava
um puro sentimento católico.394 Talvez essas palavras tenham despertado a curiosidade de
Sinzig e dos integrantes do Centro da Boa Imprensa com relação à obra da escritora, que acabou
sendo traduzida por Soares de Azevedo. Na edição de 1915 do índex, a obra foi relacionada ao
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pseudônimo da autora, ao lado de dois outros títulos: Le jornal d’un potache e Les Girasol et
leur novelle bonne. O uso do termo “versão” para designar o trabalho realizado por Soares de
Azevedo talvez indique que a tradução foi feita de forma mais livre, mas uma análise mais
detalhada das apropriações e modificações que possam ter sido realizadas dependeria de uma
leitura comparada com o original, ao qual não tivemos acesso. Na descrição publicada no Guia
para as Consciências, o texto é tido como uma “obra prima”:
11.177 – A sua culpa. Versão por Joaquim Soares d’Azevedo. Edição das Vozes de
Petrópolis. Broch. 1$500; enc. 2$500. Uma obra prima, interessantíssima, em versão
digna do bello original. É narrativa d’uma vocação sacerdotal frustrada por culpa dos
paes e que tem por consequência innumeras desgraças. Não há leitura mais util na
época da escolha de estado.395

Conforme o descrito, o enredo de A sua culpa se desenrola em torno da história do jovem
Henrique, que aos quinze anos de idade demonstrou a seus pais o desejo de se tornar sacerdote.
O rapaz era o único filho homem da família e também o melhor aluno de seu colégio, motivos
pelos quais ele não recebe o consentimento para ingressar no seminário. Seu amigo mais
próximo, Luciano, demonstra a mesma vocação, mas diferente de Henrique, recebe o apoio da
família. Ao longo de toda a narrativa, são comparadas as trajetórias dos dois rapazes.
Enquanto Luciano inicia seus estudos, os pais de Henrique elaboram um plano para
dissuadi-lo da ideia de se tornar sacerdote. Acordando com o filho que ele teria seu
consentimento se preservasse essa intenção até os vinte e um anos de idade, seu pai decide
aproximá-lo do mundo: deixa à sua disposição leituras que possam lhe apresentar as “alegrias
da vida”, organiza uma programação de férias regada a eventos sociais e festas, incentiva-o a
aprender a dançar, a frequentar consertos, teatros, salões de jogos e outros lugares onde se
encontram prazeres. Corrompido pela atmosfera que se cria ao seu redor, logo Henrique começa
a descuidar de seus estudos, tornando-se incapaz de se desviar dos maus romances. Antes
mesmo dos dezoito anos, o jovem já estava transformado: acumulava episódios de embriaguez
e dívidas de jogo.
Dirigindo-se a Paris, para onde o pai lhe enviara para realizar os estudos de direito,
Henrique se torna noivo de Lilah, atriz muito apegada à moda e às frivolidades da vida moderna.
Como os pais não aprovam seu casamento, o jovem se afasta da família, contraindo cada vez
mais dívidas para atender aos desejos fúteis de sua amada. Por fim, para poder contentá-la com
um colar de pérolas, Henrique rouba a própria família, episódio que leva à morte de seu pai,
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que não resiste a tamanho desgosto. Cego da paixão por Lilah, Henrique reclama a herança do
pai, forçando a mãe a vender uma das casas da família. A despeito de seus esforços para reunir
o dinheiro necessário para o casamento, a jovem atriz acaba trocando-o por um homem mais
rico, que poderia sustentar mais facilmente seus luxos. Fraco e arrependido, Henrique adoece
gravemente e em seu sofrimento se reaproxima do amigo Luciano, que então acabara de se
tornar padre. Piedoso, o sacerdote intermedia a reconciliação entre Henrique e sua mãe e
acompanha suas últimas reflexões ao fim da vida. Ao lado da mãe e dos amigos de infância, o
jovem reencontra sua fé perdida e morre em paz por ter se aproximado novamente de Deus.
A conversão após uma vida de afastamento do catolicismo é um tema que perpassa
também as narrativas presentes em Violetas, coletânea de contos traduzidos por Pedro Sinzig.
Para esse trabalho, consultamos a terceira edição do livro, que em 1913 já havia vendido cinco
mil cópias. No Guia para as consciências, a obra recebeu a seguinte descrição:
9888- Violetas. “Victima do sigillo da confissão” e outros contos, originaes e
traducções. Com muitas gravuras. Vozes de Petrópolis. Broch. 2$000; enc. 3$000.
São realmente “Violetas” odorosas. O episódio verídico de “Victima do sigillo da
confissão” que abre o livro, é déveras tocante e impressionador. Todas as demais
historietas do primoroso livrinho: “Um presente a Maria”, “A Cigana” (em verso),
“Mater Dolorosa”, “O arcabouço de uma tragédia”, “Umm ed Dschamahl”, “Uma
filha de Maria”, “A última hora”, não são menos edificantes e comovedoras que o
trágico caso do calumniado Padre Lurtz, a “Victima do sigillo da confissão”. As
recomendáveis “Violetas” de Frei Pedro Sinzig fecham com a delicada opereta
infantil, extrahida do conhecido conto dos irmãos Grimm, e para a qual o autor
escreveu uma linda música, publicada em edição especial... A parte material nada
deixa a desejar: nitidez na impressão, correção, elegante e sólida brochura, bom
papel.396

Dos autores cujos textos foram traduzidos em Violetas, três são citados no índex de
Pedro Sinzig: Karl May, Konrad Kuemmel e Lorenz Heilzer. Todos vinculados à “boa
imprensa” alemã, são descritos como autores sempre morais, admirados por seus escritos
populares e próprios para a mocidade. Além deles, a obra contém um breve conto de Henrique
Optiz, Um presente a Maria, e outros quatro textos cuja autoria não é determinada: A Cigana,
Arcabouço de uma tragedia, Uma filha de Maria e a opereta Joãozinho e Margaridinha, muito
provavelmente escritos por Pedro Sinzig.
O conto que abre a coletânea, Victima do sigillo da confissão, de Lorenz Heilzer, narra
a história do padre Lurtz, injustamente preso por roubo após atender um pedido do banqueiro
William Blackfort. Próximo da morte, o banqueiro teria pedido aos filhos que chamassem um
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sacerdote para que assim, ele pudesse confessar seus pecados. Remoendo-se da culpa por ter
construído sua fortuna às custas de um dinheiro roubado de um amigo no passado, o banqueiro
pediu ao padre que restituísse com juros a quantia usurpada outrora, para que assim ele pudesse
morrer em paz. Guardando o segredo da confissão, o padre atendeu a esse desejo assim que foi
constatado o falecimento do banqueiro. Percebendo a falta do dinheiro, no entanto, os herdeiros
acusaram o padre, que não podendo revelar o que lhe foi confessado, acabou sendo condenado
a dez anos de prisão.
Dois anos depois do julgamento, Patrik, um dos filhos de Blackfort, encontrou uma carta
que comprovava o crime cometido por seu pai e ao mesmo tempo, inocentava Lurtz. Após
investigar a situação, o jovem percebeu a injustiça cometida e reunindo as provas necessárias,
solicitou a revisão do processo que mantinha o padre encarcerado. A narrativa termina, assim,
com o padre em liberdade e com a conversão dos filhos do banqueiro. Patrik, o filho mais
jovem, ingressou no seminário, recompensando dessa forma, o sacrifício realizado por Lurtz.
Assim como o banqueiro William Blackfort sentiu a necessidade de conversar com um
padre às vésperas de sua morte, o visconde Arthur de Spelberg, personagem do conto A última
hora, de Konrad Kuemmel pediu a presença de um padre antes de falecer. Mesmo se dizendo
livre-pensador e tendo passado boa parte de sua vida distante da igreja, o visconde só conseguiu
encontrar a paz após se confessar e receber a extrema-unção de um padre. Motivo de angústias
e arrependimentos para aqueles que se afastaram da fé, a proximidade da morte é descrita em
outros contos da coletânea como um momento de paz e alegria para os devotos. Neste sentido,
Uma filha de Maria também narra os últimos instantes da vida da jovem Mathilde, princesa da
Baviera congregada às Filhas de Maria. Devota de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de
Jesus, a princesa foi caracterizada como extremamente piedosa, mãe zelosa, generosa com os
mais pobres. Como recompensa por nunca ter se descuidado dos sacramentos, a jovem teve
uma morte tranquila aos vinte e seis anos, podendo se despedir daqueles que amava:
Na segunda-feira assistiu de novo à Santa Missa, celebrada numa sala próxima do seu
quarto e recebeu com toda a devoção a Jesus Sacramentado, que d’esta vez veio para
guia-la ao caminho da eternidade. Talvez que ella o pressentisse; pois quando à tarde,
o confessor, com franqueza, lhe falava no iminente perigo, absolutamente não se
mostrou sobressaltada. Confessou-se de novo e, após a absolvição sacerdotal, mandou
vir seus pais, seus filhos, seu esposo e os demais da casa; despediu-se de modo
comovedor, lembrando-se também dos amigos e parentes ausentes. [...] Após a
despedida, disse: “agora estou pronta para tudo” e passou a ocupar-se unicamente com
pensamentos na eternidade e no céu. [...] Ao pôr do sol no entardecer, mil lagos e rios
reflectem seus raios brilhantes de ouro. Bem assim a morte feliz de Maria [...] acha
mil vezes seu reflexo no óbito fiel daqueles que em vida se consideraram seus filhos.
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Pois é facto, confirmado por todos os sacerdotes de alguma experiência, que não há
morte mais feliz e mais consoladora do que a de um filho ou de uma filha de Maria.397

As narrativas de Violetas se repetem. Marcadas pelo horizonte ideológico de comover
os leitores para levá-los à conversão e escritas sob os estreitos limites que recomendavam
guardar o decoro, as histórias se tornam previsíveis. Para quebrar a monotonia das narrativas,
Pedro Sinzig apresenta duas histórias de viagem escritas por Karl May. O autor, um protestante
convertido ao catolicismo, dedicou boa parte de sua produção à boa imprensa católica, motivo
pelo qual era recomendado pelo Guia das Consciências. Seus contos Mater Dolorosa e Umm
ed Dschamahl narram viagens ao oriente, em que ele tomou contato com muçulmanos. Nos
dois casos, sua presença em meio a esses povos distantes tem como resultado a conversão de
personagens ao catolicismo. Difundindo a mensagem de um Deus de amor, o viajante convence
a todos que o catolicismo é a única religião verdadeira. Ao se despedir desses povos distantes,
ao final das narrativas, o viajante deixa amigos convertidos, como Yussuf Ali, de Mater
Dolorosa:

Yussuf Ali, porém, abrindo sua golla de couro e puxando a faca, abriu com dois cortes
uma profunda ferida em seu peito em forma de cruz e disse:
_ É o voto que fiz; é meu signal: a Cruz de Christo, por quem d’aqui em diante viverei
e também morrerei. A ti o devo; vae em paz, protegido por Deus e sê tão feliz, como
eu agora o sou. 398

Mesmo na versão apresentada de João e Maria, conto dos Irmãos Grimm que Sinzig
rebatiza de Joãozinho e Margaridinha, percebemos a introdução de elementos vinculados à fé
católica. Na opereta construída por Sinzig, as crianças vivem apenas com a mãe, que tendo
enviuvado muito cedo, passa por graves dificuldades financeiras. Enquanto a pobre mãe sai
para trabalhar, as crianças distraem-se cantando e dançando, esquecendo-se das tarefas
domésticas que teriam que desempenhar. Ao chegar em casa, a mãe se revolta com a
imprudência dos filhos e por acidente, João acaba derrubando o frasco de leite que a família
possuía, único alimento para aquela noite. Para que as crianças não passem fome, a mãe pede a
elas que busquem amoras na floresta, sem se lembrar de que lá vivia uma bruxa. Quando se dá
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conta do erro que cometeu, não conseguindo encontrar os filhos, a mãe dobra seus joelhos,
fazendo uma prece a Deus:

Tu, oh! Deus protector das viúvas e dos órfãos, vê a dôr de uma mãe a quem não é
dado acompanhar seus filhos. Toma-os sob a tua proteção. Manda-lhes um anjo que
os acompanhe, que os defenda e que os conduza a meus braços. Oh! Deus, em ti
confio! Não me desampares. Oh! Maria, também és mãe. Vê esta que sofre.
Compadece-te de mim e de meus filhos. A ti os recomendo; a ti que nunca deixaste
alguém sem socorro. Maria! Sê a mãe de meus filhinhos. 399

Em atendimento às orações da mãe desesperada, surgem anjos que velam o sono das
crianças e os protegem na perigosa floresta. Mesmo quando os irmãos se tornam prisioneiros
da bruxa, é a fé em Deus que os salva. Voltando às suas famílias, as crianças cantam em
agradecimento:
Livres já de noite escura,
Livres de dura prisão!
Oh! Ergamos jubilosos
Aos céus festival de canção! [...]
Oh! Á Deus ergamos hymnos,
Cânticos de grato amor!
Gloria a quem do mundo todo
É tão doce e bom Senhor.400

Se em narrativas para crianças preces a Deus conviviam com bruxas malvadas, quando
escrevia para adultos, Pedro Sinzig lançava mão de “fatos verídicos”. Lançado pela primeira
vez em 1911, Não desanimar! foi o primeiro romance escrito pelo franciscano. Acompanhada
do subtítulo “romance contemporâneo brasileiro”, a obra misturava acontecimentos e
personagens reais com ficção, propondo-se a entreter os leitores ao mesmo tempo em que
analisava temas da atualidade. No prefácio à terceira edição, publicada em 1925 e que aqui nos
serviu de fonte, o padre relatava que antes de escrever esse texto, nunca tinha pensado em se
dedicar aos romances. No decorrer de uma longa viagem de trem, entre Curitiba e São Paulo,
no entanto, fez a leitura de obra de Monsenhor Paul, que acabou lhe inspirando a também se
enveredar por essa forma de escrita:
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Achei tudo quanto dizia esse privilegiado escritor tão natural, tão simples, tão
espontâneo, tão tirado da vida de cada dia, que, pela primeira vez, me surgiu a ideia:
“E si tentasse outro tanto?” Puz-me a recordar factos reais, a concatena-los e,
terminando mais ou menos o quadro na imaginação, fui fixa-lo com a pena, dentro de
um mês mais ou menos: Não desanimar!401

A narrativa se inicia na Alemanha, onde se encontram por acaso o advogado Antônio
da Costa Barros e o comendador Marcos de Castro Moreira, acompanhado de sua filha Judith.
Animados pelo encontro, os brasileiros decidem ir juntos à pequena aldeia Oberammergau,
especialmente para assistir a uma famosa representação da Paixão de Cristo. Membro da
maçonaria, o comendador só aceitou o convite para contentar a filha, católica praticante.
Antônio, por sua vez, apesar de ter sido criado no catolicismo, fora afastado da religião por seus
estudos, considerando-se um livre pensador. A representação, no entanto, sensibiliza de forma
profunda a todos os personagens, incluindo os dois descrentes. Ao longo da narrativa, aos
poucos vão surgindo dúvidas nas mentes dos dois homens, que por fim encontram a conversão.
No caminho de volta para o Brasil, os personagens conhecem frei Estevam, com o qual
têm a oportunidade de discutir questões religiosas. Estreitam-se ainda, os laços de amizade entre
os brasileiros, de forma que ao desembarcarem, o comendador convida Antônio para se
hospedar em sua casa, antes de continuar sua viagem até Santa Catarina. Juntamente com outros
integrantes da família, Antônio conhece a caridosa Dulce, filha mais velha do comendador, que
rapidamente desperta seu interesse. Recebendo notícias de que sua mãe e sua irmã estavam
doentes, Antônio logo decide ir a seu encontro, mas ao chegar, acaba sendo surpreendido com
a morte da irmã e com o agravamento da saúde da mãe. Numa missa rezada a pedido de sua
mãe, o advogado é tomado por uma forte emoção que o leva à conversão, única forma de
amenizar seu sofrimento:
Meu Deus e meu Senhor! Creio... creio em Ti! Não, não creio ainda, não quero nem
posso mentir-te!... Mas, ah! Como desejaria crer! [...] Christo, si de facto aqui estás,
si me vês e me ouves, escuta-me! Olha com olhos misericordiosos para minha
fraqueza e meu orgulho! Si aqui estás diante de mim, oh! Tu, Senhor do céu e da terra,
faze com que te conheça, que te saiba e possa servir! [...] Vê minha mãe... Tu sabes
que eu a amo mais do que a mim próprio... [...] Tu bem sabes, Jesus, desde que
Trudinha morreu, minha mãe perdeu a fala. Tem pena dela e cura-a, Jesus, e eu hei de
crer em ti! Eu já creio em ti! Christo, ajuda-me e fortalece minha fé!402
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Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Marcos de Castro acaba se indispondo com seus
colegas da maçonaria, que propunham combater a admissão de membros da Companhia de
Jesus no território brasileiro. Apesar do desgaste causado pela situação, o comendador não se
afasta dos maçons, mas suas filhas iniciam uma campanha junto a famílias católicas em
solidariedade aos jesuítas. A estratégia de recolher assinaturas contra a proibição da entrada de
membros da congregação no país surte resultados e o presidente acaba permitindo o
desembarque dos religiosos. Pouco depois, os personagens acompanham os acontecimentos da
Revolta da Chibata e um morteiro, advindo do conflito, acaba atingindo a residência dos Castro
Moreira. O episódio comove o comendador, que decide atender à prece de suas filhas e sair da
maçonaria. No dia seguinte, ele acompanha Dulce à uma capela, onde se confessa e recebe os
sacramentos, completando sua conversão.
Seguindo o conselho de um médico, Antônio decide mudar-se para o Rio de Janeiro,
onde o clima seria mais favorável ao reestabelecimento da saúde de sua mãe. Dulce passa então
a ajudar nos cuidados da senhora, sugerindo que eles façam uma viagem ao Santuário de Nossa
Senhora Aparecida, onde entregariam seus pedidos pela recuperação de D. Helena. Na viagem
se torna explícita a conversão de Antônio e sua família acaba recebendo o milagre: sua mãe
volta a falar. Tomados por uma grande alegria, os personagens retornam à basílica em sinal de
agradecimento e a história termina com o feliz noivado de Dulce e Antônio.
Analisando o conjunto desses textos, percebemos que os contos e romances católicos
são todos otimistas. Mesmo quando as narrativas terminam com a morte de seus personagens
centrais, os finais são felizes, pois a morte é descrita como um momento de encontro com Deus.
Uma vez que tenha ocorrido uma conversão sincera, nem mesmo o fim da vida é visto com
pesar. Se, no entanto, a aproximação com o catolicismo acontece no decorrer da vida, os
personagens encontram uma felicidade tranquila. Mesmo nos momentos de dificuldades,
aqueles que têm fé mantém-se calmos, resignados, como o padre Lurtz, de Victima do sigillo
da confissão:

Na cella estreita achava-se o preso, assentado em um baixo escabelo, sem suspeitar
que o estavam observando; parecia absorto pelo trabalho. [...] O preso tornou a
levantar a cabeça; o olhar dirigiu-se ao alto e assim Patrik conseguiu ver
distinctamente sua expressão. Oh! Nestes olhos não se lia nem amargura, nem
desespero; Neles reluzia o espirito da paz e da santa resignação e, sem duvida, os
lábios agora mesmo pronunciavam baixinho uma oração. 403

403

HEITZER, Lorenz. Victima do sigillo da confissão. In.: SINZIG, Pedro. Violetas: Victima do sigillo da
confissão e outros contos originais e traducções. Petrópolis: Vozes de Petrópolis, 1913. p. 53.

192

Ao tratar de personagens que fazem parte do clero, a literatura católica adquire
contornos apologéticos. Os padres que são descritos nas narrativas, assim como Lurtz, mantém
uma conduta sempre moral e abnegada. Em A sua culpa, desde as primeiras páginas do
romance, a vocação sacerdotal é descrita como uma recusa de si mesmo em favor da propagação
de uma mensagem divina. O sacrifício, neste sentido, é sempre um sinal de generosidade e de
devoção, como Henrique, ainda adolescente expressa a seu amigo:

Quando penso, Luciano, que nessas milhares de casas, ocultas pela bruma, há milhares
de homens que vivem longe da verdade, que sofrem sem esperanças eternas, mesmo
sem o conforto de uma palavra amiga... Aí está, Luciano, o objeto de nossas
conquistas futuras. Não pensas que esses homens hão de ser nossos, um dia; que Deus
nos dará suas almas e o poder de as iluminar, de salvar, para nos recompensar o
sacrifício generoso de nossa juventude? E o que são os prazeres da vida, os gozos do
luxo e do poder diante desta honra insigne: sermos soldados de Christo, intrépidos
pescadores de almas, aqueles que a multidão inquieta quer perto de si para pençar as
suas feridas, mitigar as suas dores e servir-lhe de traço de união com o céu? 404

Na mesma medida em que são elogiados os sacerdotes, também são enfatizados os
sacramentos, que trazem benefícios inequívocos até mesmo para os descrentes. Neste sentido,
a literatura católica aproxima-se dos ideais ultramontanos, ao defender uma forma de
catolicismo na qual a figura central é o padre, detentor do poder de falar em nome de Deus e
único ministro dos sacramentos.405 As missas, por sua vez, nunca são entediantes, ao contrário:
reaproximam aqueles que estavam distantes da igreja, comovendo até mesmo os infiéis. Ao
escutar o sermão da primeira missa de Luciano, nem mesmo as crianças seguravam as lágrimas:
As crianças escutavam. Alguns tinham os olhos razos de lágrimas. Filhos do povo de
Paris, quantas misérias phisicas e moraes não tinham já costelado? Ao seu redor, no
lar, reinavam talvez a desordem e o vício: cresciam numa atmosfera pesada de
impiedade e corrupção... As palavras do jovem sacerdote acabavam de abrir-lhes uma
porta, diante do azul imenso...406

A “atmosfera de impiedade e corrupção” na qual cresciam as crianças às quais Luciano
se dirigia, era aquela produzida pela sociedade moderna. Assim, a literatura católica que aqui
analisamos reflete uma profunda adesão ao espírito das encíclicas papais que condenavam o
mundo moderno, como a Quanta Cura e a Syllabus, de 1864. Através de uma forma discursiva
que pudesse ser mais atraente do que outros textos difundidos pela igreja, os textos literários de
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inspiração católica condenavam de forma explícita a maçonaria, o protestantismo, a corrupção
dos costumes, o divórcio, as críticas direcionadas ao clero, o racionalismo, o socialismo, o
anarquismo, o “falso” afastamento entre razão e religião, a separação entre a igreja e o Estado.
A reação à modernidade, que se apresenta nesses textos, no entanto, não se apresenta na
forma de uma rejeição simples. As tecnologias que são fruto do mundo moderno – entre elas a
própria imprensa – não são rejeitadas, por exemplo. O desconforto dos católicos com relação a
elas se refere ao uso que é feito das tecnologias e não à sua existência pura e simples. Nesse
sentido, há uma ambivalência nesses discursos a respeito da modernidade. Também por isso,
percebemos nas narrativas promovidas pelo Centro da Boa Imprensa, uma espécie de
ressonância daquilo que Antoine Compagnon definiu como uma “moderna sensibilidade
antimoderna”, que permearia a “quase toda” produção literária francesa pós-revolucionária.
Segundo o autor, a antimodernidade seria caracterizada por seis temas ou “figuras de
antimodernidade”: a contrarrevolução (figura histórica ou política), o anti-iluminismo (figura
filosófica), o pessimismo (figura moral ou existencial), o pecado original (figura religiosa ou
teológica), o sublime (figura estética) e a vituperação ou imprecação (figura estilística). 407
As dificuldades do próprio grupo católico em se definir através de um estilo narrativo
não permitem que possamos fazer alguma relação nesse sentido com as obras analisadas por
Campagnon. 408 Muitos dos textos publicados não passam de ensaios, não há um consenso em
torno das formas literárias mais adequadas ao projeto de construção de uma literatura católica
brasileira. No entanto, as demais figuras podem ser reconhecidas também nos textos que aqui
analisamos. Se não há citações diretas, no interior das obras publicadas pelo Centro da Boa
Imprensa, à Revolução Francesa, a inspiração ultramontana que a caracteriza já expressa esse
sentimento contrarrevolucionário. As ideias dos filósofos iluministas, no entanto, são
combatidas de forma explícita: as más leituras que afastaram Henrique e Antonio dos seus
sentimentos religiosos não são apenas romances indecorosos, mas também textos de Voltaire e
de Rousseau. Assim, o pensamento filosófico iluminista também é claramente combatido, como
uma das causas da indiferença religiosa.
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Em decorrência da crença de que a liberdade defendida pelos iluministas era
incompatível com a natureza humana, os antimodernos explicavam a modernidade como
responsável pela corrupção dos costumes. De acordo com Compagnon, sua visão da natureza
humana era pessimista e disso decorria a defesa da ideia de que era preciso limitar os indivíduos.
Nessa lógica, a hierarquia era necessária para que a sociedade mantivesse sua organicidade.409
Assim, a religião e a política (vistas como indissociáveis) seriam fundamentais para a
manutenção do ordenamento social. A literatura católica produzida pelo Centro da Boa
Imprensa está impregnada desses valores. Sempre que os personagens se afastam da igreja e da
hierarquia, por extensão, eles se perdem em meio às “ameaças do mundo moderno”. Em
algumas situações, como no caso do jovem Henrique, o processo leva ao definhamento
completo dos indivíduos, que não recebendo limites, acabam se entregando à sua pecaminosa
natureza. A “doença moral”, nesse sentido, só pode ser prevenida através da religião e da
hierarquia que lhe sustenta, razão pela qual a sensibilidade antimoderna adquire contornos
teológicos.
Podemos dizer que faz parte do sentimento antimoderno uma certa ânsia pelo sagrado,
pelo sobrenatural. Nesse sentido, as narrativas promovidas pelo Centro da Boa Imprensa se
aproximam da estética do sublime que Compagnon identifica nas obras de De Maistre. Assim
como na literatura francesa, nos textos publicados por Sinzig, a natureza é sempre enaltecida
como uma prova da existência de Deus.410 Tanto os campos de Santa Catarina, onde vivia a
família de Antônio, quanto o mar no qual navegavam ao retornar ao Brasil, mesmo os
personagens “descrentes” constatam a presença de Deus. Esse apelo à emoção que conduzia à
conversão, presente na estética antimoderna, que comovia Pedro Sinzig nas obras literárias. Em
seus próprios escritos e também na sua atuação como editor, o padre parecia estar em busca de
representantes brasileiros dessa estética antimoderna. Assim, através de “boas leituras” seria
possível sensibilizar os leitores e atraí-los para a militância católica.
Neste ponto, é importante observar que os “bons livros”, sobre os quais aqui nos
debruçamos, possuem em comum a preocupação em trazer para o centro das narrativas,
personagens da elite. Henrique, de A Sua Culpa, Patrik de Victima do sigillo da confissão e
Antônio de Não desanimar! são personagens exemplares nesse sentido, pois tem em comum o
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indiferentismo religioso causado, não apenas pelo contato com o mundo, mas pelos estudos de
direito. Os três são definidos como “livre pensadores”, vítimas de uma educação laica que os
afastou da verdade religiosa. Apesar das características da educação que receberam, no entanto,
ao se aproximarem de pessoas dotadas de um profundo sentimento religioso, os três passam
pela experiência da conversão. Assim, de certa forma, essas narrativas literárias demonstravam
a viabilidade do projeto de cristianização das elites ao qual estavam profundamente
relacionadas.
Se os textos literários poderiam ser auxiliares na conversão das elites e na recuperação
da tutela da igreja sobre as consciências e sobre o ordenamento social, no entanto, ainda havia
obstáculos a serem solucionados. Para que essa literatura se difundisse da forma como Pedro
Sinzig e os integrantes do Centro da Boa Imprensa idealizaram, era preciso ampliar o número
de publicações católicas em língua portuguesa. Mais do que isso, fazia-se necessário encontrar
escritores capazes de revestir com cores locais os ensinamentos da igreja, aproximando os
leitores brasileiros dessa forma literária. Acreditando que esses bons escritores existiam e que
só precisariam se tornar conhecidos, o incansável Pedro Sinzig se propôs também a organizar
concursos literários.

5.2 OS CONCURSOS LITERÁRIOS E A REVELAÇÃO DE ANCILLA DOMINI
Em agosto de 1911, a Revista Vozes de Petrópolis publicou um convite a seus leitores
para participar de seu primeiro concurso literário. O objetivo da iniciativa era estimular que
novos escritores colaborassem com o desenvolvimento da “sã literatura” no Brasil. Ao divulgar
o projeto, a revista propôs um tema e um estilo estético a serem seguidos pelos autores que
desejassem participar do concurso: peças teatrais sobre o tema “só a prática da religião torna a
mulher feliz”. Para motivar os candidatos, foram publicadas chamadas nas páginas da revista,
sugerindo ideias que poderiam ser abordadas. Neste sentido, os anúncios explicitavam que os
autores precisariam se dedicar a escrever sobre a verdadeira felicidade das mulheres, não se
limitando às aparências:

Os concorrentes tem campo vasto por onde se espraiem: não são raros os typos de
mulheres amadas no mundo, adoradas mesmo, mas não felizes, quer notáveis pela
beleza (a Helena dos gregos), quer pela riqueza e poderio (Cleopatra), quer pela
sciencia, etc. etc. Em contraste com essas infelizes, como sobresáem e se realçam as
belíssimas e edificantes figuras do Christianismo, como Santa Ignez, Santa Izabel, etc.
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– que sofreram, em verdade, mas o sofrimento jamais as fez considerarem-se
desgraçadas!411

Muito provavelmente, os interessados em participar do concurso teriam que se esforçar
para encontrar exemplos de mulheres felizes entre as cristãs. Isso porque, as referências de
mulheres que viveram em comum acordo com os ideais católicos não pareciam assim tão
próximas da felicidade. Para citar apenas um exemplo, Santa Inês, citada no trecho acima, foi
uma jovem duramente castigada por sua decisão de “consagrar sua pureza” à Deus. Recusandose a se casar, foi denunciada, durante o período de perseguições aos cristãos no Império
Romano. Após sofrer inúmeras torturas, a jovem de apenas 13 anos de idade foi morta
decapitada. Diante de tantos exemplos de mártires e santas que tiveram uma vida carregada de
sofrimentos, o tema do concurso foi considerado difícil pelos interessados em participar.
Além de explicitar a temática e o gênero de escrita, os organizadores do concurso
estabeleceram um número de páginas que deveria ser respeitado pelos concorrentes: as peças
dramáticas deveriam ter o mínimo de três e o máximo de vinte páginas. Para que fosse garantida
uma avaliação justa, a autoria não deveria ser identificada no texto a ser avaliado, sendo
necessário que os candidatos incluíssem seu nome e endereço em um envelope lacrado,
entregue à parte dos originais para avaliação. Por fim, foram anunciados os prêmios que
receberiam os vencedores do concurso: uma imagem de Jesus Cristo para o primeiro lugar, seis
volumes de “bons livros” para o segundo e quatro para o terceiro.
Pouco depois da divulgação do concurso, a Revista Vozes noticiou a chegada do
primeiro trabalho que lhes foi remetido. O texto teria sido escrito sob o lema Inventi quem diligit
anima mea (Achei aquele que ama a minha alma) e sua autora solicitava que os redatores da
revista opinassem sobre se ela deveria continuar a colaborar com a “boa imprensa”. Em
resposta, os redatores da revista a estimularam a continuar escrevendo:

[...] recebemos, nestes dias, o primeiro trabalho para o concurso aberto por esta
revista, querendo sua autora “conservar absoluto anonymato” e solicitando desde já
nossa opinião, sobre si deve ou não continuar a colaborar na boa imprensa. Permittanos a illustre correspondente que lhe digamos com toda a convicção, que o descanço
dado á sua pena equivalerá a uma falta de dever não pequena, sobretudo em nossos
dias, em que não temos abundancia de bons escriptores, emquanto tantas pennas estão
a serviço do antichristo. Continue a escrever e ser-lhe-emos gratos pela remessa de
seus trabalhos publicando-os neste revista ou em outros orgams da boa imprensa. 412
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Assim como essa anônima escritora, outras mulheres cometeram a pequena ousadia de
se inscrever no concurso. Escondidas sob pseudônimos ou solicitando sigilo com relação à sua
identidade, as leitoras católicas se animaram com a possibilidade de colaborar com a “boa
imprensa”. Nesse sentido, os próprios organizadores afirmaram que as senhoras teriam sido
“mais felizes” no concurso do que “os competidores do sexo masculino”.413 E de fato, quem
melhor poderia escrever sobre a felicidade que as mulheres encontravam na prática da religião,
se não as próprias senhoras católicas?
Ao divulgar os resultados do concurso, os redatores da revista explicaram que alguns
dos trabalhos que foram enviados não puderam ser avaliados porque chegaram apenas depois
do dia 18 de dezembro, data prevista para o seu encerramento. Além disso, os redatores
comentaram três trabalhos que não foram premiados, mas que se destacaram entre os demais.
Um deles, assinado pelo pseudônimo Stella, foi elogiado pelo tema, mas como não se tratava
de uma peça dramática, teve que ser desclassificado. Os outros dois foram criticados pelas
repetições presentes no enredo e, ainda, pela falta de correção com relação à forma literária
empregada. Por fim, julgando que nenhuma das obras encaminhadas seria merecedora do
primeiro ou do segundo prêmio, a comissão de avaliação concedeu o terceiro lugar no concurso
à Ancilla Domini (Serva de Deus), autora da obra O Triunpho do Dever.
A peça teatral da misteriosa escritora foi publicada no número seguinte da Revista Vozes
de Petrópolis e contava a história da jovem Isabel, última filha solteira de Aguiar. Idoso e
bastante dependente em função de uma cegueira recentemente adquirida, o pai vivia sozinho
com a filha, que se esforça ao máximo para tornar seus dias mais felizes e confortáveis.
Recebendo uma proposta de casamento, Isabel decide recusá-la, por se sentir no dever de
continuar cuidando de seu pai. Argumentando que a dependência do pai e a profissão do
pretendente (que poderia ser transferido a trabalho para qualquer lugar do país) tornavam
irreconciliáveis os papéis de filha e de esposa neste caso, a jovem, mesmo sofrendo, preferiu
abrir mão da felicidade conjugal. Heloísa, amiga de Isabel que intermediou o pedido, discordou
veementemente da decisão, mas acabou respeitando-a.
O segundo ato de O Triunpho do Dever passa-se quinze anos depois do primeiro, e nele
Ancilla apresenta um novo diálogo entre as duas amigas. Heloísa a essa altura estava casada e
era mãe de duas meninas que já estavam no internato. Nervosa, ela relata à amiga as
dificuldades que vinha enfrentando, especialmente depois que as filhas saíram de casa. Isabel,
413

VOZES DE PETRÓPOLIS: revista religiosa, scientifica e literária. Concurso Literário. Petrópolis: Officina
das Vozes de Petrópolis. Vol. 6. n. 1. Jan.- Jun. 1912. p. 38.

198

por sua vez, aparece serena e animada com suas inúmeras atividades. Desde que o pai lhe
deixara, ela se ocupara de utilizar sua fortuna para amenizar os sofrimentos de pobres e doentes
e ainda, oferecia aulas para as meninas da paróquia. O tempo livre que tinha, ela dedicava às
suas leituras e às suas amigas, o que lhe causava imenso prazer:

Tendo fortuna, dela me sirvo para minorar a áspera miséria dos pobres e dos enfermos;
possuindo alguma instrução e tempo de sobra, dou algumas lições gratuitas ás crianças
desta parochia. Resta-me ainda tempo para lêr, estudar e também para receber com
prazer as caras amigas que me queiram procurar. Nenhum minuto, porém, me sobra
para o tédio! Bem vês que minha vida nada tem de triste ou penosa; junta a isso o
principal: as delicias da comunhão diária e dize si realmente não sou a mais ditosa
mulher que existe!414

Não tendo vocação para a vida religiosa, mas ainda assim cumprindo sempre com suas
obrigações de mulher cristã, Isabel mostrava-se extremamente realizada. A decisão de recusar
ao casamento, que no passado lhe pareceu um sacrifício, não lhe impediu de encontrar a
felicidade. Muito pelo contrário, ofereceu-lhe oportunidades para que ela se ocupasse de
atividades que muito a satisfaziam.
A narrativa de Ancilla Domini adequava-se bem ao tema proposto pelo primeiro
concurso literário da revista Vozes. Sua personagem central, Isabel, ao pautar suas decisões no
bem-estar daqueles que lhe rodeiam, aproxima-se do ideal de feminilidade católica.
Benevolente para com o pai, a moça abre mão de suas próprias aspirações para lhe oferecer
mais tranquilidade ao fim da vida. A narrativa valoriza, desse modo, o sacrifício da personagem,
traduzido como uma forma de aceitação de seus deveres como filha e por extensão, de sujeição
à vontade de Deus. Em certa medida, o texto dialoga com a tradição de escritos hagiográficos,
que, ao descrever a vida de santos e santas, destacavam o sacrifício como forma de santificação
dos indivíduos.415
Por outro lado, não podemos deixar de observar que a narrativa revela uma
ambiguidade. Apesar dos receios que Isabel revela após rejeitar a proposta de casamento, a vida
de “solteirona” lhe ofereceu alegrias e liberdades que ela não teria se tivesse se casado. Sua
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serenidade e suas alegrias são contrastadas com as dificuldades, as carências e o tédio de sua
amiga Helena, que optou pelo casamento. Longe de ter uma vida solitária, Isabel tem um
cotidiano movimentado com suas atividades voltadas à caridade, podendo ainda se dedicar aos
estudos. Neste sentido, a narrativa revela uma outra possibilidade para as mulheres católicas,
que podem transgredir os limites da vida privada através do engajamento em atividades
caritativas. Essa possibilidade de leitura se justifica ainda mais se pensarmos que o argumento
que prende a personagem a seu velho pai é frágil, uma vez que ela não chega a consultá-lo a
respeito da proposta de casamento. Sendo o pretendente muito apaixonado, ele não poderia ser
compreensivo com relação à necessidade da filha em se manter próxima do pai? Havendo a
necessidade de uma mudança de residência, o pai não poderia ir com o casal? Se pensarmos
nessas questões, a lógica do sacrifício expressa pelo texto se esvazia e a escolha feita pela
personagem deixa de ser tão abnegada quanto a autora faz parecer.
Devemos lembrar que no contexto em que Ancilla escreveu, permanecer como uma
mulher solteira não era uma tarefa fácil. Os discursos de caráter normativo, produzidos dentro
e fora da esfera de controle da igreja, defendiam que a verdadeira felicidade para a mulher se
encontrava no casamento. As mulheres que permaneciam solteiras, em geral, sofriam com a
dependência econômica, o ostracismo social, a vigilância e o julgamento constantes a respeito
de suas vidas pessoais. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se no interior dos discursos feministas
mais radicais, uma crítica cada vez mais demarcada ao casamento, considerado opressivo para
as mulheres.416 Apesar de se oporem a esse discurso, assumindo uma posição de defesa do
casamento e da família, mulheres vinculadas à igreja começaram a produzir discursos que
valorizavam a ação das solteiras no interior do catolicismo. Para elas, ainda que não tivessem
vocação religiosa e que não se casassem, as mulheres católicas poderiam se dedicar à Ação
católica, à caridade, à educação ou ainda, à boa imprensa.417
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A temática da mulher solteira é recorrente na obra de Ancilla Domini, característica que
guarda estreita relação com sua experiência de vida. Escondida por esse pseudônimo, estava
Hilda de Almeida Leite Guimarães, carioca nascida em 14 de janeiro de 1877. Desde que foi
revelada pelo concurso, em 1912, até outubro de 1916, quando veio a falecer, a escritora se
empenhou em manter o anonimato.418 Assim como Isabel, após a morte de seu pai, Hilda passou
um longo período cuidando da saúde da mãe. Como o personagem Aguiar, a mãe da escritora
sofria de graves problemas de visão e por esta razão, Hilda dedicava boa parte de seu tempo
lendo em voz alta para ela. Talvez em função disso ou das febres que frequentemente a
acometiam, Hilda, como sua personagem, também nunca se casou.
Ancilla Domini não compareceu à redação da revista Vozes para buscar seu prêmio, mas
ao ver seu primeiro trabalho publicado, sentiu-se motivada a continuar escrevendo para a
imprensa católica. Logo em seguida, remeteu à revista o conto Uma correspondência
franqueada ao público, construído a partir de uma série de cartas trocadas entre Ana e sua
madrinha. Acompanhando as correspondências, aos poucos temos acesso à história de José,
irmão de Ana, que aos 17 anos descobriu sua vocação para o sacerdócio. Da mesma forma como
ocorria em outras narrativas consideradas edificantes, o jovem não recebe a autorização do pai
para ingressar ao seminário, e como consequência acaba adoecendo terrivelmente. Na narrativa
de Ancilla, no entanto, o medo de perder o filho para a doença faz com que o pai se reaproxime
da religião católica e aceite a vocação de José. Ao final do conto, após a ordenação do irmão e
do falecimento de seu pai, Ana também decide ingressar na vida religiosa. Esse enredo foi
responsável por despertar o interesse de Sinzig pela escritora, tamanha a comoção que ele lhe
causara:

Foi em 15 de janeiro de 1912, que, pela primeira vez, apareceu na imprensa brasileira
o nome Ancilla Domini, firmando a fantasia em dois atos “O triunpho do dever”. Não
se pode dizer que tenha chamado muito a atenção, mas logo o segundo trabalho foi
um tiro ao alvo, revelando de vez as extraordinárias qualidades da escritora: “Uma
correspondência franqueada ao público”. A impressão foi profunda. Não se podia ler
o belíssimo conto, que ainda hoje acho um dos melhores de todos quantos ela
escreveu, sem sentir umedecer os olhos.419

Para Pedro Sinzig, “as extraordinárias qualidades da escritora” se traduziam na sua
habilidade de construir um enredo comovente com o intuito de enaltecer e incentivar as
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vocações religiosas. A narrativa, neste sentido, aproximava-se muito das outras obras
promovidas pelo Centro da Boa Imprensa, o que demonstra que Ancilla era também uma leitora
contumaz dos livros edificantes. A partir do momento que a escritora conquistou as atenções
do franciscano, seus textos passaram a ser publicados tanto pela Revista Vozes de Petrópolis,
quanto por outros periódicos ligados à imprensa católica. Sua vasta produção incluiu contos,
romances e crônicas, um universo de escritos estimulados e orientados diretamente por Pedro
Sinzig, com quem Ancilla trocou inúmeras correspondências.
Durante meses, nem mesmo Sinzig conheceu a identidade de Ancilla. Isso só ocorreu
quando o padre comparou a caligrafia de uma carta dirigida à redação da Revista Vozes com
um dos originais da escritora. Uma vez descoberta, Hilda suplicou ao franciscano que jamais
revelasse seu segredo a ninguém, pois ela não conseguiria conviver com os julgamentos que
isso poderia acarretar. Em uma das cartas trocadas com Sinzig, ela chegou a afirmar que não
gostaria de ser conhecida nem mesmo depois de sua morte. O padre não cumpriu integralmente
com sua promessa e, quando Hilda faleceu, publicou fragmentos das correspondências que
manteve com ela, revelando o segredo que até então era guardado até mesmo de sua família.
Em uma dessas cartas, a escritora explicava as suas razões para preferir o ocultamento:

Parecerá, talvez, muita exigência minha pedir tanta reserva; é que preciso de sombra
para escrever e é tal o meu terror da publicidade que, só com o medo dela, se me torna
difícil qualquer composição. Por mais impessoal que se queira ser, involuntariamente
trai a pena os mais íntimos sentimentos, e confesso que não tenho coragem bastante
para atirar, de vista erguida, ao público, parcelas de coração e d’alma. 420

O receio da exposição de suas ideias e sentimentos mais íntimos revela o caráter
autobiográfico de muitos dos escritos de Ancilla. As formas literárias que mais a atraíram
também são caracterizadas por uma escrita mais intimista, uma vez que grande parte de suas
narrativas são epistolares ou adotaram a forma de diários. Neste sentido, o texto Página Íntima,
publicado pela primeira vez em 1914, preocupou de forma particular à escritora. Em formato
de diário, a narrativa revela de forma sensível alguns detalhes da relação entre Hilda e seu pai.
Aparentemente frio e reservado, ele reservou um profundo afeto à filha, revelado através de
pequenos gestos carregados de amorosidade. Ainda que tivesse passado grande parte da vida
afastado da religião, próximo da morte, ele teria se “reconciliado com Deus”:
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E então, assim como a vovó entregou o filho pequenino a Deus e à igreja, pela porta
do baptismo, eu também ao Senhor dava a alma de meu velho, grande, bem amado
filho de oitenta anos. E desde esse dia, qual antigo instrumento abandonado, que não
de artista não mais tangerá, alguma coisa mui suave morreu em mim; as cordas mais
sonoras do coração para sempre se calaram e nenhuma toada mais produzem, a não
ser a melodia plangente e triste das saudades.421

Ainda que o texto tratasse de sentimentos tão humanos e até mesmo triviais como o
amor e a saudade de um ente querido que já partiu, Hilda julgou-o tão íntimo e revelador que
escondeu de seus familiares o volume no qual ele foi publicado. Como revelou em carta a Pedro
Sinzig, ela sentia que não poderia permitir que nenhuma pessoa próxima fizesse essa leitura,
pois se isso ocorresse, logo lhe descobririam:
Hesitei muito, ainda hesito e apesar de tanta hesitação envio-lhe essa “Página íntima”.
Escrita num momento de desafogo, de saudades, nesta época de aniversário da morte
de meu pai, ela tem por si a sinceridade de sentimento que a fez brotar quase de um
fôlego. Mas essas causas em geral só interessam à própria pessoa que as relata, disso
eu constituo o Sr. juiz e árbitro; bem sabe que, sem o menor descontentamento meu,
tem o Sr. o direito de escolher e pôr de lado aquilo que achar menos próprio para ser
publicado. Hesitei também um pouco com receio de que conhecessem os meus, mas
isso é fácil de evitar, basta que não deixe ler essa “página”, se for algum dia
publicada.422

Á medida que as obras de Ancilla Domini se tornavam conhecidas em função da sua
extensiva divulgação em periódicos católicos do período, ficava cada vez mais difícil para a
escritora manter o anonimato. Em 1914, o jornal paraibano A Imprensa resenhou algumas de
suas obras, enaltecendo o trabalho da escritora e destacando a extrema popularidade que ela
adquiria entre as jovens leitoras. Parte desse texto, foi reproduzido no Guia para as
Consciências:

De três anos a esta parte apareceu entre os colaboradores das Vozes de Petrópolis e da
A resposta, optimas revistas... uma gentil escritora com o pseudônimo supra. Cada dia
aumenta o numero dos admiradores e dos leitores de Ancilla Domini. Ninguém é
capaz de resistir ao encanto de suas narrativas edificantes, em todos os gêneros da san
moral. A juventude, que é, quase sempre o objetcto de suas produções literárias, e, em
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particular, a juventude feminina, estima-a de véras, venera-a respeitosa, e lhe é, hoje,
devedora de muitos conselhos sãos...423

Algumas dessas leitoras que muito admiravam o trabalho de Ancilla eram de sua própria
família. Em suas cartas endereçadas a Pedro Sinzig, Hilda compartilhava os episódios em que
seu segredo parecia ameaçado. No primeiro deles, uma prima, sabendo que ela estava
escrevendo avaliações de livros para a obra de Pedro Sinzig, solicitava que ela tentasse
investigar junto ao padre algumas pistas sobre a identidade da escritora. Dividindo sua
curiosidade com Hilda, a jovem especulava que Ancilla deveria ser viúva ou uma mãe que viu
morrer seus filhos, pois sua escrita seria característica “de alguém que conhece de perto a
dor”.424 Meses depois, essa mesma prima decidiu escrever a Soares de Azevedo para pedir que
ele lhe revelasse o segredo. Tanto a carta como a resposta foram publicadas nas páginas da
Revista Vozes:
Quem é “Ancilla Domini”? Um colega nosso recebeu há dias a seguinte carta:
“[...] Já experimentou o sr. algum dia a tortura crusciante de uma curiosidade não
satisfeita? Não o creio, pois para isso sentir, precisava ser filha de Eva. Pois bem, há
muito que quero saber quem é essa dona mysteriosa que se oculta sob o nome de
Ancilla Domini; tenho feito tudo para advinhar quem é, e apezar de minha perspicácia
(modéstia a parte) confesso que ainda não consegui coisa alguma. Tenha piedade, sr!
Vamos, o sr. nos contou quem é Justino Mendes, queria ter a bondade de trair também
o nome dessa Ancilla Domini. Não pergunto a frei Pedro porque esse é mais silencioso
do que um tumulo deshabitado.”
Não estamos autorizados a descobrir o anonymato. Compreenderá a illustre missivista
que não nos ficaria bem, em nenhuma hypothese, ir de encontro aos desejos innumeras
vezes manifestados pela autora do Quadros da Vida.425

Apesar da discrição enfatizada na resposta à curiosa leitora, nem todos que trabalhavam
na redação da Revista Vozes de Petrópolis estavam tão dispostos a manter o sigilo. Entre os que
acompanhavam de perto a produção dos livros de Ancilla, havia também aqueles que
especulavam sobre a identidade da autora. Tanto é que em uma de suas cartas, Hilda relatou a
Sinzig que uma de suas amigas foi até a tipografia para adquirir um exemplar de Quadros da
Vida e lá perguntou a um dos funcionários quem seria a misteriosa escritora. A resposta que
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obteve foi de que não havia certeza, mas que ele mesmo suspeitava que seria Hilda Leite
Guimarães. Ainda que a amiga tenha considerado essa suposição absurda, ao receber essa
notícia, Hilda sentiu-se obrigada a pedir a colaboração de Sinzig para que algo semelhante não
voltasse a ocorrer:

A... veio para casa e, rindo muito, relatou-me essa novidade. Por inaudita felicidade
não deu ela crédito, certa de que, se fosse eu Ancilla Domini, ela e toda a minha
família o haveriam de saber. Ora, como isso disseram à A... que não acreditou, dirão
a todos que tiverem a má lembrança de perguntar. Não lhe será possível arranjar um
meio de pedir aí segredo, sem, contudo, dar certeza a quem tem apenas quase
certeza?426

Todos os cuidados tomados por Hilda para se manter anônima são indicativos das
imensas dificuldades enfrentadas pelas mulheres que aspiravam a escrita naquele período.
Mesmo tendo escrito sob a égide da igreja e em inteira conformidade com os preceitos morais
por ela defendidos, o recato exigido das mulheres parecia não se ajustar completamente à
carreira de escritora. Haja vista a extensa tradição de escritos que relacionavam a criatividade
– e portanto, a autoria – ao masculino, não é de se espantar que Hilda tenha tido tantos receios
dos julgamentos daqueles que lhe eram próximos. Afinal, não apenas nossa recatada escritora,
mas gerações de mulheres que desejaram se enveredar pelos caminhos das letras tiveram que
lidar com questionamentos não apenas sobre a sua capacidade criativa, mas também sobre o
atrevimento que significava expor publicamente suas ideias.427
Se por um lado, a suspeição que recaía sobre as escritoras impediu de forma muito
violenta que textos de autoria feminina fossem reconhecidos pela crítica literária, não impediu
que as mulheres fossem incentivadas a colaborar com a “boa imprensa” católica. Ao investigar
426
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os romances populares escritos na Terceira República Francesa (1875-1940), Ellen Constans
encontrou um grande número de escritoras que escreveram sob a égide do catolicismo. De
acordo com a pesquisadora, havia muito mais publicações de autoria feminina no interior das
produções católicas do que em qualquer outro gênero popular. Hoje esquecidas, essas escritoras
foram estimuladas a contribuir com a “boa imprensa” não porque a hierarquia católica
defendesse que elas seriam tão capazes quanto os homens de produzir obras literárias de relevo,
mas porque acreditava-se que elas seriam mais capazes de escrever a outras mulheres sobre a
família, o casamento, a maternidade e, sobretudo, o respeito pela autoridade nas suas mais
variadas faces: o pai, o marido e o padre.428
Condenadas pela igreja, pela crítica e pela opinião pública quando escreviam com o
intuito de se equiparar aos homens de letras, as escritoras foram admitidas e por vezes,
valorizadas, quando sua produção servia para reforçar os papeis tradicionalmente femininos.
Uma vez que a escritora se dedicasse a formas literárias “adequadas” à “sensibilidade
feminina”, seu trabalho poderia ser reconhecido, sem que o estatuto de inferioridade que pesava
sobre a produção feminina fosse questionado. Disto decorrem as dificuldades para enfrentar o
público e a crítica, mas também a autocensura que marca de forma contundente a inserção das
escritoras – e não apenas as católicas – no meio literário.429
Comprometida com a missão de propagar as ideias católicas e, ao mesmo tempo,
submetendo toda sua produção escrita à avaliação prévia de Pedro Sinzig, Hilda Leite
Guimarães atrelou seu trabalho ao que era esperado de uma escritora católica. Neste sentido,
seus textos revelam uma profunda interiorização das normas morais defendidas pelo discurso
católico. Uma vez que Hilda conhecia muito bem os padrões literários desejados pela “boa
imprensa”, é muito provável que ela tenha submetido seus textos a mecanismos de autocensura.
Assim, a construção de seus personagens, bem como suas escolhas com relação a temas e estilos
narrativos foram sempre determinadas por sua intenção de educar, edificar e catolicizar os
leitores.
É preciso considerar, entretanto, que a moralidade e o sentimento religioso que pesam
sobre a obra de Ancilla foram também uma porta de entrada para que suas ideias ocupassem,
de certa forma, o espaço público. Se por um lado toda sua produção foi submetida ao crivo de
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Pedro Sinzig, que tinha o poder de decidir quais de seus textos seriam ou não publicados, por
outro, ela foi a principal colaboradora do padre na construção do Guia para as consciências.
Analisando as correspondências trocadas entre eles, percebemos os vínculos de amizade e de
confiança que os uniam. Assim sendo, em um contexto em que as desigualdades entre homens
e mulheres impunham fortes barreiras à produção escrita feminina, podemos dizer que Ancilla
conquistou um lugar de destaque, ainda que em segredo, protegida por um pseudônimo.
Se o concurso literário promovido pela revista Vozes em 1911 levou à descoberta de
uma notável escritora como Ancilla Domini, o mesmo não se repetiu no ano seguinte. O tema
escolhido para o segundo concurso foi “as consequências maléficas do divórcio” e diferente do
que ocorreu na primeira experiência, não foi estipulado um limite de páginas aos participantes.
Como prêmio, o vencedor receberia um álbum com retratos de todos os papas. Já o segundo
lugar, teria direito à coleção completa da Vozes de Petrópolis, enquanto que o terceiro seria
presenteado com seis livros da editora.430
Ao revelar o resultado do concurso, os organizadores diziam-se satisfeitos com a
“animação” despertada pela iniciativa, mas o número de trabalhos enviados não revela tanto
entusiasmo como querem fazer parecer os comentários dos organizadores. Ao todo, foram
enviados apenas sete trabalhos para esse concurso e até mesmo por isso, todos os que tomaram
a iniciativa de participar foram presenteados com um livro editado pela Vozes de Petrópolis. O
primeiro prêmio foi concedido a Manoel Cyrillo Wanderley, promotor público pernambucano.
O segundo lugar ficou para Luciano de Tapajós, de Petrópolis e o terceiro para D. Maria
Drummond, do Rio de Janeiro. Os organizadores não comentaram as produções escolhidas com
detalhes e alegando não disporem de espaço suficiente na revista para publicar todas as obras,
informaram que apenas o vencedor seria publicado.431
O texto de Wanderley, classificado como um “ drama em cinco atos”, intitulava-se
Família e Virtude. O enredo girava em torno da história de duas famílias, uma tida como
exemplar, teria sido construída com base no respeito à religião e à virtude e por isso é
recompensada com um final extremamente feliz. Outra, em contraste, é destruída a partir do
momento em que o pai da família é acometido por sentimentos irreligiosos. Negando ao
catolicismo, ele se aproxima do Divórcio, um personagem descrito como uma espécie de
vampiro, que é facilmente repelido por crucifixos. Já corrompido, o homem deixa sua esposa e
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filhos completamente desamparados. Como supõe-se que o divórcio é permitido pela
legislação, o homem logo se casa com outra que também não o satisfaz. Ao final da narrativa,
o mesmo personagem já acumulava cinco casamentos desfeitos e um bom número de filhos
abandonados à própria sorte. O último ato mostra o homem já na velhice, empobrecido e
desamparado. Nesse momento, ele reencontra sua fé e através dela, consegue, sem nenhuma
resistência, o perdão de sua primeira esposa.
Destoando das outras narrativas relacionadas à boa imprensa católica que aqui
analisamos, Família e Virtude não possui o apelo à comoção que tanto agradava a Pedro Sinzig.
Os personagens são caricatos e as participações do Divórcio chegam a despertar o riso. Além
disso, chama a atenção o fato de que as mulheres da narrativa, o que inclui a primeira esposa
do protagonista, são meras coadjuvantes, recebendo pouquíssimas falas.
Apesar de não terem sido publicados os outros textos premiados pelo concurso,
encontramos nas páginas da Revista Vozes, logo após a divulgação do resultado, o texto Os
divorciados, assinado por Ancilla Domini. Apesar de tratar do mesmo tema e de também partir
do pressuposto de que o divórcio teria sido aprovado pela legislação brasileira, em contraste
com Família e Virtude, a escritora centra sua narrativa na personagem Julia, a esposa
abandonada. A personagem conta em cartas endereçadas à sua amiga Luiza, os sofrimentos
trazidos pelo divórcio. Sem nada poder fazer diante da exigência do marido, a jovem mãe
mantém-se fiel ao casamento, mesmo sabendo que Roberto já tem uma nova esposa. Honesta e
resignada, vendo sua situação financeira se transformar completamente, Julia começa a
trabalhar como professora para criar os filhos. Apesar do cansaço extremo por acumular as
funções de cuidadora, dona de casa e professora, ela educa seus filhos na religião católica, sem
alimentar suas mágoas com relação ao pai ausente.
Roberto, por seu turno, acaba empobrecendo no segundo casamento, por sucumbir às
exigências de sua fútil esposa. Falido, ele também termina por ser abandonado e, com isso,
arrepende-se do seu primeiro divórcio. Passados sete anos, a partir do intermédio de um irmão
adotivo de Julia, o casal se reencontra e se reconcilia, renovando os seus votos matrimonia.
Além do final que assinala a máxima de que “o que Deus uniu os homens não podem separar”,
a narrativa de Ancilla se assemelha a Família e Virtude por descrever o divórcio como fonte de
desagregação familiar e de desestabilização financeira. Neste sentido, ambos os textos parecem
querer alertar aos pais de família que as mulheres que se dispõem a se relacionar com homens
casados são sanguessugas, que os exploram até que eles não tenham mais nada a oferecer, para
então descartá-los.
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Ao centrar sua narrativa nos sentimentos da mulher abandonada, Ancilla combatia o
divórcio ao mesmo tempo em que transmitia às suas leitoras a mensagem de que elas deveriam
permanecer fiéis ao sacramento do matrimônio em qualquer circunstância. Assim, através da
preservação da virtude das mulheres, as dificuldades do casamento poderiam ser superadas. A
confiança em Deus, neste sentido, seria a força das mulheres cristãs, conforme a escritora deixa
explícito no diálogo entre Julia e seu marido:

_ [...] Que não tenho eu um coração puro e digno de ti, minha valente e heroica
mulherzinha! O teu sexo é designado pelo qualitativo de fraco, mas é antes o
verdadeiro sexo forte, resistente ao mal e ás tentações; onde a nossa fraqueza bagueia
miseravelmente fica sobrando e altiva a virtude feminina! Onde vão vocês buscar tanta
constância e fortaleza?
_ Eu já te digo: somos todos os humanos fracos, e nós, mulheres, mais ainda que os
homens, ampara-nos a fé e a confiança em Deus, que não despreza a prece do humilde
e pequenino. Quando sentimos o rugir da tempestade refugiamos-nos no seio de Deus
e ahi haurimos novo alento, indômita coragem. Os homens que se não deixam guiar
pela luz divina, esses baqueiam, como dizes. Tomemos hoje a resolução, caro amigo,
de sermos bons christãos, tudo se encerra nisso, até mesmo a nossa felicidade
actual.432

Sem admitir qualquer possibilidade de que o divórcio pudesse ocorrer por iniciativa
da mulher, essas duas narrativas edificantes têm em comum a defesa da indissolubilidade do
vínculo matrimonial, tema caro para a igreja no período.433 Além de combater o divórcio, as
narrativas ainda ofereciam modelos de conduta, que deveriam ser adotados pelas esposas
católicas: mesmo abandonadas, sem se afastar da religião, elas deveriam esperar o retorno do
marido, mantendo-se sempre prontas para restaurar a ordem conjugal.
O concurso literário de 1912 foi o último promovido pela revista Vozes no período
sobre o qual nos dedicamos. Talvez a baixa adesão à iniciativa ou a baixa qualidade literária da
maior parte das obras inscritas tenha desmotivado a organização de um novo concurso no ano
seguinte. Diferente de Ancilla, Manoel Cyrillo Wanderley não publicou mais nenhum texto nas
páginas da revista. Se os escritores católicos ainda não eram tão numerosos quanto Pedro Sinzig
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desejava, no entanto, o sucesso de Ancilla era suficiente para renovar suas esperanças na
construção de uma sã-literatura brasileira, capaz de inspirar conversões e de oferecer, a homens
e mulheres, modelos de conduta perfeitamente alinhados com as diretrizes do catolicismo.
5.3 RELAÇÕES DE GÊNERO NA “SÃ LITERATURA”

Quando analisamos o conjunto de obras literárias tidas como edificantes, percebemos o
quanto esses discursos moralizadores estão impregnados de postulações a respeito do lugar que
deveria ser ocupado por homens e mulheres na sociedade. Num contexto em que as mudanças
advindas da modernização pareciam desafiar as hierarquias de gênero então estabelecidas, a
militância católica voltou suas preocupações para o interior das famílias, defendendo a adesão
à moralidade católica como necessária e urgente. Parte de uma série de estratégias bem
articuladas que tinham como objetivo último recatolicizar as elites, os livros relacionados à “sã
literatura” apresentavam indivíduos que poderiam servir como modelos de conduta aos fiéis.
Apesar de não serem sempre irrepreensíveis, esses personagens nos oferecem indicativos do
que seriam modelos ideais de feminilidade e de masculinidade no discurso católico do período.
Por um lado, essas narrativas literárias se aproximavam de preceitos defendidos pela
instituição religiosa, mas ao mesmo tempo, preocupavam-se em produzir uma atmosfera que
permitisse a identificação dos leitores com os personagens. Nesse sentido, o apelo às emoções,
através da construção de enredos que cercavam de arrependimentos mesmo os menores erros,
tornava-se uma importante ferramenta para os escritores católicos. Assim, na medida em que
os “bons livros” se preocupavam em disseminar as normas apregoadas pela igreja através de
uma linguagem capaz de atrair os leitores, também diluíam algumas dessas postulações,
revelando adaptações e ambiguidades.
Como vimos, ao tomar a família como foco de suas atenções, o discurso católico
ultramontano investiu na valorização da maternidade, destacando o papel das mulheres na
moralização das famílias. Tomando Maria como modelo de modéstia, humildade e resignação,
os discursos pontifícios convidavam os fiéis a imitar seus exemplos, como afirma-se na
encíclica Ad Diem Illum, escrita por Pio X, em 1904:

[Para que a] devoção para com a Virgem seja digna dela e perfeita, deve ir mais
avante, isto é, tender, com todas as suas forças, à imitação de seus exemplos [...]. Tal
foi Maria, diz-nos S. Ambrósio, que sua vida só serve de lição a todos; donde ele tira
a ilação mui acertada: “Por isso tende presente, como pintadas em uma imagem, a
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virgindade e a vida da bem-aventurada Virgem, que reflete, qual espelho, o brilho da
pureza e a própria forma da virtude”. 434

Seguindo estritamente as recomendações da igreja, as heroínas dos romances edificantes são
também virtuosas, puras, modestas e humildes. Como filhas, elas são exemplos de obediência,
ao mesmo tempo em que se utilizam da amorosidade que despertam em seus pais para convertêlos quando necessário. Dessa forma agem Dulce e Judith, as filhas de Marcos de Castro
Moreira, em Não desanimar!, que conduzem a conversão do pai, sem nunca deixar de lado a
ternura e o respeito a sua autoridade. A atividade de educar na fé através do amor, no entanto,
é tão relacionada ao papel da mãe ideal, que por vezes, as relações entre pais e filhas toma a
forma de uma inversão nessas narrativas. Exemplo disso é o que acontece em Páginas Íntimas,
quando Ancilla descreve o amor que sentia por seu pai como um sentimento maternal, que
permitiu que ela o reaproximasse da religião:

Um dia enfermou o robusto ancião e médicos consultados nenhuma esperança davam.
[...] Ali, junto à cabeceira, relembrei todos os felizes dias da infância e, pousando os
olhos sobre aquela venerável figura de velho, pedi a minha avó que me emprestasse o
coração maternal para que eu pudesse eu acalentar os últimos momentos do filho,
cujos primeiros dias ela havia embalado. E realmente: dois profundos e ternos afectos
sentia eu em mim; quem ali estava era meu pai, mas era mais que isso: era um ente
sofredor e fraco! Um desses melancólicos e pessimistas, para quem a vida tanto
negrume tem, um que não podia jamais prescindir do amor de mãe! [...] Depois pedilhe ainda que procurasse o Senhor, que se reconciliasse com Deus, como me tinha
prometido não havia muito tempo.
_ Sim, eu quero.435

Se as boas filhas poderiam se comportar como mães quando se tratava de levar a seus
pais ensinamentos religiosos, isso decorria do fato de que a idealização produzida a respeito da
maternidade estava profundamente relacionada ao papel de instruir os filhos no catolicismo. Os
documentos pontificiais publicados até então enfatizavam a responsabilidade de pais e mães
com relação à instrução religiosa dos filhos, como podemos observar na encíclica Arcanum
divinae sapientiae, que ao tratar da família, afirmava que os pais teriam como função principal,
a educação das crianças na virtude, na disciplina e no respeito a Deus. 436 No entanto, a
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valorização da figura materna de Maria, somada à profusão de discursos que tratavam a
maternidade como uma missão social e destino biológico natural das mulheres, atribuía a elas
a responsabilidade primeira com relação ao cuidado e à instrução religiosa dos filhos.
Assumindo a forma de um consenso entre discursos religiosos, científicos, literários e
intelectuais, a noção de que caberia à mãe a tarefa de gerar e criar filhos saudáveis e moralmente
corretos, contribuiu de forma definitiva para a repressão sexual feminina, para a definição de
hierarquias no interior das famílias e para a restrição de papeis profissionais e sociais que
poderiam ser desempenhados por elas.437 No entanto, a força desses discursos se localizava
justamente nos elogios realizados às boas mães, figuras respeitadas e possuidoras de um poder
insubstituível diante dos filhos e por extensão, de um lugar especial na sociedade. As ideias
católicas que se fazem presentes nas obras edificantes, neste sentido, mostravam-se carregadas
dessa ambiguidade que ressaltava o poder das mulheres, ao mesmo tempo em que propagava
sua submissão.
As boas mães católicas que encontramos nos textos que aqui analisamos, têm dias
repletos de ocupações. Cuidam da casa, dos filhos, do marido, costuram, bordam, tocam piano,
preocupam-se com os pobres e doentes e vão à igreja diversas vezes por semana, quando não
diariamente. Mães amorosas e dedicadas, elas afastam seus filhos do contato com tudo aquilo
que possa ser prejudicial às suas almas. Assim, elas vigiam leituras, apartam amigos que possam
ser maus exemplos, indicam boas distrações. Os filhos, por sua vez, são capazes de
compreender essas censuras como um sinal de zelo, de necessário cuidado. O diálogo entre
Luciano e sua mãe, em A sua culpa, quando ela propõe uma viagem de férias para afastá-lo da
influência de Lilah, é exemplar neste sentido:
Luciano olhou para a mãe como se quisesse ler nos seus olhos.
_ Mamã – disse muito baixo – a senhora não pensava nesta viagem antes da nossa
chegada a Sapinettes. Confesse que receia por mim este meio mundano, que vê nele
perigos e que, para não me afligir, privando-me de ficar aqui, imaginou esta fuga para
os Pyrineus, que aliás me encanta.
_ E que o fosse! Confessou ela, docemente, tomando nas suas as mãos do filho. É –
me proibido procurar para o meu Luciano distracções sans para o corpo e para a alma?
[...]
_ Sim, mamã, tem razão. Partamos depressa. A atmosfera que se respira aqui tinhame embriagado.
E acrescentou, apoiando a cabeça no hombro da mãe, com a simplicidade confiante
duma criança:
_ Querida mamá! É tão fraco, o seu filho Luciano! O que tornaria na vida, se a mamã
ahi não estivesse, para o defender contra ele mesmo, guarda-lo...
437
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Ella beijou a fronte que se extendia para os seus lábios, murmurando com mal contido
ardor:
_ Guarda-lo-ei!438

Se as mães eram responsáveis por cultivar a fé dos filhos, no entanto, nem sempre as
narrativas as culpavam pelo afastamento entre eles e a religião. A educação laica, neste sentido,
aparece como principal causa para o enfraquecimento dos vínculos entre os rapazes e a igreja.
Antonio da Costa Barros, por exemplo, fora criado dentro dos princípios católicos, mas afastouse da religião enquanto cursava a faculdade de direito. Isso porque, as leituras que fizeram parte
de sua formação profissional partiam do pressuposto de que havia uma separação definitiva
entre a religião e a ciência. Como boa mãe, ao perceber a descrença do filho, D. Helena ora pela
reconversão do filho e pede a ajuda do padre para resgatar sua fé:

_ Eu agora estou preparada para tudo, sr. padre. A única coisa que ainda me preocupa,
e muito, si bem que Deus me haja perdoado todo pecado, desleixo e fraqueza, é a
incredulidade de meu filho. Elle era tão piedoso, quando pequeno! Ainda hoje é bom
filho e bom irmão. Mas o collegio onde foi educado, e mais tarde, a Faculdade de
Direito, juntamente com os perigos do mundo, fizeram-lhe perder a fé. Apego-me a
Nossa Senhora para que não no deixe perecer. Todas as minhas orações, no purgatório
e no próprio céu, serão por sua conversão. E o sr. padre me ajudará, sim?
_ Farei tudo o possível, D. Helena, e de boa vontade recomendarei o mesmo a meus
confrades.
_ Oh! Como lhe agradeço, sr. padre! É uma mãe, que pede a Deus que também sobre
o senhor derrame as suas mais ricas bênçãos!439

Assim como D. Helena, outras personagens se colocam em oração em inúmeras
circunstâncias, pedindo a conversão ou que Deus conserve a fé dos filhos. Quando não podem
protege-los com sua presença, como acontece com a mãe de Joãzinho e Margaridinha, elas
rezam à Deus e à Nossa Senhora para que os acompanhem, com a certeza de que serão
atendidas. São também as mães que ensinam as primeiras orações aos filhos e em muitas vezes,
se colocam ao lado deles para rezar. Oferecem, desta maneira, poderosos exemplos que não são
esquecidos mesmos pelos que se tornam descrentes.
Da mesma forma que a maior parte das mães que aparecem nas narrativas são religiosas,
as mulheres que não cultivam a religião rejeitam a maternidade. É o caso de Liliah e sua de
irmã Alfreda, que não receberam uma formação religiosa consistente na infância e em função
disso se transformaram em mulheres muito apegadas à moda, às festas e ao luxo. Apegadas aos
prazeres e centradas em suas próprias vidas, as jovens não escondem sua aversão à maternidade:
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_ Henrique – exclamou Lilah – não me tinhas dito que esperavas um novo sobrinho.
Lastimo minha irman de todo o coração.
_ Pobre Magdalena! - disse Alfreda com um acento de sincera compaixão – Gastar
os seus melhores anos a preparar panninhos e embalar crianças que choram... É
incrível!
_ Há ainda mulheres que não reclamam imperiosamente o seu direito à felicidade –
disse Chartier mal humorado – Ao contrário das nossas mundanas, para quem a maior
desgraça consiste em ter filhos, ellas acham nas alegrias e nos deveres da maternidade
a sua verdadeira razão de ser, a fonte das suas mais sans e deliciosas emoções... 440

As personagens que não abriam mão de suas vontades e caprichos para se dedicar à
maternidade, acabavam sendo punidas com incalculáveis sofrimentos. É o que acontece com
Laura, personagem de Ancilla Domini e mãe da piedosa Margarida. Ainda muito jovem, Laura
conquistara o coração de Luís, descrito como um verdadeiro cristão, generoso e excelente pai.
Logo, no entanto, o rapaz se decepciona com a esposa, muito apegada a roupas, festas,
espetáculos e bailes. Ao se tornar mãe, Laura não quis amamentar, pelo único motivo de não
querer perder eventos sociais. Na descrição apresentada pela autora, a jovem mãe “dedicava
algum afeto à criança, mas era um amor tépido, incapaz de sacrifícios”441. Para suprir a ausência
materna, Luís aproximou-se ainda mais da religião e se dedicou aos cuidados com a pequena
criança, “amando-a por dois”. Por uma fatalidade, no entanto, Margarida acaba adoecendo
repentinamente, aos 12 anos de idade. Muito fraca, a menina, já em seu leito de morte, une as
mãos dos pais e lhes explica que em oração, trocara sua própria vida pela felicidade dos dois:

Papai, mamãe, pedi muito a Nosso Senhor fazê-los felizes. Eu adivinhei que não o
eram, ofereci minha vida em troca e parece-me que Jesus aceitou o oferecimento. Pai
querido, aceita o que o Senhor ordenar; sei que hão de sentir dolorosas saudades de
sua Guida, mas lá do céu estarei sempre unida a papai e mamãe. Pedirei muito ao
Senhor mandar-lhes uma outra Guida, ou um irmãozinho – e... acrescentou com
angélica expressão, - Jesus faz-me ainda mais as vontades do que papai, que já as fez
tantas, por isso, estou certa de que há de vir outro filhinho. 442

Sentindo-se terrivelmente culpada pela morte da filha, Laura despertou-se para a
importância da maternidade. A doença da criança, neste sentido, fez com que a jovem mãe
deixasse completamente de lado suas vaidades, suas distrações, suas próprias vontades.
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Sofrendo, ela volta-se para a igreja, confessa-se, torna-se adepta da comunhão diária.
Transforma-se completamente, passando inclusive a “adotar planos e ideais” do marido,
colaborando com o seu trabalho e abandonando completamente os espetáculos dos quais tanto
gostava. Submetendo-se assim, plenamente ao marido, Laura é recompensada com uma nova
gravidez, símbolo de que a sua transformação em mulher cristã havia se completado.
É interessante observar o quanto essas narrativas ficcionais estão impregnadas de
estereótipos que relacionam a força espiritual feminina à sua capacidade de abnegação. Através
da negação de si mesmas, da amortização dos seus desejos, as personagens se ajustavam ao que
delas era esperado, encontrando assim, uma felicidade traduzida em aceitação. Agindo com o
absoluto decoro, que em última instancia, significava um esquecimento de si mesmas, as
mulheres eram valorizadas pelo discurso católico. Um mecanismo que, de acordo com Zaíra
Ary, pode ser explicado através do conceito de marianismo, um conjunto de estereótipos,
tributários do culto à Virgem Maria, que consideram as mulheres como semidivinas,
moralmente superiores aos homens, justamente pela sua imensa capacidade de se sacrificar.
Para a autora, a ambiguidade presente nesses discursos acerca da feminilidade permite o
surgimento de uma espécie de contrapoder das mulheres:
[...] No novo espaço de apreensão das ambiguidades cristãs referentes ao masculino e
ao feminino, pode-se perceber que os homens são considerados como sendo uma
natureza superior, contudo, maligna (porque sexuada?), e que as mulheres são
consideradas como sendo uma natureza inferior, contudo, benigna (porque
assexuada?). Ora, se a virgindade de Maria, como mãe do Filho de Deus, é o ponto
forte de sua divinização, e se desta divinização emana seu imenso poder simbólico
eficazmente atuante nas consciências dos cristãos, é possível afirmar também que as
“autenticas mães cristãs”, como “cópias de Nossa Senhora”, por sua suposta
“superioridade espiritual”, detêm, elas também, um poder simbólico de natureza
cultural-religiosa.443

O poder das mães, neste sentido, é dado pela sua influência junto aos filhos. Nesse
sentido, a idealização do papel maternal atribui às mulheres o papel de “salvadoras” da
sociedade, através da educação que elas poderiam oferecer aos filhos. Para educar as meninas,
as boas mães deveriam se preocupar em desenvolver características que possibilitassem que
elas se tornassem dóceis e abnegadas, de forma que crescessem conscientes dos deveres que
teriam que assumir na vida adulta. Ainda que o cumprimento desses deveres envolvesse um
grande sacrifício pessoal, acreditava-se que através de uma educação adequada, elas se
tornariam aptas a desempenhar suas obrigações com alegria.
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A importância dessa correta educação das moças, era reforçada em inúmeros textos das
obras edificantes, que relacionavam sofrimentos da vida adulta à má educação recebida na
infância. Nesse sentido, em Perfis Femininos, narrativa de Ancilla Domini, a autora coloca lado
a lado a história de duas amigas, Catarina, que recebeu uma educação adequada, e Alzira, que
não teve a mesma sorte de ter uma mãe que lhe legasse bons exemplos. Colegas de escola, as
duas tornaram-se boas amigas, mas aos poucos, grandes diferenças se impuseram. Em uma
visita à casa de Alzira, ainda na juventude, Catarina observa a rotina da amiga, que dedicando
suas noites a leituras reprováveis, passa o dia preguiçosamente alimentando sua própria
vaidade. Protegida pela mãe, a moça acaba se casando contra a vontade do pai com um homem
que logo a abandona. A partir de então, a jovem entregou-se a uma vida escandalosa, que por
fim levou-lhe à prostituição. Já Catarina, casou-se bem, tornando-se exemplo de boa esposa e
mãe.
Anos mais tarde, recebendo notícias da antiga amiga, Catarina consegue a autorização
de seu marido para escrever uma carta à ela. Através desse gesto, Alzira reencontra o caminho
para a religião, decidindo entrar para um convento, onde se empenharia para expiar seus graves
pecados. Na conversa que Catarina tem com seu esposo, procurando convencê-lo de que
escrever à prostituta seria um ato de caridade cristã, ela explica que a falta de atenção materna
foi responsável pelos erros de Alzira:

_ Não, Artur, não terei relações de visitas com ela; apenas derramarei o coração numa
carta. Ah! Se soubesses quanto fomos amigas no colégio! Fizemos juntas a primeira
comunhão; como era angelical naquele tempo a queridinha! Coitada, faltou-lhe mãe
sensata; D. Adelaide era tão leviana, tão sem piedade, e o pai não tinha o menor jeito:
gritava, ralhava e depois cedia a tudo.444

Assim como Catarina, as personagens que foram educadas dentro dos rigorosos
princípios católicos são sempre recompensadas com casamentos felizes, a não ser que por força
de deveres maiores, decidam não se casar. As que se afastam desse modelo, por sua vez, são
punidas pelos sofrimentos acarretados pelas suas más escolhas. Antes que as narrativas
terminem, no entanto, as personagens são tomadas por arrependimentos que abrem espaço para
sinceras conversões. Da mesma forma como ocorre com Alzira, as outras jovens que se
desviaram, terminam as histórias sendo acolhidas e se reaproximando da igreja.
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Apesar da grande presença de mulheres nas narrativas das obras edificantes, mães,
filhas, irmãs, noivas e esposas direcionam suas escolhas sempre em função das necessidades
dos homens que compõem as narrativas. A sã literatura, neste sentido, cumpre o seu papel de
incutir em suas leitoras, o respeito à autoridade. Quando não são as responsáveis pela conversão
de seus pais, filhos e noivos, as mulheres cristãs são desenhadas com o propósito de atender às
expectativas dos homens que as cercam. Exemplo disso, encontramos na história de Miguel,
jovem médico, ajuizado, bom cristão e muito caridoso que, a despeito de suas qualidades, passa
por grandes dificuldades para encontrar uma esposa.
Analisando as possíveis pretendentes, Miguel desenvolve uma crítica às jovens que
fazem parte de seu convívio, enquadrando-as em quatro categorias, todas elas reprováveis. As
primeiras seriam as ingênuas, em geral muito protegidas pelas famílias, mas que por isso mesmo
se tornavam excessivamente tímidas, incapazes de manter uma boa conversa. O oposto delas
seriam as “sabichonas”, que possuindo excessos de erudição, tornavam-se pedantes. Piores
ainda, seriam as fúteis, unicamente preocupadas com vestidos e modas e por fim, não muito
diferentes delas, as “rezadeiras”, que frequentavam as missas com o intuito de procurar maridos
ou de observar as roupas das outras. Para o jovem crítico, a mulher ideal seria aquela capaz de
reunir um grande número de qualidades:

Primeiro quero uma noivinha que me ame e a quem eu ame também. Segundo, deve
ser piedosa, mas não do tipo rezadeira que eu descrevi. E mais: inteligente, instruída,
sem a mais leve sombra de pedantismo; que saiba conversar simplesmente sobre todos
os assuntos, sem alarde de erudição. Será ela instruída em sua religião, mas não me
venha pregar ou fazer prelações... [...] Deve ser medianamente elegante, andar sempre
simples e corretamente vestida, de gênio alegre e prazenteiro, nunca de mau humor,
nunca ociosa, pouco amiga de rua, de cinema, de festas... [...] A minha futura, quando
falar, não deve altear nunca o tom, sempre em diapasão mediano, ligeiramente velado,
ainda quando esteja ralhando... Quero-a mansa, afetuosa, meiga para com todos, ao
mesmo tempo enérgica, de força de vontade, ativa. Desejo ainda que saiba fazer
costuras, entenda de cozinhar e de doces, que seja econômica, porém generosa e
ampla; não suporto gente excessivamente agarrada ao dinheiro. 445

A esposa ideal, na descrição apresentada pelo personagem, era aquela capaz de
conservar os valores tradicionais como a inocência, a religiosidade e a doçura, ao mesmo tempo
em que possuía características que permitiam integrá-la na nova sociedade burguesa, como a
produtividade, a energia, a iniciativa. Habilidosa com relação aos afazeres domésticos, a jovem
deveria ainda ser uma companheira capaz de manter conversas interessantes sem aborrecê-lo.
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Bela, não deveria ser vaidosa, nem se vestir de forma que pudesse chamar a atenção de outros
homens. Conquanto fosse instruída e inteligente, não poderia jamais aspirar independência.
Apesar do alto nível de exigência, o “bom rapaz” acaba encontrando uma jovem que
possui todos os atributos desejados: Celeste Paiva. Orfã de mãe, a moça teria passado um longo
tempo estudando em Londres, num colégio religioso. Vivendo longe da família, protegida por
freiras amorosas, a jovem conservava um coração puro, afastado das corrupções mundanas.
Voltando ao Brasil, Celeste sofria com a indiferença da nova esposa de seu pai, mas apegavase à religião para se fortalecer. Profundamente religiosa, participava diariamente da missa,
mantendo-se fortemente concentrada em suas orações. Frequentando a casa dos avós de Miguel,
amigos de longa data de sua família, Celeste conquista a todos e logo o médico reconhece nela
todas as qualidades que procurava. Escolhida por um jovem tão cheio de predicados, a moça
casa-se com Miguel e os dois constroem um casamento extremamente feliz.
Chama a atenção, nessa narrativa de Ancilla Domini, o fato de que tanto Celeste quanto
Miguel são definidos como perfis muito próximos dos modelos de masculinidade e
feminilidade defendidos pelos princípios católicos. Para aproximar-se desse ideal, no entanto,
Celeste reunia inúmeras características, dentro de uma justa medida que fora desenhada por
Miguel. O rapaz, no entanto, apesar de também ser visto como ideal, é descrito simplesmente
como um bom profissional, atencioso com os doentes dos quais tratava, caridoso e católico
praticante. Nenhuma outra qualidade era necessária, além dessas, para que o jovem fosse
inquestionavelmente um príncipe.
Em um contexto em que o desenvolvimento urbano modificava os modelos de
masculinidade até então dominantes, o discurso das narrativas edificantes acolhia a imagem do
homem urbanizado, letrado e burguês, que se distanciava cada vez mais da virilidade rural. 446
Assim, os heróis desses textos normativos são rapazes que se vestem com elegância e que
possuem vidas profissionais bem encaminhadas, tendo cursado medicina ou direito. Apesar
dessas características que os adequavam ao ambiente citadino e ao modelo de masculinidade
burguesa em ascensão, os jovens que são modelos de conduta guardam uma fé inabalável.
Mantendo-se próximos da igreja, eles também praticam a caridade, defendem os sacramentos,
se confessam, comungam diariamente. As práticas religiosas são tomadas como importantes
para os homens porque os ajudam a manter o controle sobre si mesmos, afastando-os de
pecados, convertendo-os em excelentes pais de família.

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. Masculinidade e virilidade entre a Belle Époque e a República. In.: PRIORE,
Mary del. AMANTINO, Marcia. (orgs.). História dos homens no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013. pp.
245-248.
446

218

Quando são pais, os bons católicos revelam profundo afeto e cuidado com os filhos. Se
necessário, repreendem as crianças com autoridade e amorosidade. Preocupam-se com a
preservação moral de suas famílias, corrigindo os erros de suas esposas. Algumas vezes são
irônicos e até mesmo ásperos como Miguel, outras, autoritários e temidos como o pai de
Ancilla, mas uma vez que fossem bons cristãos, esses defeitos perdiam importância. Se fosse
religioso, o homem saberia constituir uma família que lhe devotasse o devido respeito e assim,
a harmonia e a felicidade do lar estariam resguardadas.
Diferentes dos rapazes, para os quais a conversão era suficiente, as jovens precisavam
ter todos seus “vícios” corrigidos antes do casamento. O conto Um pretendente “sui generis”,
de Ancilla Domini é exemplar nesse sentido. A narrativa conta a história de Evelina, moça de
dezessete anos que se diverte pregando pequenas peças nas visitas da família, frequenta bailes,
emite suas opiniões de forma sempre atrevida e não aceita ser corrigida. Apesar de seus defeitos,
a jovem conquista o coração do Dr. Fernandes, médico bastante religioso, um pouco mais velho
do que ela. Aproximando-se da moça, o doutor passa a dedicar seus esforços a transformá-la,
corrigindo seus defeitos, para que ele pudesse fazê-la sua esposa:

Quando se afeiçoou a Evelina, esse amor tomou o cunho especial de seu carácter: não
foi paixão cega e violenta; a seus olhos a querida era um diamante bruto que lhe
cometia lapidar. Era todo um programa premeditado de educação: quebrar o gênio
altivo da moça, dizer-lhe sem rebuços verdades duras, mostrar-lhe uma vontade mais
forte que a dela, que não se dobrava a seus caprichos, e ao mesmo tempo conquistarlhe a confiança e o afeto por meio da bondade e paciência: tal era o traçado que ele
tencionava seguir. 447

O sofisticado plano de Dr. Fernandes, aos poucos, começa a dar sinais de sucesso. Sem
ser habituada a ser corrigida, Evelina sente uma grande atração pelas atitudes do rapaz, abrindo
espaço para que ele lhe recomende leituras, corrija comportamentos, aconselhe a prática da
comunhão diária. Poucos meses depois, a transformação da jovem estava completa e eles
puderam se casar. Apesar de inicialmente se incomodar com as atitudes do médico, Evelina aos
poucos fora percebendo que ele “sempre tinha razão” em corrigi-la:

Pouco depois o jovem clínico despedia-se dos donos da casa e retirava-se com o
coração a transbordar de afeto por Evelina. Esta, findo o baile, não pôde dormir.
Sentia-se inteiramente subjugada pelo médico, revoltava-se contra suas próprias
fraquezas, mas acabava por confessar a si própria que o doutor tinha razão sempre que
a ralhava; era enfim um fluxo e refluxo de atração e de repulsão, cujo resultado era
447
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grande simpatia, feita de admiração, de afeto e de respeito, que dedicava a moça ao
severo e terrível admirador.448

Subjugando-se ao jovem e se aproximando da religião, Evelina tornava-se apta ao
matrimônio, através do qual passava a ser a companheira de Dr. Fernandes. É interessante
observar que Ancilla tem o cuidado de inserir no programa de reforma empreendido pelo rapaz,
a exigência de que a moça se dedicasse aos estudos ao menos cinco horas por dia. Isso se fazia
necessário porque a menina, apesar de inteligente, tinha uma instrução apenas rudimentar:

Inteligente, viva, cheia de imaginação, Evelina estudava pouco: falava com facilidade
o francês, estudava o alemão com uma professora que a acompanhava a passeio, e
escrevia sua língua com bastantes erros. A sua instrução era, portanto, rudimentar. Lia
alguns romances escolhidos pela Fraulein, tocava um pouco de piano, e o resto do
tempo era perdido em visitas, passeios, partidas, reuniões e outras frivolidades. 449

Apesar de não serem tão poucas assim as habilidades da jovem, fazia-se necessário que
ela se dedicasse mais aos estudos, para que assim pudesse adquirir um nível intelectual
equivalente ao de seu marido. Nesse sentido, há uma particularidade interessante no interior das
heroínas dos textos de Ancilla Domini: todas, sem exceção são jovens perfeitamente instruídas.
A maior parte delas são ex-alunas de colégios religiosos, onde tiveram acesso à uma educação
que as preparou para o futuro. Há uma defesa intransigente, que percorre toda a produção
literária da escritora, da importância da educação feminina. Neste sentido, ela se alinhava às
porta-vozes do “feminismo cristão”, que vimos no capítulo anterior.
Defendida como preparatória para o casamento, para a maternidade e também para o
engajamento na militância católica, a educação feminina é altamente valorizada. Ela é tomada
como importante, inclusive, para que as mulheres estivessem preparadas para o trabalho, caso
ficassem desamparadas por alguma fatalidade. Assim, ainda que o trabalho feminino fosse
admitido apenas em situações de contingências ou como exercício de caridade quando a mulher
optasse por se manter solteira, a instrução era valorizada por oferecer oportunidades de trabalho
consideradas dignas, como o magistério.
Como vimos no terceiro capítulo, precisamos considerar que a educação oferecida às
moças nos colégios religiosos fora pensada para manter suas aspirações sob controle, no
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entanto, é inegável que essas oportunidades educacionais permitiram que algumas mulheres
encontrassem espaços para a autorrealização no período. A própria Ancilla é um exemplo
dessas mulheres, pois a refinada educação que recebera permitiu que ela se dedicasse à escrita,
atividade que desempenhava com imenso prazer. E aqui, é fundamental que façamos uma
importante ressalva, a respeito do engajamento feminino na “boa imprensa” e em outros
projetos da igreja no período. Mesmo assumindo o discurso normativo a respeito da condição
da mulher na sociedade e, portanto, enfatizando o caráter natural e sagrado do matrimônio e da
maternidade, mulheres que compunham a elite brasileira no período souberam muitas vezes se
impor e conquistar o espaço público sem parecerem ameaçadoras para a ordem estabelecida.
Ao descrever uma de suas personagens, Ancilla revela essa capacidade das mulheres de se
moverem nas margens:

Celina, oito anos mais nova, mostrava desde o berço uma vontade muito sua, muito
independente e decidida. Mais bem dotada, no entanto, que Lucinda, a irmã mais
velha, Celina sabia aliar a submissão refletida e calma a uma vontade inquebrantável
para tudo o que lhe parecesse bem. [...] Era nessa época um mimo a Celina: inteligente,
viva, piedosa e meiga, era ela o enlevo do lar. 450

Essa passagem de um dos contos de Ancilla nos aponta para a possibilidade da
submissão feminina ser utilizada como uma estratégia para que elas pudessem conquistar
espaços que lhes foram tradicionalmente negados. Ajustando-se às normas estabelecidas,
portando-se de forma sempre piedosa, meiga e exemplar, as mulheres poderiam também
realizar alguns de seus desejos. Neste ponto, precisamos concordar com a professora Ana Paula
Vosne Martins, que em artigo recente, atenta para a necessidade de pensarmos nas motivações
para a adesão das mulheres no projeto de restauração católica, uma vez que ele serviu para a
ampliação do seu espaço de atuação na sociedade:

No entanto, mais do que um atendimento subserviente e obediente ao chamado
clerical defendemos neste artigo que a militância católica feminina laica abriu uma
oportunidade de valorização da ação feminina e de experiências novas para as
mulheres ativistas, como o uso da palavra em público e práticas de organização e de
mobilização coletiva.451
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Ainda que esses novos papeis femininos tenham sido socialmente assimilados apenas
na medida em que não produziam ameaças à ideologia de gênero sustentada também pelo
discurso religioso do período, eles abriam espaços para mudanças que atendiam às aspirações
dessas mulheres que compunham a elite brasileira do período. Chamadas a servir à igreja,
defendendo uma feminilidade estreitamente vinculada à caridade, à maternidade e à submissão,
mulheres como Ancilla defenderam a educação e a legitimidade da participação ativa feminina
no projeto de restauração católica. De alguma forma, essa ampliação de espaços de atuação,
parecia acalmar o que a escritora definia em um de seus textos como “o espírito de revolta, de
insubmissão que, dizem, dormita no fundo de toda alma feminina.”452
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando tomei contato pela primeira vez com os estudos de gênero fui tomada por um
grande estranhamento. Na época, eu tinha acabado de ingressar na graduação em História e,
apesar de já me considerar feminista, não fazia ideia da dimensão que esse campo de estudos
possuía no interior dos estudos acadêmicos. Com o passar do tempo, o estranhamento foi se
convertendo em admiração e, quando iniciei o mestrado, as questões de gênero já ocupavam
meus principais interesses de pesquisa. A partir de então, passei a encarar militância feminista
e pesquisa acadêmica como duas faces de um mesmo esforço em prol da construção de uma
sociedade mais igualitária. Hoje, ao observar o cenário político-cultural que se constituiu
enquanto eu escrevia essa tese, percebo cada dia mais o quanto essas reflexões se fazem
necessárias.
Atualmente, gênero e sexualidade têm adquirido cada vez mais centralidade nos
debates políticos. A visibilidade crescente de lutas políticas em favor da superação das
desigualdades foi acompanhada pelo surgimento de oposições não menos ruidosas, promovidas
por setores conservadores que a cada dia ganham mais espaço no cenário político. Assim,
discussões sobre homossexualidade, homofobia, identidades de gênero e mesmo a respeito da
igualdade entre homens e mulheres têm sido alvo de disputas entre segmentos mais
conservadores e mais progressistas da nossa sociedade. Acionando valores tradicionais de
defesa da família e de uma moral sexual específica, grupos conservadores têm conseguido se
articular no âmbito político, impondo obstáculos para a garantia de direitos de inúmeros
indivíduos.
No âmbito da educação a situação tem se mostrado ainda mais grave. Nos últimos anos
pudemos observar, nas recentes discussões sobre os planos municipais de educação em diversas
regiões do país, a extirpação de termos como “gênero” e “igualdade de gênero”, sob a acusação
de estarem relacionados à uma “ideologia de gênero”. Ao mesmo tempo, acompanhamos o
crescimento de ataques às próprias pesquisas acadêmicas no âmbito dos estudos de gênero. Os
protestos contra a conferência de Judith Butler, organizados em São Paulo em setembro de 2015
e o recente processo aberto contra a professora Marlene de Fáveri por uma de suas orientandas,
nesse sentido, são dois exemplos de um mesmo projeto de desqualificação do feminismo e do
campo dos estudos de gênero. Quando analisados de perto, esses discursos parecem reativar
concepções de moralidade que a modernidade parecia superar no século passado, período sobre
o qual nos debruçamos nessa pesquisa.
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Se comparados com os discursos normativos do século passado, os pânicos morais
suscitados pela concessão de direitos a mulheres e aos grupos LBGT revestem-se de uma nova
roupagem. São transmitidos via WhatsApp, publicados nas redes sociais, mas partem do mesmo
pressuposto de que as mudanças nas hierarquias de gênero ameaçam as famílias e as crianças
brasileiras. É nesse cenário que se torna ainda mais urgente, para os pesquisadores de Ciências
Humanas, voltar seu olhar para a compreensão da construção histórica das desigualdades de
gênero, dos discursos normativos e das diferentes formas de conservadorismo. A ampliação de
pesquisas nessas áreas pode contribuir, nesse sentido, para que possamos compreender melhor
como esses discursos de defesa da moralidade se relacionam com o imaginário coletivo dos
brasileiros.
Nossa pesquisa procurou demonstrar como o discurso católico produzido nos
primeiros anos do século XX reagiu ao impacto das mudanças provocadas pela modernização
no âmbito das relações de gênero. Centrando nosso olhar sobre as iniciativas de controle das
leituras promovidas por Pedro Sinzig e as associações leigas a ele vinculados, procuramos
demonstrar o quanto essas prescrições estavam impregnadas de uma pedagogia que buscava
ensinar a homens e mulheres seus lugares na sociedade. Assim, impedindo o acesso a livros
considerados nocivos e recomendando outros contendo “bons ensinamentos”, Sinzig acreditava
que era possível direcionar não apenas as leituras, mas as próprias condutas dos católicos na
sociedade. Estabelecer limites para as leituras, nesse sentido, significava impor restrições à
imaginação, ao pensamento e também disciplinar a própria sociedade.
Apesar da tentativa de estabelecer esse controle, no entanto, sabemos que “dirigir as
consciências” não é uma tarefa simples como Pedro Sinzig parecia acreditar. As prescrições
normativas envolvidas tanto no processo de construção de uma literatura católica, quanto nas
iniciativas de censurar os textos escritos, esbarravam na impossibilidade de se estabelecer um
controle dos significados atribuídos aos textos no ato da leitura. Sabendo das dificuldades
envolvidas nesse processo, os intelectuais envolvidos no projeto de Sinzig se empenhavam em
comentar livros, antecipando assim os significados dos textos, traçando um caminho a ser
percorrido pelos leitores.
Malgrados os esforços, aqui e ali, a “sã literatura” também incorria em pequenas
contradições. Algumas delas podem ser compreendidas no interior do próprio discurso ambíguo
produzido pela igreja a respeito do lugar reservado às mulheres na sociedade, no entanto, dado
o caráter essencialmente subjetivo da leitura, não podemos desconsiderar que diferentes leitores
podem ter assimilado as mensagens transmitidas por esses textos de formas muito distintas.
Nesse sentido, gosto de pensar que alguma leitora do século passado, ao ler alguma das obras
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de Ancilla Domini, possa ter se convencido da necessidade de lutar para ocupar outros espaços
na sociedade. Isso poderia ocorrer como fruto de uma revolta para com o livro, mas também é
possível que, comovendo-se com a narrativa da escritora, alguma jovem leitora percebesse que
não desejava para si a vida de sacrifícios das boas mães e esposas cristãs. Se cada leitor só pode
se identificar com as construções imaginárias que lhe sejam acessíveis através de sua
experiência cotidiana, eles também são responsáveis pela criação de significados que podem
ser atribuídos ao texto escrito.
Se “guiar as consciências” através da literatura ficcional não pode ser compreendido
como uma possibilidade concreta, no entanto, a construção desse discurso de cerceamento das
leituras é representativa das ansiedades dos militantes católicos com relação às transformações
no âmbito da moralidade naquele período. Apesar da suspeição vinculada a mudanças com
relação à ocupação de espaços públicos pelas mulheres, a própria igreja assimilou alguns desses
novos papeis femininos, desde que eles fossem pensados como uma extensão para a esfera
pública das capacidades consideradas “inatas” das mulheres. Se por um lado, esses novos papéis
podem ser lidos como uma ilusão de mudança, por outro, é inegável que algumas mulheres da
elite de fato desfrutaram de novas oportunidades, muitas vezes através de iniciativas
promovidas pela própria igreja. Nesse sentido, concordamos com Michelle Perrot, quando ela
afirma que a cultura católica foi capaz de favorecer a expressão de muitas mulheres, com ou
apesar da igreja, em caminhos por ela abertos ou em suas margens.453
Para compreender melhor a participação feminina no projeto de restauração católica
faz-se necessário, ainda, um investimento maior em pesquisas que se interessem pela relação
entre as mulheres e o catolicismo. Isso incluiria pesquisas a respeito das associações femininas
laicas e religiosas e as formas como elas se relacionaram com as prescrições clericais do
período. Além disso, é preciso que a historiografia avance na compreensão do papel das
lideranças femininas no interior desse processo. Conhecendo mais dessas mulheres católicas
que aderiram ao chamado do clero para a ação católica poderemos compreender suas
motivações e, talvez, identificar as formas através das quais elas se adequaram às margens, mas
também abriram caminhos para uma emancipação conservadora.
Este trabalho abriu perspectivas para que pudéssemos pensar a respeito da imprensa
católica como uma extensão do púlpito face o avanço da modernidade. Sabemos que o projeto
de construção da “boa imprensa” católica permitiu que muitos leigos – homens e mulheres –
expressassem suas interpretações do ideário católico em diferentes periódicos. Em pesquisas
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posteriores, no entanto, é preciso analisar essas publicações com um olhar mais atento para a
configuração de sistemas de escrita femininos e masculinos no interior da imprensa e da própria
literatura católica.
Ao concluir esta pesquisa, restaram ainda muitas questões a respeito do papel das
escritoras católicas no projeto de construção de uma literatura “edificante”. Enquanto as
mulheres que ambicionavam se dedicar à escrita ficcional enfrentavam fortes obstáculos, as
escritoras católicas foram incentivadas a escrever e viram seus textos sendo publicados e
elogiados extensivamente pela “boa imprensa”. Além de Ancilla Domini, outras escritoras
como Amélia Rodrigues ganharam prestígio por sua produção escrita. Uma análise comparada
da produção dessas escritoras poderia revelar semelhanças e contrastes que nos permitissem
compreender melhor o movimento feminino católico. Com um esforço maior, talvez seja
possível resgatar os textos de outras escritoras católicas, em um trabalho atento às relações entre
imprensa e literatura católicas. A partir de então, seria possível discutir o papel das “obras
edificantes” no interior da literatura popular brasileira.
Sem dúvida, essas possibilidades de pesquisa que se abrem a partir deste trabalho são
bastante ambiciosas. Isso porque as obras literárias deixadas pelas escritoras católicas ainda são
bastante difíceis de serem encontradas. Apesar disso, a própria experiência que tive ao construir
esta tese de doutorado demostrou, em inúmeras ocasiões, que historiadores insistentes são vez
ou outra agraciados com o encontro de fontes históricas dessas que não se encontram
facilmente. É o caso da coleção das “Obras completas de Ancilla Domini”, aqui analisadas
apenas de forma panorâmica e inicial. No futuro, pretendo deixar Sinzig de lado para explorar
com mais profundidade a atuação da obediente, mas também incansável Ancilla.
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ANEXOS
ANEXO A: OBRAS COMENTADAS POR PEDRO SINZIG EM ATRAVÉS DOS
ROMANCES (EXCERTOS)

Ancilla Domini, - Pseudonymo duma piedosa e distincta escriptora fluminense que guarda o
“incógnito” da maneira mais rigorosa. Diz sobre ella com inteira justiça, A imprensa, de
Parahyba (6. VII. 1914): “De três annos a esta parte appareceu entre os collaboradores das Vozes
de Petropolis e da A Resposta, optimas revistas... uma gentil escriptora com o pseudonymo
supra... Cada dia augmenta o numero dos admiradores e dos leitores Ancilla Domini. Ninguém
é capaz de resistir ao encanto de suas narrativas edificantes, em todos os generos da san moral.
A juventude, que é quasi sempre o objeto de suas produções literarias, e, em particular, a
juventude feminina, estima-a de véras, venera-a respeitosa, e lhe é, hoje, devedora de muitos
conselhos são... Bemdita seja Ancilla Domini! Seu nome, verdadeiramente consagrado á causa
do Senhor, proclama ser aquillo que prega com sua pena de mestre primeiramente praticado na
intimidade de sua vida.”
263 – Arena da vida, da – Contos – “Vozes de Petropolis” 1913. Broch. rs. 500; encad. 1$000.
“Os divorciados” – “O resgate de um pae” – “Uma correspondencia franqueada ao publico” são
os títulos das emocionantes narrativas da privilegiada autora brasileira, que devem ser lidas por
todos.
[...]
266 – Orvalho vespertino. “Vozes de Petropolis”, 1914. Broch. rs. 500, enc. 1$000. É
admirável como a autora sabe apresentar quadros sempre novos da vida real, tão superiormente
pintados que arrebatam, comovem e augmentam o amor á virtude, bem como o horror ao vicio.
267 – Quadros da Vida. Centro da Boa Imprensa, Petropolis, 1914. Broch. 1$500; enc. 2$500.
A obra primada sympathica autora, em que revela os mais raros dons de escriptora. Contém os
contos: - Sylvia – Um pretendente “sui generis” – Instantaneos – Sorrisos e lagrimas – Perfis
femininos – Celeste – Segunda edição d’um romance – e as peças dramáticas: O triumpho do
dever – e “Casa a tua filha com o filho do teu visinho” – Oxalá o livro, excelente sob todos os
pontos de vista, entre em todas as casas.
******
Alencar, José Martiniano de. Cearense, nascido em Crato, a 1. V. 1829, falecido no Rio, a 12.
XII. 1877. “O mais fecundo talvez e, sem contestação, o mais brasileiro dos escritores
nacionais”, assim diz o sr. Eugenio Werneck em sua “Anthologia Brasileira”. Infelizmente não
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se pode louvar da mesma maneira o lado moral de suas obras. Alencar foi eleito deputado geral
e chegou a Ministro da Justiça, no gabinete de 16. VI. 1868. Usou dos pseudonymos G.M. e
Senio.
199 - Cinco Minutos e 200 – Viuvinha. Bastante exaltado o primeiro; descrição de paixões um
tanto vivas e voluptuosas. Viuvinha tem também algumas descrições um tanto ousadas e é
inverossímil. Embora ambos os contos acabem bem, não ousamos aconselhar sua leitura.
201 – Encarnação. Romance de amores ardentes e paixões desordenadas, que não pode ser
recommendado.
[...]
203 – Guarany, O. É a história de um indígena que se dedica totalmente ao mais apaixonado e
platônico dos amores á Cecy, filha de um fazendeiro rico, residente no interior do Estado do
Rio de Janeiro. Cecy, de rara belleza, é a esposa sonhada por numerosos aventureiros, juntando
a seus dotes as condições pecuniárias do pae. Alguns de seus pretendentes usam meios
violentos, cujo efeito a dedicação intelligente de Pery, o índio, evita. Surgem complicações na
vida pacata do pae de Cecy que a custo é salva pelo vigilante Pery. Por fim, uma innundação
sem exemplo assola a região e o índio arrebata em seus braços másculos o corpo exanime de
Cec com quem se salva na coma de uma palmeira fluctuante. Romance de amor, descreve
scenas ardentes e apaixonadas que só podem ser lidas por temperamentos muito calmos e afeitos
ás coisas do romance. Infelizmente o typo mais nojento do livro, verdadeira aberração humana,
é... um frade! Não queremos contribuir, pela recommendação do Guarany, para que se faça
uma falsa compreensão das ordens monásticas.
******
Assis, Machado de – Nascido em 1839 no Rio de Janeiro, falecido a 25. 9. 1908. É considerado
um dos primeiros mestres das letras pátrias. Um dos fundadores e o primeiro presidente da
Academia Brasileira. Não satisfazem, geralmente, suas obras sob o ponto de vista moral.
358 – Dom Casmurro. Não ousamos recomendar sua leitura.
359 – Esaú e Jacob. Romance bizarro. Estylo interessante, mas um tanto exhaustivo. É a
história banal de irmãos gêmeos que andaram brigando toda vida e, naturalmente, amaram a
mesma moça, que não pertenceu a ninguém por morrer em tempo. O livro, de enredo pouco
interessante, resente-se de espirito materialista e frívolo. – Dr. R. de A. C.
[...]
364 – Memorial de Braz Cubas. Contem passagens inconvenientes.
365 – Memorias posthumas de Braz Cubas. Não pode ser recommendado.
366 – Outras Relíquias. Não é livro para bibliothecas catholicas.
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368 – Papeis avulsos. A moral deixa a desejar.
369 – Quincas Borba. Leitura exhaustiva e que não pode ser recomendada a todos.
******
Almeida, Julia Lopes de. Fluminense, nascida em 1862, uma das mais notáveis escriptoras
brasileiras. Seus livros, geralmente, não seguem os princípios da Egreja Catholica. Desenvolve
e defende theses sociaes.
230 – Cruel amor. Costumes cariocas. Amores contrariados, com o assassinato por desfecho.
Não recomendamos a leitura.
[...]
232 – Fallencia, A – Romance mundano, de costumes cariocas. Descreve e põe a nú muitas
chagas sociaes. Anna, mulher pobre e bonita, casa com um negociante portuguez, que enriquece
rapidamente, entrega-se ao luxo que o arrasta ao procedimento indigno, cuja descrição enche a
melhor parte do volume. Não recommendamos a leitura.
233 – Intrusa, A – Romance de valor literário, mas máximas moraes que não permittem
aconselhar sua leitura. A autora, querendo, transformaria este romance em outro, moral, sem
diminuir-lhe attractivos e valor literário.
234 – Silverinha, A – Homens que procuraram dinheiro a todo o transe e mulheres que se
divertem igualmente a todo o transe, é este o conteudo do romance. Em toda a sociedade ahi
apresentada ha uma unica pessoa sympathica. O livro é uma ofensa á sociedade e á Egreja
Catholica; parece incrível ser ele escripto por uma senhora! Chega a repugnar.

******
Azevedo, Aluisio – Natural de São Luiz, 1857 – 1913. Da Academia Brasileira. A maior parte
dos livros deste escritor procura assumpto na prostituição, no crime e no escândalo.
426 – Casa de Pensão. Immoral.
427 – Condessa (A) Vesper. Inconveniente. Deslavado por vezes.
428 – Girandola de Amores. Impudico. Leitura desenxabida.
429 – Mortalha (A) de Alzira. Tem valor literário, mas sua leitura é perniciosa.
430 – Demonios. (Contos). Alguns são detestáveis.
431 – Cortiço, O. Immundissimo.

******
Balzac, Honoré de – Nascido a 20. V. 1799, em Tours, falecido em Paris a 18. VIII. 1850. De
uma phantasia espantosa, não poucas vezes exagera. Ao lado de passagens geniaes tem outras
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de uma banalidade surprehendente. A linguagem, ás vezes, resente-se de grande negligencia e
falta de gosto. A caracterização, muitas vezes, é optima. “Romancista muito desonesto –
escreve P. Guevara, S. J. – e, em alto grau, pernicioso por suas maximas e pelos sentimentos
que desperta.” Os seus romances de amor foram postos no Indice dos livros proibidos. Usou do
pseudonymo Horace de Saint-Aubin. Não aconselhamos nenhum dos que seguem.
478 – Beatriz. Perigoso.
479 – Bertha, a arrependida. Inconveniente.
480 – Camponezes, Os. Menos máu.
481 – Casa (A) de Nucingen. Não deve ser lido.
482 – Cezar Biroteau. Menos inconveniente que os outros.
483 – Começo de vida. Perigoso.
484 – Conchego (Um) de solteirão. Egualmente perigoso.
485 – Coronel (O) Chabert. Amores impuros.
486 – Duqueza (A) de Langeais. Deshonesto.
487 – Emilio de Fontaine. Para proscrever-se.
******
Campos, Alfredo –
1487 – CRUZ (A) DE BRILHANTES. Lisboa, Ant. Maria Pereira. 300 reis fortes. Inoffensivo.
Historia de uma criança engeitada á porta do parocho de uma aldeia. Muito virtuoso e estimado,
o padre adopta a pequena por caridade. Mais tarde aparece a família da engeitadinha. O autor
faz muito bondoso o sacerdote, mas de bondade natural e um pouco vulgar. É de extranhar que
a mãe da menina abandonada, que por seu pecado ocasionou a desunião de um casal, seja a
cada momento chamada de “santa” no correr da novella.
******

Celso, Conde de Affonso. Nascido a 31 de Março de 1860 em Ouro Preto, filho de Visconde de
Ouro Preto. Orador brilhante, poeta lyrico mimoso, escriptor inspirado; catholico praticante.
Membro da Academia Brasileira de Letras. Com relação a alguns de seus livros, diz o festejado
escriptor, reproduzindo uns tópicos de Voltaire: “Agradeço-vos, senhores, a honra que me
dispensaes imprimindo as minhas obras; mas nem por isso é menor o pezar de as haver
composto. Á proporção que a gente vae-se adiantando em edade e conhecimentos, deve
arrepender-se mais e mais de ter escripto. Nenhuma das minhas obras me satisfaz; há algumas
que eu quizera jamais tel-as feito...”
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1651 – NOTAS E FICÇÕES, narrativas históricas e outras de phantasia; contém verdadeiras
perolas, entre as quaes avultam: “Iniciação na dor”, “Caracter Mineiro” e “Theotonio”. É leitura
para adultos.
[...]
1653 – GIOVANNINA, eloquente quadro social que – escripto para adultos – revela os perigos
moraes para a innocencia incauta.
[...]
1656 – Aventuras de Manoel João. Parece-me que o autor, a quem me prendem os laços da
mais alta veneração e que me honra com sua amizade, pensou nestes romances, quando citou
os tópicos de Voltaire, acima transcriptos.
Desde muitos annos, o Conde de Affonso Celso, na imprensa e na tribuna bem como na
vida social, defende ardorosamente a causa catholica, á qual já prestou innumeros serviços
reaes. Embora não se trate de romances, não queremos deixar de mencionar aqui algumas de
suas outras obras primorosas, que, pela belleza das idéas e estylo atraente, já têm innumeros
apreciadores.

******
Csiky, Grégor – hungaro, nascido em 1842.
2182 – PECCADOS VELHOS. Romance hungaro, traduzido do alemão por Manoel de
Macedo. O principal personagem é Arnold, nome com que occultára o seu próprio – Barão
Dalbert. Casára-se com Judith, de quem houve uma filha Laura. Entregando-se ao deboche e
ao jogo, foi preso e na cadeia encontrou um pobre diabo que mais tarde havia de lhe prestar
optimos serviços – Leonardo Ungis. Recuperada a liberdade, vaguearam por toda a Hungria,
jogando, mettendo-se em aventuras e especulações de toda a ordem. Dalbert tentára assassinar
a sua esposa, por suspeita de infidelidade. Ella fugiu bem. Dalbert, o falso Arnold, encontra-se
com a filha e a mulher, e arrepende-se do passado. Judith diz que sua filha vai casar
precisamente com um rapaz inimigo de Arnold e com quem este vae bater-se. Não se realiza o
duelo, mas sim com outro. Arnold morre e a filha casa-se sem nada saber da vida do pae.
O romance não é para desprezar. Recreia, embora não instrúa. O autor, posto que
sacerdote, deixou escapar uma frase inconveniente á página 198. Talvez por esse motivo não
permitiríamos que todos lessem o romance. – S. d’A.
******
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Florian, Jean Pierre Claris de -, poeta francez, nasc. a 6. III. 1755 no castello Florian perto de
Sauve; fall. a 13. IX. 1794 em Sceaux. Membro da Academia Franceza. Encarcerado em 1793,
foi salvo pela queda de Robespierre. Suas fabulas são as melhores depois das de Lanfontaine;
suas novelas são sentimentais, seus romances pouco interessantes. O Padre Guevara, S. J. diz
que, em geral, não é recomendável.
3742 – ELIÉZER OU A TERNURA FRATERNAL. Não o lemos, mas affirmaram-nos que é
inoffensivo e muito sentimental.
******
Mael, Pierre -, pseudonymo de Charles Causse, nascido em 1862 em Lorient, falecido em
1904, em Paris.
6671 – Filha (A) do Sol – Versão portuguesa de Herculano da Fonseca. Livraria F. Alves, Rio.
Interessante e moral. Merece ser recommendado. O enredo é simples: duas moças amam o
mesmo rapaz; uma, perto da morte, deixa-o a sua amiga. A unica inconveniencia é que, na capa
desta edição, estão anunciadas obras péssimas.
******
Rodrigues, Amelia -, nascida em 26. V. 1861. Uma das mais distinctas e beneméritas escriptoras
do Brasil catholico. Todos os seus livros são positivamente uteis. Como poetisa, Amelia
Rodrigues tem versos de sentimento, idéa e forma admiráveis.
[...]
9036 – Mestra e Mãe. 2$000. Pequeno romance, tão bem feito que foi unanimmemente
aprovado pelo Conselho Superior de Instrucção Publica da Bahia. Quadros encantadores e
suggestivos. Assumpto nacional e religioso.
******
Sinzig, O. F. M., Frei Pedro – Nascido em Linz, no Rheno (Allemanha) em 29. I. 1876.
Compositor musical, jornalista e escriptor. Desde 8. VI. 1893 no Brasil. Naturalizado brasileiro.
[...]
9889 – Não desanimar. Romance contemporaneo brasileiro. “Vozes de Petropolis”. Broch.
2$000; enc. 3$000.
“Variadissimos são os scenarios, em que se movem os personagens. Começa no theatro
real Wiesbaden; continua em Oberammergau; prossegue em Lisboa, de cuja novel republica
fornece significativas notas; passa para bordo de um grande transatlantico; detem-se no Rio de
Janeiro; desenvolve-se em pleno campo, no planalto de Santa Catharina; volve á Capital
Federal, de que descreve pittorescas paisagens e curiosas occurrencias; relata a revolta dos
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marinheiros em Novembro e Dezembro de 1910; termina na povoação de Nossa Senhora de
Apparecida.
Em tudo isso, nota-se vibrante espirito de observação, destreza na coordenação dos
factos, delicadeza de sentimentos, nobreza de idéas, genuíno talento, servido por uma vontade
activa, firme, cheia de calor e de sinceridade. – Conde de Affonso Celos.”
[...]
9891 – Ai! Meu Portugal. Romance histórico. “Vozes de Petropolis”. Broch. 3$000; enc.
4$000. “Ninguém, como Frei Pedro, me falou tanto ao coração, pintando a alma portuguesa na
sua mais doce e alegre expansão patriotica... Um dos melhores romances escriptos ultimamente
em lingua portuguesa. “Ai! Meu Portugal” ficará até futuras gerações catholicas”. Soares d’
Azevedo.
******
Zola, Emile -, nasceu a 2. IV. 1840 em Paris, filho d’um engenheiro italiano; morreu
miseravelmente, na mesma capital, a 29. IX. 1902. É o representante mais forte do naturalismo
no romance, que não recua de descrever o que ha de mais baixo e animal no home, pelo que é
muito prejudicial. “Suas obras são tão ignobeis que até seus amigos acabaram por ter nausea
delas.” Assim diz o P. Bethléem. Todos os seus livros estão no Indice, pelo que deve ser
proscripta a leitura de:
11.698 – Capitão (O) Burle, 11.699 – Contos a Ninon, 11.700 – Crime (O) do Padre Mouret,
11.701 – Derrocada, A -. 11.702 – Dinheiro, O -. 11.703 – Doutor (O) Pascal, 11.704 –
Fecundidade, 11.705 – Filha (A) de Naná, 11.706 – Fortuna (A) dos Rougons, 11.707 –
Germinal, 11.708 – Historia da lavadeira Gervasia, 11.709 – Lourdes, 11.710 – Magdalena
Férat, 11.711 – Naná, 11.712 – Obra, A. 11.713 – Pagina (Uma) de amor, 11.714 – Paraizo
(O) das damas, 11.715 – Pecado (O) do Padre Mouret, 11.716 – Regabofe, 11.717 – Roma,
11.718 – Romance (O) da moda, 11.719 – Rougon Macquart, 11.720 – Senhor (O) Ministro,
11.721 – Sua Excellencia Eugenio Rougon, 11.722 – Taverna, A -. 11.723 – Terra, A - . 11.724
– Thereza Raquin, 11.725 – Trabalho, O - . 11.726 – Ventre (O) de Paris, 11.727 – Verdade, A
-., 11.728 – Virgens e pecadoras.
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ANEXO B: FOTOGRAFIAS DE ATRAVÉS DOS ROMANCES (1915)
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ANEXO C: CAPA DA REVISTA VOZES DE PETRÓPOLIS (1907)
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ANEXO D: BOLETIM DA LIGA PELA MORALIDADE (1924)
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ANEXO E: CORRESPONDÊNCIA DE PIO OTTONI A BELISÁRIO TÁVORA
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ANEXO F: PRIMEIRA EDIÇÃO DE MADEMOISELLE CINEMA
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ANEXO G: PRIMEIRA EDIÇÃO DE “NÃO DESANIMAR!” DE PEDRO SINZIG

258

ANEXO H: CAPA DE “ORVALHO VESPERTINO”, COLEÇÃO OBRAS COMPLETAS
DE ANCILLA DOMINI

