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Resumo: O florescente século XIX trouxe à Província do Pará inúmeras transformações, tanto nos 

planos social e político como no religioso, já na primeira metade do século a região vivenciará as 

reverberações daquilo que foi o princípio do movimento romanizador na Amazônia. A partir da 

análise dos documentos deixados pelo 9 º Bispo do Pará, D. Afonso de Moraes Torres, e as 

contribuições advindas das obras de João Santos, Hugo Fragoso e João Camilo de Oliveira Torres 

(pioneiros no estudo sobre o catolicismo romanizador) e atualmente Fernando Arthur de Freitas 

Neves e Raymundo Heraldo Maués, que trabalham com o processo de romanização em âmbito 

regional, mais especificamente da região amazônica, tenho por objetivo compreender através do 

personagem de D. Afonso Torres a influência, e as reverberações advindas da Santa Sé, e de que 

forma, grande parte do clero posicionou-se frente a tais posturas. No mais, a pesquisa busca 

compreender as transformações que o recente processo de romanização trouxe ao cotidiano de 

clérigos e de cidadãos comuns do Pará e junto a isto, o caminho que o Bispo ultramontano trilhou 

até a sua nomeação a Deputado da Província do Amazonas. 
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O florescente século XIX trouxe à Província do Pará inúmeras transformações, tanto 

nos planos social e político como no religioso. Já na primeira metade do século, a região 

vivenciará as reverberações daquilo que foi o princípio do movimento romanizador na 

Amazônia. A partir da análise dos documentos
2
 deixados pelo 9 º Bispo do Pará, D. 

Afonso de Moraes Torres, e as contribuições advindas das obras de João Santos, Hugo 

Fragoso e João Camilo de Oliveira Torres (pioneiros no estudo sobre o catolicismo 

romanizador) e atualmente Fernando Arthur de Freitas Neves e Raymundo Heraldo 

Maués, que trabalham com o processo de romanização
3
 em âmbito regional, mais 

especificamente da região amazônica, tenho por objetivo compreender, através do 

personagem de D. Afonso Torres, a influência e as reverberações advindas da Santa Sé e 

de que forma, grande parte do clero e o próprio Bispo posicionaram-se frente a tais 
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posturas. No mais, a pesquisa busca compreender as transformações que o recente 

processo de romanização trouxe ao cotidiano de clérigos e de cidadãos comuns do Pará e 

junto a isto, trabalhar a postura doutrinária de D José Afonso de Moraes Torres, a fim de 

analisar o seu caráter ultramontano
4
 e de que forma ele se desenvolveu em suas atitudes no 

bispado. 

Afonso Torres nasceu no Rio de Janeiro em 1805 e faleceu em 19 de novembro de 

1865, realizou parte de sua formação no Seminário de Caraça
5
, em Minas Gerais, onde 

ingressou em 1824, período em que o Seminário era dirigido por padres portugueses, da 

congregação dos Padres de Missão, também conhecidos por Lazarista porque a primeira 

casa da Congregação, em Paris, se chamava “Casa de São Lázaro”. Esses religiosos foram 

conhecidos por introduzirem o ultramontanismo no Brasil, foram eles, juntamente com os 

Jesuítas e principalmente Salesianos que dedicaram-se ao ensino de bases católicas 

conforme os preceitos ultramontanos de reforma do clero, nos estabelecimentos 

masculinos. Ao formar-se, Afonso Torres ingressou na Congregação dos Padres da 

Missão, posteriormente, optara pelo clero secular que o levou ao exercício de pároco da 

Freguesia do Engenho Velho no Rio de Janeiro e mais tarde, a função de Bispo da 

Província do Pará. 

Durante todo o seu bispado, Afonso Torres demonstrará uma postura romanizadora, 

que buscava revitalizar a presença do catolicismo na sociedade, resgatando a ligação com a 

Santa Sé tão enfraquecida durante o regime de padroado, por isso, empenhou grande 

esforço para imprimir ao tradicional catolicismo luso-brasileiro as marcas do catolicismo 

romano, caracterizando a necessidade de reforma o clero e do povo cristão, com a 

preocupação maior de afastar os fiéis do catolicismo marcadamente devocional, e orientá-

los para a prática de um catolicismo com ênfase no aspecto doutrinário e sacramental. Foi, 

por isso, um bispo sempre atento a formação do clero, sendo inclusive, responsável pela 

criação de dois seminários na região amazônica, o de Óbidos e o de Manaus. Esta 

preocupação com a formação dos religiosos é característica de sua própria formação entre 

os Lazaristas no Seminário de Caraça, berço da doutrina ultramontana no país, que 

possibilitou sua formação e posterior ingresso na:  

Congregação da Missão onde ordenou-se a 1º de maio de 1828. Assim 
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como seus pares, fora indicado ao episcopado pelo Estado, mas como a 

aquiescência da Igreja, no dia 22 de janeiro de 1844, sendo ordenado 

bispo no dia 21 de abril do mesmo ano, pelas mãos de Dom Manuel de 

Monte Rodrigues de Araújo, bispo do Rio de Janeiro, e Dom Pedro de 

Santa Mariana e Sousa, bispo auxiliar do Rio de Janeiro . Para conforto 

espiritual de seu rebanho não descuidou das visitas pastorais, sendo o 

primeiro no estabelecimento de alguma regularidade nesta ação tornada 

característica do ultramontanismo em vista de romanizar o catolicismo 

tradicional e popular na Amazônia. Sem poupar esforços avança no 

estabelecimento de paróquias como Bujaru, Breves, Andirá, Mocajuba, 

Carmo do Tocantins, Santo Ângelo de Tauapessaçu
6
 

 

Concomitantemente ao bispado Afonso Torres envolveu-se com a política, em 1851, 

quando tornou-se deputado pela então recém criada Província do Amazonas (1850). Após 

21 anos a frente da diocese “parecia não encontrar mais respaldo para seu múnus pastoral 

renunciando em 24 de setembro de 1857, ainda na maturidade aos 52 anos de idade, 

tornando-se bispo emérito da Belém do Pará.” 
7
 

Com intuito de demonstrar as transformações que esta nova forma de ver e pensar, 

pautadas em uma aproximação com as orientações romanas, trouxeram à vida dos 

religiosos paraenses, esta pesquisa focalizará os percalços daquele que teria sido um dos 

principiantes do movimento ultramontano no Pará. E para isso, recorrerá às fontes 

documentais que se encontra em nosso Estado, a fim de colaborar com a produção 

bibliográfica que trata de parte de um momento histórico ainda pouco explorado. Podendo 

desta forma, clarear o horizonte das “histórias” vivenciadas nas décadas de 40 e 50 do 

século XIX, onde a população regional e nacional vivenciara mudanças fundamentais no 

contexto da construção histórica de nossa sociedade, tais como os episódios da abolição 

do tráfico (1850), a Lei de Terras (1850) e as experiências de trabalho livre com 

imigrantes, situações que trouxeram a tona juntamente com o processo de romanização, 

uma nova realidade e conseqüentemente influenciaram em uma nova forma de ver e 

pensar da população. 

Ainda em seus primeiros passos, esta pesquisa busca coletar informações que 

"descortinem" o momento pesquisado, neste sentido, alguns autores já anteriormente 

citados, foram de fundamental colaboração. Entre eles encontra-se Hugo Fragoso, 

religioso que nos possibilitou um panorama, a partir de sua compreensão, do 
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posicionamento da Igreja nesse período de transição, e de mudanças estruturais pelo qual 

passava a Instituição. Em “A igreja na formação do estado liberal (1840-1875)”, segundo 

capítulo da obra “História da Igreja no Brasil: Tomo II/2”, Hugo Fragoso analisa a 

condição da Igreja em grande parte do século XIX, abrangendo o período em que Afonso 

Torres assume o bispado do Pará. 

 Segundo Fragoso “a Igreja como instituição, torna-se neste período histórico, mais 

católica romana e menos nacional” 
8
, o que a tornará menos sujeita a ortodoxia, em grande 

parte, influenciada pelas normas tridentinas
9
, que firmaram-se em decorrência dos 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos que questionavam a hegemonia da Igreja 

desde a Revolução Francesa, e que no Brasil, motivaram a intensificação de contestações 

associadas aos liberais. Isso explicará o posicionamento conservador assumido por grande 

parte do clero que buscava reagir à situação do surgimento e dispersamento de idéias 

liberais, conforme os preceitos ordenados pela Santa Sé. As contestações passam a ser 

vistos pela Igreja como “organismos maus” e esta, no afã de proteger o seu rebanho 

assume o papel “heróico” de confrontadora dos “inimigos da fé”, numa transposição do 

ideal para o real que a levará a adotar uma postura mais ligada a “Roma” e ao Papa, 

perdendo lentamente seu vínculo com o Estado.  

Para Fragoso
10

 o processo de romanização assumido pela Igreja, representou ainda 

uma forma de afastar-se da cultura indígena e negra e de aproximação a cultura européia, 

tese também defendida por Raymundo Heraldo Maués como veremos mais adiante. 

Esta transição para um catolicismo romanizado e europeizado deu seus passos iniciais 

antes mesmo do bispado de D. Afonso Torres, bispos como D. Romualdo Coelho, no caso 

do Pará, já haviam buscado implantar noções de um catolicismo hierarquizado e ligado as 

diretrizes “de Roma”, que fora na região, enfraquecido pelo regime de padroado. 

Entretanto, a grande maioria dos documentos e bibliografias até aqui analisados, 

evidenciam, que foi a partir do bispado de Afonso Torres que estas noções se tornaram 

mais presentes, caracterizando a necessidade de reforma do clero e do povo cristão, a partir 

da busca pela revitalização da presença do catolicismo na sociedade, empenhando, para este 

fim, grande esforço para imprimir ao tradicional catolicismo luso-brasileiro as marcas do 

catolicismo romano, com a preocupação maior de afastar os fiéis do catolicismo 
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marcadamente devocional, e orientá-los para a prática de um catolicismo com ênfase no 

aspecto doutrinário e sacramental. 

A hipótese desta pesquisa é ainda mais desafiadora no sentido de que propõe, que 

além de um romanizador, D. Afonso Torres teria tido, antes mesmo de D. Macedo Costa, 

uma postura ultramontana, de oposição ao regalismo, ou seja, de submissão do clero 

somente ao Imperador em detrimento ao Papa, imbuído para isso, de uma doutrina que já se 

fazia marcante em sua formação desde os tempos de seminarista, em Caraça. A análise dos 

documentos, ainda não finalizada, possibilitará uma maior compreensão de suas ações 

enquanto bispo, a fim de que se possa perceber ou não, se D. Afonso Torres foi realmente, 

um partidário da autoridade absoluta do papa em recusa a subserviência ao poder temporal.  

 Esse processo, difundido durante o bispado de Afonso Torres irá aos poucos, 

viabilizar a tomada de consciência por parte da Igreja quanto a sua autonomia, o que a 

levará, no final do século XIX, a separação total entre as instituições Igreja e Estado com 

o advento da República. A relação de padroado presente durante todo o bispado de Afonso 

Torres, que permitirá a intromissão do Estado na vida religiosa, passa, conforme a 

intensificação do processo de romanização, a desagradar os religiosos que só se viam 

submissos ao Santo Papa. Além disso, a postura distinta quanto à questão da liberdade de 

consciência religiosa que apresentavam o Estado e a Igreja, passa a fragilizar e corroer a 

relação existente entre as instituições. O Estado durante o apogeu do Império buscará 

fortalecer sua imagem de Estado forte e centralizador, o que o levará a intervir mais 

intensamente no domínio religioso, fator que favorecerá ainda mais o racha ente Estado e 

Igreja. Todavia, há que se ressaltar que a intenção dos religiosos ultramontanos 

inicialmente não era a de dissociação entre Igreja e Estado, já que: 

havia certa margem de liberdade para a atuação da Igreja, o que 

facilmente se entende pela diferença entre o prescrito e o vivido. Essa 

situação, que se estendeu até o final do período do Império, por certa 

usurpação da parte do governo brasileiro de diretos que, a rigor, só 

pertenciam ao governo português, permitiu, no entanto, uma certa 

vinculação da Igreja ao poder que, com altos e baixos, de algum modo se 

estendeu mesmo pelo período republicano
11

 

 

Neste momento, o fator motivador da consolidação da postura romanizadora da 

Igreja, será o liberalismo, que cada vez mais ameaçava a fé cristã e emergia da relação 
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“altar - trono”, fazendo com que a instituição religiosa olhasse, cada vez com mais 

desconfiança a posição de subserviência ao poder temporal. Ao poucos essa desconfiança 

cederia lugar a uma total negação e/ou intolerância ao poder temporal incapaz de combater 

o liberalismo. Com advento da República, regime que surge fortemente marcado pela 

idéias liberais, concretiza-se a secularização entre Estado e Igreja que marcará a legislação 

de 1890. 

E se para Fragoso o conflito aqui analisado se caracteriza pela disputa entre Estado e 

Igreja, para João Camilo de Oliveira Torres, o conflito ideológico entre as posições 

antagônicas Liberalismo e Ultramontanismo é que será a máxima do século XIX. Para ele, 

os eixos centrais desse conflito, encontram-se primeiramente na simpatia que o 

liberalismo nutria pelo protestantismo, “o liberalismo hostilizava claramente a religião, 

notadamente a católica (geralmente nutria simpatias pelo protestantismo)” 
12

, apesar desta 

afirmativa, há que se analisar que, durante um longo período, catolicismo e liberalismo 

mantiveram uma relação de coexistência sem grandes choques, fato que inclusive, que nos 

leva a discordar de outra argumentação de João Torres, quanto à delimitação do eixo de 

conflito entre liberalismo x ultramontanismo. Explicarei melhor, para Torres os liberais 

assumiram na defesa pela democracia o ateísmo, pois, acreditavam que o catolicismo 

justificaria a monarquia ao atribuir ao monarca o "direito divino” 
13

. Todavia o próprio 

autor relativizará suas colocações: 

se o poder vem de Deus, devemos optar pela realeza, se somos contra a 

monarquia, devemos atribuir uma origem meramente humana ao poder. 

Um poder eletivo vem dos homens, logo, não vem de Deus. Esta 

argumentação foi usada, inclusive, no Manifesto Republicano de 1870. 

Com a redescoberta de Suárez, sabemos que o poder político transmite-

se de Deus ao governante pela comunidade, e que um poder vindo do 

povo pode ter caráter monárquico. E que um ateu pode ser monarquista e 

um católico republicano, e que afinal, nada tem uma coisa com a outra. 
14

 

 

Fernando Arthur de Freitas Neves é ainda mais elucidativo quanto a tal questão, 

segundo ele: 

O liberalismo no Brasil soube ousar ao não colocar em evidência a 

separação entre estado e igreja. Contribuiu para esta posição o fato do 

liberalismo contar entre seus quadros com clérigos e religiosos 

defensores da política liberal, mas sem necessariamente considerarem 

essa postura como uma falta de fidelidade aos mandamentos da Igreja. 
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Desde já é preciso frisar que não se trata de um liberalismo às avessas, 

mas é preciso compreender o papel criativo do liberalismo que pôde 

conviver como uma ideologia comum aos partidos conservadores e ao 

partido liberal.
15

 

 

Para Neves, o liberalismo brasileiro se deu a partir de um contexto distinto do 

Europeu, segundo o autor, o liberalismo aqui, precisou moldar-se ao contexto político-

social, apresentando por isso, uma postura distinta que, no entanto, não o excluiu do 

cenário nacional
16

. Para este autor, o ambiente da Igreja Católica foi, muitas vezes, um 

ambiente de sobreposições onde conviviam ultramontanos e liberais católicos, que não se 

consideravam menos católicos ou não católicos por serem liberais
17

. Entretanto não se 

pode condenar a análise de José Camilo Torres sem antes ressaltar que, embora em alguns 

momentos este utilize uma periodização mais geral, e se refira ao século XIX como um 

todo, o foco de sua pesquisa se dá em um período posterior ao bispado de Afonso Torres 

(1844-1856), onde o contexto político, social e religioso forçava outra conjuntura, bem 

mais próxima a análise feita pelo autor. 

Voltando ao período e ao loco estudado por esta pesquisa veremos que os reflexos 

da difusão das idéias romanizadoras no Brasil, são quase imediatos a sua difusão na 

Europa. Para João Santos, já nos anos de 1840 teremos as primeiras reverberações locais 

de um processo de romanização, que tem como figuras principais segundo o mesmo autor, 

os Bispos D. José Afonso de Moraes Torre e D. Antônio de Macedo Costa. 

 Segundo Santos “em 1844[...] o papa Gregório XVI aceitou a indicação feita pelo 

governo imperial, nomeando [...] Pe. José Afonso de Moraes Torres, para o cargo de bispo 

da diocese do Pará”
18

, como costumeiramente ocorria no período. Apenas após a 

proclamação da República a Igreja passa a ter autonomia para a criação de bispados.

 No período do seu bispado, o processo de romanização começa a ensaiar seus 

primeiro passos, decorrentes do enfraquecimento da vinculação com Roma existente no 

período colonial, característico do próprio regime de padroado. Será a partir do século 

XIX, sobre a influência principalmente do lazaristas, que a Igreja nacional passa a resgatar 

a ligação com a Santa Sé e a proclamação de adesão total ao Papa. Quanto mais este 

movimento cresce, mais a relação com o “trono” ficará desgastada, os religiosos passaram 
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a enxergar, no Regime de Padroado, alguns obstáculos que impossibilitaram a constituição 

do processo de renovação das relações com Roma e de subserviência a Santa Sé. 

 Muitos dos ofícios
19

 e documentos da Câmara dos Deputados
20

 já analisados e 

algumas bibliografias como João Santos e Fernando Neves, permitiram-me perceber que 

durante o seu bispado, D. José Afonso de Moraes Torres, estabeleceu algumas metas 

prioritárias, tais como: a formação do clero, as visitas pastorais e a catequese indígena. 

Fatores importantes que possuíam uma finalidade alinhada aos preceitos do movimento 

ultramontano, que buscava a formação filosófica e intelectual dos religiosos, de modo que, 

não os permitisse a inclinação aos “radicalismos” emergidos no período com a emergência 

do liberalismo e ainda a garantia, neste caso através das visitas pastorais, da 

reaproximação dos padres, principalmente dos lugarejos mais afastados, as doutrinas 

romanas, tão dificilmente mantidas nos lugares mais ermos da região, onde o catolicismo 

cada vez mais assumiria um aspecto popular, tão malquisto a doutrina católica 

ultramontana, por permitir a heresia do leigo 

tolerada e, mesmo, absorvida pela instituição eclesiástica, na medida em 

que não se torne „cismática‟, isto é, na medida em que possa permanecer 

“inserida no aparelho religioso e assim contida pela autoridade 

eclesiástica. 
21

 

 

 Passemos a análise da postura de D. José Afonso de Moraes Torres e de suas 

principais preocupação durante bispado. Como já anteriormente citado Afonso Torres foi 

extremamente preocupado com a catequese indígena, pela qual dispensou grande parte de 

seu empenho enquanto Bispo. Foi ainda bastante empenhado na defesa das côngruas, 

espécie de salário pago pelo Estado aos clérigos, principalmente após ter-se elegido 

Deputado, pela Província do Amazonas (1950-1953). 

Se comparadas as preocupações do 9° Bispo do Pará com os “Atos mais importantes 

do episcopado de Dom Antônio de Macedo Costa”, que encontram-se em sua biografia 

escrita por Antônio Lustosa, veremos a semelhante atuação de ambos os Bispos, que 

preocupados com a consolidação da doutrina romanizada, e porque não ultramontana, 

buscaram reformar o clero e os católicos. A semelhante atuação destes, com análoga 

finalidade, permitem a hipótese de que Afonso Torres foi em nossa região, o percurso do 
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movimento ultramontano, mas tarde presente no bispado de D. Macedo. Em sua obra, 

Antônio Lustosa, nos fornece a seguinte informação: 

 Como verdadeiro Pastor das almas, por diversas vezes empreendeu 

longas viagens para levar o pão da palavra evangélica aos seus 

diocesanos disseminados pelos vastos e inóspitos sertões do Pará e 

Amazonas [...] Empenhou-se totis viribus em reformar o seu Clero; neste 

intuito mandou, para se educarem nos melhores seminários da Europa, 

mais de 40 jovens, muitos dos quais ocupam brilhantes posições, já no 

Sacerdócio, já em outros ramos da sociedade [...]Fez chegar aos ouvidos 

do Governo a sua eloqüente palavra, em benefício da catequese e 

civilização dos índios, e com mãos de mestre indicou os meios precisos 

para alcançar tão almejável intento[...]Animou e continuamente, com 

grande esforço, a instrução da mocidade. Neste intuito reformou o 

Seminário, dando-lhes um pessoal idôneo.
22

 

 

          As atitudes listadas mostram o qual parecido foi à atuação de ambos, e a intenção de 

tais atuações, que quando não visavam tolhi a disseminação de um catolicismo popular 

objetivavam ao menos, reformar o clero que neste momento se encontrava muito mais 

ligado aos traços de uma cultura local, marcada pela miscigenação de diversos tipos de 

religiosidade, que trazia em seu corpo, identidades negra e indígena. Por isso a 

emergência, para ambos, da catequização dos indígenas, a fim de criar obstáculos à 

expansão de sua cultura, mais principalmente de sua religiosidade. 

Afonso Torres iniciou suas visitas pastorais em 1845, pela paróquia de Vigia, e a 

continuou em 1846, pelo rio Tocantins, Guajará, Capim e Bragança, foi, entretanto sua 

mais longa visita pastoral a realizada pelos rios Amazonas, Solimões, Madeira, Purus e 

Tapajós, este com duração de 21 meses. As visitas pastorais eram uma forma de vigilância 

as localidades mais distantes do bispado e das reverberações da Santa Sé, sendo ainda 

“excelente ocasião de admoestar os padres relapsos, aconselhá-los a se entrosarem na 

renovação pretendida e que „ele (Afonso Torres)‟ estava querendo impor à Igreja da 

Amazônia” 
23

. Quanto à formação do clero e dos jovens seminaristas Afonso Torres 

voltou suas ações à criação de dois seminários o de Óbidos, chamado Luiz Gonzaga, 

criado em 1846 e o de Manaus criado em 1848 com o nome de São José, e o Colégio 

criando em Cametá. Além disso, preocupado com a instrução aos moldes de Roma, 

empreendeu “medidas renovadoras no secular seminário da diocese do Pará, inicialmente 

dando novo estatuto ao estabelecimento e trazendo um religioso lazarista” 
24

, padre José 
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Joaquim de Moura, seu antigo mestre em Lógica no seminário de Caraça, para ajudar na 

formação dos seminaristas que mais tarde iriam disseminariam o catolicismo romanizado, 

contribuindo para reformar o clero regional.  

Neste contexto, vale ressaltar ainda, a importância da obra de autoria de D. José 

Afonso de Moraes Torres, que tinha como intuito consolidar uma postura romanizadora, 

por isso, dotada de forte caráter doutrinário, moral e religioso. O chamado “Compendio 

De Philosophia Racional”, tinha mais que a função de educar jovens seminaristas ou 

religiosos em geral, suas intenções ia além, como mostra o trecho presente em sua própria 

apresentação:  

Livro escrito devido à necessidade de apresentação de um Compendio de 

Philosophia Racional que apresentasse uma doutrina pura e expurgada 

dos princípios do sistema eclético, que minam surdamente os alicerces 

da Religião de Jesus Cristo.
25

 

 

A intenção de sua obra era a de forma religiosos pautada numa doutrina pura, ou seja, 

o mais próxima possível daquele pregada pela Santa Sé, através de uma firme formação 

moral e teológica que os possibilitasse lançarem-se na reforma do catolicismo marcado pelo 

caráter devocional e pelo hibridismo de religiosidades, muitas vezes assumido em 

decorrência da fragilidade de um catolicismo que se desenvolvia no interior das regiões 

amazônicas e convivia muito próximo aos traços de uma cultura e uma religiosidade local 

diversa. 

Para a conclusão desta pesquisa ainda existe um longo caminho à frente, entretanto, 

é importante ressaltar o estado permanente de conflito e de tensão que existiu durante todo 

o período do século XIX entre duas instancias do catolicismo, a “popular” e a “oficial” 

quase sempre envolta as transformações do ultramontanismo. Este processo de conflito 

emergido no século XIX, no Brasil, é chamado por Heraldo Maués de “tensão 

constitutiva”. Segundo este autor, “o catolicismo vive efetivamente, dessa tensão. Não 

poderia existir sem ela. Deixaria de existir se não existisse a oposição bipartite entre 

sacerdotes e sacerdotes e entre sacerdotes e leigos” 
26

. Segundo esse autor, será esse 

conflito, esta tensão, marcada por momentos de ora embate e ora aproximação, chegando 

inclusive a ceder em certos momentos, principalmente quando longe da vigilância 
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superior, que possibilitara a vivência do catolicismo na região, já que não eliminou por 

completo os traços de uma religiosidade católica que se constituía no cotidiano do povo 

amazônida. Por mais firme e presente que tenha sido a atuação dos bispos romanizadores e 

ultramontanos na Amazônia, esta não foi capaz de eliminar por completo os traços de uma 

religiosidade “particular” construída através da junção do popular e do oficial. O caráter 

impositivo da doutrina ultramontana, muitas vezes alheia a realidade destes homens não 

foi capaz de controlar, embora exercida com certo êxito, a “capacidade popular de 

inventar, interpretar, reinterpretar, selecionar o que deve ou não deve adotar dos ditames 

da Igreja oficial” 
27

. 

A romanização representou além de tudo, um desejo destes religiosos e do Estado de 

europeizar a sociedade amazônica através da vinda de missionário e do controle mais 

estrito da fase de romanização, que buscava consolidar uma nova realidade bem distante 

da regional, muito mais ligada à cultura européia e a uma estrutura hierárquica 

verticalizada, onde o concurso do povo não se fez notar senão como elemento coadjuvante 

a quem cumpria obedecer. Para Heraldo Maués a ação dos romanizadores “sobre os 

sacerdotes nativos, desde a formação no seminário, implicava em inculcar valores de 

classe média distanciados do catolicismo popular e tradicional, bem como da realidade de 

um país latino-americano” 
28

. O ultramontanismo representou, em essência, a reação de 

uma Igreja que não mais encontrava em meados do século XIX uma saída para a torrente 

de acontecimentos políticos, sociais e econômicos que questionavam sua hegemonia.  

A esta pesquisa falta ainda à análise de muitos documentos que possibilitem o 

clarear do panorama estudado, todavia, as hipóteses até aqui formuladas, se baseiam na 

idéia de que o processo de romanização na Amazônia começou muito antes do que se 

imagina, quase paralelamente as primeiras manifestações desse processo no âmbito 

nacional e internacional, principalmente porque neste período, a ligação da região com a 

Europa era ainda muito mais fácil do que com da grande parte das províncias do país, 

possibilitando uma ampla e ágil troca de informações. Contudo, as formulações levantadas 

até aqui encontram-se ainda em seus passos iniciais e muito ainda há que se investigar, por 

isso, limito-me a finalizar este texto com as seguintes perguntas: seria D. Afonso de 

Moraes Torres o primeiro religioso, representante do movimento romanizador da Igreja 
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católica, na Amazônia? Se o era, porque então este envolveu-se na política, tão desprezada 

pelos representantes do ultramontanismo?  
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