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Introdução: A literatura é uma das mais belas formas de manifestação da arte; por meio dela, 

é possível expressar sentimentos, emoções e opiniões sobre os mais variados temas, uma forma 

de (re)construir os mundos real e ficcional, registrar e representar nossa cultura e nossa História. 

Toda produção artística está integrada ao tempo, à cultura, a histórias e a tradições e, por isso, 

a obra literária pode ser considerada como um exemplar da expressão de sua época, de sua 

cultura. Objetivo: Tomando como tema a questão religiosa e o celibato e suas implicações na 

sexualidade do sujeito que se propõe a viver consagrado à vida religiosa e celibatária, este artigo 

tem como objetivo fazer algumas reflexões sobre a religiosidade e o celibato na obra “O Crime 

do Padre Amaro”, de Eça de Queiroz. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

em livros, revistas e sites da Internet que tratam do assunto, seguida de uma análise literária do 

romance. Resultados e discussão: Por meio de pesquisa bibliográfica, relacionamos a obra ao 

período literário em que se encaixa, o Realismo/Naturalismo português. No livro, é possível 

encontrar uma série de críticas ao comportamento e à postura de dirigentes religiosos como o 

Cônego Dias. A história do livro gira em torno de um romance entre um padre e uma 

paroquiana. Desse relacionamento vem uma gravidez que resulta na morte da mãe e do bebê, o 

que foi acobertado pela Igreja. Conclusão: Percebe-se que, bem ao gosto literário da época, “O 

Crime do Padre Amaro” possui características que o relacionam às temáticas desenvolvidas no 

Realismo Naturalismo. 
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