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-APRESENTAÇAO 

Nos últimos anos, vem se notando, entre 
os selares mais renovados da Igreja católica, 
a necessidade crescente de repensar as 
dimensões cotidianas da vida. Temas como 
sexualidade, afetividade, subjetividade se 
tornam objeto de atenção. Entre o bloqueio 
dos preconceitos e resistências e o apelo a 
soluções de facilidade ou de permissividade, 
não é fácil abordá-los. Como manter a tensão 
fecunda entre liberdade e responsabilidade? 
Novos caminhos, experimentais e provisórios, 
começam a se abrir. 

Até então, estas questões eram consideradas, 
em certos ambientes, como pertencentes ao 
âmbito da vida privada, a serem resolvidos de 
forma individual. A prioridade -quando não a 
exclusividade -dada à temática social 
e política, deixava-as na sombra, ou as 
relegava à categoria de "preocupações 
pequeno-burguesas·. 

Sob esta perspectiva, provavelmente, 
se ocultavam ainda resquícios de liTl sistema 
patriarcal: a dássica civisão entre público e 
privado, subsumindo, de certa forma, a divisão 
entre o domírio do homem e o da mulher, com 
seus papéis sexuais defirldos e imutáveis, 
implicava, além da diferenciação, uma dara 
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subordinação, não só da mulher mas de todo 
o seu mundo, ou seja, o âmbito da casa, 
do doméstico, do familiar, imcluindo aí a 
sexualidade e a subjetividade. "Coisas de 
mulher" - portanto menos importantes, 
contradições secundárias a serem resolvidas 
numa etapa posterior. 

No espaço mais estritamente eclesial, não se 
pode esquecer a tradicional dificuldade da 
Igreja católica para lidar com essas questões; 
marcada pela dicotomia do pensamento 
grego, seu discurso vem associando, 
por séculos, a vivência da sexualidade à idéia 
de pecado. E não é fácil mudar atitudes 
arraigadas no próprio inconsciente coletivo. 

Entretanto, as profundas transformações que 
caracterizam a "revolução sexual" e que vêm 
sacudindo o mundo, desde os anos 60, 
têm também um impacto sobre a Igreja. 
Se institucionalmente as mudanças se dão 
muito lentamente, a nível do comportamento 
concreto da(o)s cristã(o)s as transformações 
são siglificativas. Isto gera entretanto 
uma defasagem nem sempre isenta de 
preconceitos e de c~pas e, muitas vezes -
por que não dizer? - permeada de medo. 



A necessidade da abertura de espaços 
e de um diálogo franco e corajoso se impõe. 
É nessa perspectiva que se insere este 
número especial de ComunlcaçOes do ISER. 

Os três primeiros artigos partem de vivências 
concretas -embora claramente diferenciadas -
no interior da Igreja Católica. Em todos eles, 
uma tónica comllll: a dialética entre a 
experiência original da repressao - levando ao 
questionamento da doutrina oficial e à 
defasagem entre esta e a prática cotidiana -
e a busca de novas pistas. 

O texto inicial traça um diagnóstico sobre 
a vivência da sexualidade entre mulheres 
profissionais católicas. Baseando-se na 
pesquisa participante qJe realizamos no Rio, 
levanta aspectos específicos referentes às 
diversas fases da vida, tentando situá-los no 
cruzamento entre o panorama mais amplo das 
transformações socioculturais e o contexto 
eclesial. 

O texto que se segue, sobre catolicismo 
e sexualidade, é de Carmen Cinira Macedo. 
Compartleira nossa no ISER, faleceu pouco 
tempo depois de escrevê-lo e deixou, entre 
nós, um vazio difícil de ser preenchido. ftiJ 
tentar identificar a "visao nativa· dos memb-os 
de uma comunidade de base da periferia de 
São Paulo, descob-e o mesmo descompasso 
entre a vivência e a doutrir~a. Entretanto, no 
âmago da religiosidade popular, enfatiza a 
importância da intimidade com Deus, o que de 
certo modo relativiza a posição da Igreja; 
a responsabilidade de decidir cabe, em IJtima 
análise, à própria pessoa. Recomece, 
ao mesmo tempo, qJe começam a se dar 
algumas mudanças, na medida em que se 
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abrem espaços, no nível das CEBs, para 
se ciscutir e ap-ender sobre sexualidade. 

A entrevista com Otto Maduro traz uma 
reflexão rica e instigante, a partir de sua 
própria experiência pessoal. As soluções qJe 
foi encontrando para os problemas concretos 
o levaram à ~ção do moralismo e à 
necessidade de repensar valores básicos, 
centrando-se sob-e a defesa integal da vida 
e incicando a emergência de uma "ética da 
temlla". 

O b-eve e denso artigo de M. Josan analisa a 
questão da sexualidade enquanto ll1l desafio 
pastoral proposto à Igreja. Perante os novos 
rumos desta problemática, constata a visao 
negativa da sexualidade que ainda perdura 
em certos meios eclesiais e incica a 
necessidade da autocrítica e da abertlla 
ao ciálogo, para que a Igreja possa dar a 
contriblição que lhe é própria: reconhecer 
a sexualidade enquanto dom e lugar da 
experiência de Deus. 

Finalmente, o artigo de Frei Betto aborda 
um tema específico: a delicada e controvertida 
questão do aborto. Partindo da análise de sua 
complexidade, na atual situação b-asileira, 
aponta as conseqüências negativas do aborto 
clandestino, ao mesmo tempo em que 
reafirma a necessidade de reaiar conóções 
para que a vida possa realmente ftorescer. 

Esperamos, com esta publicação, contribuir 
para desvendar novos caminhos, entre 
o desejo e o mistério ... 

Lúcia Ribeiro 
(Organizadora) 



Vivência da sexualidade 
entre católicas 

LÚCIA RIBEIRO 
Socióloga - ISERIFundação Carlos Chagas 

Apreender como se expressa a questão da 
sexualidade em uma situação historicamente 
determinada passa por recuperar a vivência 
concreta de homens e mulheres que a 
experimentam no seu dia a dia. 

Naturalmente, tal vivência é condicionada 
pelo contexto sociocultural mais amplo, 
refletindo as transformações que o 
caracterizam. No que diz respeito à 
sexualidade, estas transformações vêm 
sendo particularmente intensas e rápidas, 
resultando num quadro em que há 
constantes mutações, ao lado de elementos 
que permanecem. 

É daro que tal influência incide também 
sobre a vivência das mulheres -e homens -
católicos; neste caso, entretanto, interferem 
também as determinações da Igreja, que 
sempre normalizou esta área, por meio 
de sua doutrina moral. Isto configura uma 
situacão bastante complexa e não isenta 
de contradições que, entretanto, é ainda 
bastante desconhecida, encoberta pelos 
bloqueios e pelos preconceitos que dificultam· 
as possibilidades de um diálogo aberto 
e franco sobre o tema, dentro da Igreja. 
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Tentar diagnosticar esta problemática, 
fazendo um levantamento de como ela vem 
sendo sentida e vivida hoje, na sua realidade 
concreta, por mulheres católicas, é o que se 
pretende com este trabalho. 

Para isto, partimos da experiência de nove 
mulheres que se reuniram durante alguns 
meses, de 1987 a 1988, para pôr em comum 
suas vivências e percepções. 

Tratava-se de um grupo bastante 
homogéneo: éramos todas profissionais 
liberais, da Zona Sul do Rio de Janeiro, 
casadas, com idade variando de 30 a 55 
anos, uma formação católica -estudamos, 
quase todas, em colégios de freiras -e com 
posições progressistas. 

Num primeiro momento, sentimos dificuldade 
em abordar o tema: para a mulher da nossa 
geração a explicitação da própria sexualidade 
foi muito reprimida na infância e na 
juventude, e não é fácil liberar-se na idade 
madura ... Por isto mesmo, no início, o tom foi 
mais negativo, ou seja, nossos depoimentos 
enfocavam a questao da sexualidade a partir, 
sobretudo, do seu lado problemático. Isto foi 



considerado bastante significativo, dado que 
as católicas nunca tiveram Chance de falar 
sobre estes assuntos. ·A gente tem que 
primeiro pôr para fora o negativo, senão 
não se descobre o positivo. A mulher tem 
que fazer emergir todo o seu torpor nestas 
questões: o que aprendeu, assimilou e viveu 
ao longo de sua vida e agora quer falar .. ." 

Entretanto, à medida que o grupo se firmava, 
iam surgindo, também, junto com os 
problemas, as críticas e as denúncias, 
experiências e posicionamentos diferentes, 
abrindo novas pistas para se pensar a 
sexualidade à luz da fé, a partir de uina 
prática que já vem se dando. 

O grupo se constitui só de mulheres, 
não por julgar que se tratasse de um tema 
exclusivamente feminino - ao contrário! -, 
mas simplesmente porque nos pareceu 
um caminho mais fácil para iniciar o diálogo. 
Isto, entretanto, não deixa de ser sintomático 
e nos colocou questões que serão abordadas 
mais adiante. 

A metodologia utilizada consistiu em 
estabelecer um espaço de debate totalmente 
livre, onde os diversos temas surgiam 
espontaneamente, a partir das experiências 
e preocupações de cada uma. Não havia 
nenhuma ordem preestabelecida, nem 
mesmo um roteiro de ;x>ntos a serem 
abordados. Os assuntos se entrecruzavam, 
à medida do interesse e do envolvimento 
do grupo. Este mateirbl foi registrado e só 
poste~ormente ordenado e classificado, 
mantendo-se, sempre que possível, o tom 
coloquial dos depoimentos. 
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Crieu-se, com esta dinâmica muito solta, 
um clima de total conóança e liberdade. 
Ao mesmo tempo, isto nos levou a adotar, 
de forma natural, sem nenhlJTla normatização 
prévia, uma perspectiva que é muito 
característica da mulher -e que os 
movimentos feministas, aliás, adotam 
sempre-, na qual o lado pessoal tem um 
lugar privilegiado: partíamos das próprias 
experiências, dos relatos na primeira pessoa, 
onde o afetivo e o ideológico se mesclam ao 
racional. Mais que uma análise teórica sobre 
esta problemática, interessava, sobretudo, 
captar a maneira concreta como esta era 
vivida e avaliada por nós mesmas. 

Pareceu-me relevante, todavia, situar esta 
experiência concreta no contexto mais amplo 
que a condiciona e ilumina. Para isto, na 
primeira parte do trabalho, aponto alguns 
elementos que vêm configurando a questão 
da sexualidade, a partir da realidade 
brasileira atual. Refletindo o processo global, 
também esta área específica vem passando 
por profundas transformações que, 
entretanto, não se dão de forma linear. 
Avaliá-los desde uma perspectiva crítica 
faz-se indispensável. 

Diante desta problemática, a doutrina 
da Igreja, claramente definida a nível 
dos princípios, nem sempre corresponde 
à vivência cotidiana dos católicos, gerando 
uma situação de verdadeira esquizofrenia; tal 
situação convive, por um lado, com um clima 
de repressão que ainda caracteriza alguns 
setores; mas, por outro, começa a se abrir 
a novas pistas que vão surgindo, levando 
a repensar os problemas atuais à luz da fé. 



É neste contexto mais amplo que se situa 
a vivência concreta do nosso grupo -objeto 
da segUnda parte - também ela marcada pela 
dialética entre a repressão, a esquizofrenia 
e a abertura de novas pistas. 

Esta vivência se expressa em aspectos 
específicos, que se referem à sexualidade 
nas diversas fases da vida e à questão da 
reprodução; sua análise, seguida de um 
rápido levantamento de algumas dimensões 
que caracterizam a vida atual, constitui 
a parte central do trabalho. 

Finalmente, na conclusão, são indicados 
alguns desafios que se colocam hoje 
perante esta problemática, bem como 
sua feminizaçAo. 

O trabalho aqui apresentado possui 
características peculiares, dadas pela 

· maneira como foi realizado, em função 
da configuração do grupo e da metodologia 
adotada: não se trata de uma pesquisa 
científica strictu sensu, nem de uma 
teorização sistemática e/ou exaustiva sobre 
o tema, bibliograficamente fundamentada. 
A própria coleta de dados, na ausência de 
uma sistematização prévia, de forma alguma 
foi abrangente: alguns temas foram 
amplamente explorados, alguns apenas 
aflorados e outros sequer abordados. 
Isto não representa uma seleção a partir 
de critérios teóricos ou ideológicos, 
mas simplesmente o reconhecimento 
de que a análise reflete, inclusive neste 
aspecto, nossa própria situação. 
Na medida em que os temas nos tocavam 
mais de perto, a ênfase dada a eles também 
era maior. 
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O trabalho tampouco pretende ser 
representativo da problemática vivida 
por todas as mulheres católicas, tanto pelo 
número reOOzido de participantes quanto 
pela especificidade da situação. Como todo 
estudo de caso, aprofunda aspectos relativos 
a um determinado grupo. Êntretanto, na 
medida em que qualquer grupo está sempre 
inserto em um contexto social mais amplo, 
que o condiciona, é possível recuperar, 
através de suas características próprias, 
elementos que também caracterizam o todo. 

Neste sentido, nossa experiência esboça 
alguns traços que configuram uma 
problemática mais ampla: a maneira como 
é vivida hoje a questão da sexualidade entre 
mulheres católicas. Embora parta de 
formulações específiCas, aponta problemas 
que, na sua essência, são comuns a _grande 
parte da população feminina. 

Foi o resultado deste trabalho coletivo que 
incorporei à minha reflexão pessoal e que 
aqui apresento, como colaboração às 
tentativas de levantar esta questão no interior 
da Igreja no Brasil. 

SEXUALIDADE E IGREJA 

A questao da sexualidade 
no Brasil de hoje 

A sexualidade é uma dimensão permanente 
e irrecusável do ser humano; imanente à sua 
própria natureza, é algo que o define desde 
o começo até o fim da vida. Expressando-se 
através de múltiplos aspectos, configura uma 
maneira própria de ser; neste sentido, 



o conceito de sexualidade é muito mais 
amplo e nao se reduz apenas à genilalidade. 
Afinna-se na aheridade, na relação homem/ 
mulher e, no encontro dos dois- gerando 
a vida -, atinge sua realização mais plena. 

Embora universal, a sexualidade é 
experimentada diferencialmente, em função 
da época e da cultura em que se vive, da 
classe social e da etnia a que se pertence, 
da regiao do país em que se habita e até 
mesmo do próprio ciclo de vida; tanto suas 
expressões como as normas sociais que a 
regulam variam - em maior ou menor grau. 
isto significa que nao se pode tratar esta 
questão de fonna abstrata, se se quer 
compreender as express6es que assume 
na vivência de grupos ou indivíduos 
historicamente situados. Para tanto, 
é indispensável enfocá-la dentro de 
um contexto social detenninado, com 
as particularidades que o configuram. 

No caso da realidade brasileira, as maneiras 
de abordar e de pensar a sexualidade vêm 
sofrendo, nas últimas décadas, profundas 
mudanças, refletindo - embora com 
características próprias- um processo 
que se dá a nível mundial. 

tais mudanças estão intimamente vinculadas 
às que vêm se dando na área relativa à 
reprodução e que têm, como parâmetros, 
alguns aspectos fundamentais. 

O primeiro deles diz respeito ao processo de 
transição demográfica, ou seja, à passagem 
de níveis altos para níveis baixos das taxas 
de mortalidade e fecundidade. Enquanto 
na Europa este processo se deu durante 
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um largo período, com o envelhecimento 
paulatino e a redução progressiva do 
tamanho da população, aqui o declínio quase 
paralelo de ambas as taxas vem ocorrendo 
há não mais de 40 anos. A queda da 
fecundidade, sobretudo, foi extremamente 
rápida e consistente nas duas últimas 
décadas. Não se deu, entretanto, de forma 
homogénea: vem sendo mais acentuada 
no grupo de mulheres adultas e, ao contrário, 
menos sensível nos grupos mais jovens, 
o que resulta no aumento da maternidade 
na adolescência. Este problema assume 
especial gravidade, se se pensa que afeta 
sobretudo as famílias mais carentes. 

Naturalmente, este declínio se deve, entre 
outros fatores, ao aumento do uso de métodos 
anticoncepcionais. Com a descoberta dos 
anticoncepcionais modernos (pílulas e DIU) 
se abriram as possibilidades, por um lado, 
de separar sexualidade e reprodução e, por 
outro, de fazer com que a última se tornasse 
objeto de uma escolha consciente. Isto 
representou uma grande transfonnação 
na percepção da sexualidade, possibilitando 
repensar seu significado e ampliando as 
margens de vivê-la sem riscos, sobretudo 
no caso da mulher. 

No Brasil, o acesso aos novos métodos 
anticoncepcionais se deu a partir dos anos 
60 e, desde então, sua utilização vem 
aumentando. No momento atual, pode-se 
afinnar que a proporção de seu uso é 
comparável à dos Estados Unidos. Com 
efeito, pesquisa recente demonstra que 
dois terços das mulheres, em união legal 
ou consensual, de 15:a 44 anos, estavam 
usando algum tipo de anticoncepcional. 



Tal uso, entretanto, não se dá sem profundas 
distorções e, com isto, se diferencia 
radicalmente do padrão americano. A grande 
maioria das mulheres utiliza basicamente 
dois métodos: pílula ou esterilização 
definitiva, ocupando esta última o primeiro 
lugar (42,2% das usuárias de métodos 
anticoncepcionais). A gravidade desta 
situação é maior quando se sabe que 
a esterilização é um método irreversível, 
e que nem sempre sua utilização, no caso 
brasileiro, é acompanhada pela informação 
adequada. 

Ao mesmo tempo, sabe-se também que as 
laqueaduras vêm sendo realizadas em sua 
maioria por ocasião do parto: cerca de 75% 
das esterilizações femininas identificadas em 
pesquisas recentes ocorrem neste momento, 
elevando desnecessariamente os índices 
de cesarianas - que já correspondem, hoje, 
no Brasil, a 32% de todos os partos. 

O aborto, por sua vez, penalizado pela atual 
legislação brasileira (artigos 124 a 128 do 
Código Penal), vem se realizando de forma 
ciandestina, na maioria dos casos em 
condiçOes precárias, constituindo uma das 
principais causas da mortalidade materna. 
A Organização Mundial da Saúde calcula 
que dos cerca de seis milhões de abortos 
que ocorrem anualmente na América latina, 
metade se dá no Brasil. 

Por outro lado, não deixa de ser 
surpreendente constatar que, ao lado 
de métodos e práticas para controlar 
a fecundidade, começam também a ser 
utilizadas, no Brasil, as chamadas novas 
tecnologias reprodutivas, embora em escala 
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ainda reduzida. Reproduz-se assim, dentro 
de um mesmo país, a desigualdade que vem 
se verificando a nível mundial, onde posições 
pró-natalistas -para os países centrais -
convivem com a proposta de um agressivo 
controle demográfico para o Terceiro Mundo. 

Simultaneamente a estas mudanças -
influenciando e sendo influenciada por elas -
vêm se dando também transformações 
a nível cultural e ideológico, levando a 
questionar todo o mundo dos valores 
e das normas relativas à sexualidade e à 
reprodução. Não se pode afirmar, entretanto, 
que tal processo de mudanças se dê de 
forma linear: os padrões tradicionais seguem 
coexistindo com fórmulas modernas. Por sua 
vez, a destruição dos antigos modelos não 
implica necessariamente que novas 
alternativas fá se encontrem claramente 
formuladas. À permissividade na prática se 
superpõe uma rigidez de princípios, levando 
a uma enorme hipocrisia social; o vale-tudo 
no comportamento concreto -muitas vezes 
clandestino - convive com o escândalo 
público e a defesa de honra. Tudo isto gera 
perplexidade, insegurança, anomia. Mesmo 
porque o padrão moderno nem sempre 
significa um avanço. É fundamental 
reconhecer que o processo de mudança 
não é necessariamente evolutivo nem é 
automaticamente liberador. Junto com a 
destruição de preconceitos e tabus, também 
se esfacelam valores reais. Isto não significa, 
de modo algum, que se possa condená-lo 
como um todo, nem que se possa, a priori, 
identificá-lo com um período de decadência 
moral. O que se impõe é uma visão crítica, 
que implica o desafio de distinguir, por um 
lado, os elementos de Ubertação e de vida e, 



por outro, as novas formas de opressão e as 
distorções que emergem concomitantemente. 

A descoberta da sexualidade como forma de 
expressão e de comunicação lhe dá um valor 
próprio, enquanto dimensão de realização 
humana, e resgata o direito ao prazer, 
antes negado, especialmente às mulheres. 
Simultaneamente, pode favorecer atitudes 
hedonistas, que levam a utilizar o( a) 
parceiro( a) como o~to sexual, desvincWindo 
sexo e amor. Por sua vez, a reduçao da 
sexualidade a uma mera busca de prazer, 
fora de uma relação globalizante, pode levar 
à recusa de qualquer compromisso e à 
impossibilidade de uma relação mais estável. 

No caso dos jovens, a maior liberdade sexual 
significa certamente uma libertação em 
relação a uma educação castradora e 
repressiva; abre possibilidades de viver 
experiências neste campo com uma maior 
naturalidade e espontaneidade e tem, 
inclusive, uma função de aprendizado. 
Entretanto, a este grau de liberdade 
nao correspondem necessariamente 
uma informação e uma educação sexual 
adequadas e nem mesmo o uso correto 
de métodos anticoncepcionais (que, além 
disso, nunca são totalmente eficazes); 
em conseqüência, aumentam os casamentos 
apressados, os casos de maes solteiras e os 
abortos provocados. 

Por outro lado, a possibilidade de controlar 
a própria fecundidade permite à mulher ser 
sujeito do seu próprio corpo; aqui há uma 
dimensão de humanização, que é inegável. 
Entretanto, na medida em que este controle 
nao é ainda totalmente eficaz, faz crescer a 

angústia da gravidez não desejada. Esta 
sempre foi fonte de sofrimento, embora não 
explícito, já que não havia meios concretos 
de evitá-la e nem mesmo questioná-la. 
Com a descoberta dos novos métodos 
anticoncepcionais e a crescente 
conscientização da mulher, a gravidez 
não desejada passa a ser vista como 
uma imposição biológica que a identifica com 
qualquer fêmea, embora com uma diferença 
fundamental: a consciência da própria 
impotência. Isto gera um alto nível de tensão, 
angústia e sofrimento. 

É em meio a este processo contraditório, em 
que os avanços e os elementos libertadores 
convivem com os retrocessos e as distorções, 
que se coloca hoje a questão da sexualidade. 
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Diante desta problemática, como se situa 
a Igreja? 

A sltuaçAo da Igreja 

Inserida neste contexto de profundas 
transformações, também a Igreja Católica, 
no Brasil, hoje, é permeada por conflitos e 
contradições. Longe de ser uma instituição 
monolítica e imutável, a Igreja se revela 
como uma realidade complexa, sobretudo 
quando se leva em consideração não apenas 
seu aspecto institucional, hierarquicamente 
estruturado, mas também sua dimenssao de 
povo de Deus, incluindo o conjunto dos fiéis. 

Nesta perspectiva, ela pode ser vista como 
•atravessada por diferentes correntes de 
pensamento, impregnada de cultura e 
criadora de cultura, sacudida sem cessar 



por tendências muito diversificadas, das 
mais conservadoras às mais comprometidas 
com a transformação social". 

Isto não impede, entretanto, que a nível dos 
princípios, suas posições sejam claramente 
definidas, na defesa de certos valores 
permanentes. Assim, com respeito às 
questões relativas à sexualidade e à 
reprodução, a Igreja sempre teve uma 
doutrina estabelecida: com referência apenas 
a este século, existem diversos documentos 
pontifícios, como a Gasti Connubbi, 
o discurso de Pio XII às obstetras, em 1951 , 
a GancHum et Spes e a Humanae Vitae, 
que constituem marcos importantes, sem 
falar das numerosas declarações feitas pelo 
aluai pontífice. 

Este discurso oficial se caracteriza por uma 
linha normativa, no campo da moral sexual 
que, de maneira global, se centra na defesa 
da vida; esta linha se concretiza na 
sacralização do matrimónio, na restrição 
frente à contracepção, na proibição da 
esterilização e do aborto. Mas, mesmo aqui, 
não se pode falár de uma situação imutável: 
se, a nível dos princípios, as definições são 
claras, o mesmo não acontece quando se 
trata de aplicá-los a situações historicamente 
determinadas. Nao só a própria doutrina vem 
sendo permanentemente aggiornatta, 
na medida em que se insere na situação 
sociocultural de cada época como, sobrel\.do, 
a nível de vivência dos católicos, sua 
concretização se dá de formas ml.ito ci~rentes. 

Esta defasagem entre princípios e práticas, 
no campo da sexualidade, chega mesmo a 
gerar, em certos casos, uma situação que 

se poderia caracterizar como uma verdadeira 
"esquizofrenia". "Há 00\a ruptura entre a vida 
colidéllél e o ensinélnenk> do papa", dedarava 
recentemente uma mulher polonesa ao 
próprio pontífice. 

A complexidade deste quadro se acentua 
ainda mais se se pensa que isto se dá, 
freqüentemente, de forma subterrânea 
e clandestina, já que os bloqueios e 
repress6es que vêm acompanhando esta 
temática dentro da Igreja dificultam o 
surgimenm de espaços para discutir 
abertamente essas (JJ8St0es. Neste conten>, 
a negação do sexo, os preconceitos, os tabus 
ou a simples ignorância caracterizam ainda a 
m81leira como mtitos enfocam a sexualidade, 
levando a distorçOes e perversões. 
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Para a geração hoje adulta, a educação 
castradora que se recebeu marca até hoje 
a maneira de viver a sexualidade: mesmo 
os que se liberaram racionalmente ainda são, 
a nlvel emocional, muito reprimidos: de forma 
alguma pode-se considerar que esta seja 
uma questão bem resolvida. 

Para os mais jovens, a perspectiva repressora 
frente ao sexo é 00\ dos fatores que está 
levando ao afastamento da Igreja: a 
incapacidade e a falta de espaços de diálogo 
os deixam profundamente insatisfeitos. 

Finalmente, para os que vivem o ceUbato, 
o clima de repressão, o bloqueio da própria 
afetividade, os desequilíbrios emocionais 
e a tentativa de negação de 1\.do o que diz 
respeito à sexuaNdade são apenas alguns 
da ampla gama de problemas que se criam 
neste âmbito. 



Neste contexto, buscam-se soluçOes para 
cada caso partirruar: as pessoas mais 
abertas ou os que têm acesso a orientadores 
mais compreensivos o fazem com maior 
soltura; outros vivem, em maior ou menor 
grau, verdadeiros dramas de consciência; 
mas nenhum dos casos está isento de 
sofrimento, tensão e sobretudo culpa - marca 
de uma educação repressora que anos de 
análise não conseguem resolver ... 

Nos casos em que o conflito é insustentável 
o abandono da prática religiosa aparece 
freqüentemente como a única solução 
que resta. 

Em face destes novos problemas e desafios, 
como situar-se, enquanto católicas( os)? 
Certamente, não se pode aprovar ou condenar 
a priort, antes de mais nada, torna-se 
indispensável conhecer a rea~dade, na sua 
complexidade contraditória, e as formas que 
vem assumindo a prática concreta da 
sexualidade, entre a(o)s católica(o)s. 

Tal exigência se faz tanto mais premente 
quanto maior é o desconhecimento desta 
prática, ou a dificuldade de explicitá-la 
abertamente, sobretudo nos casos em que 
se verificam inadequaçOes e conflitos com 
a doutrina oficial. 

É exatamente com o intuito de desvelar esta 
problemática que se apresentam, a seguir, 
as percepções e as vivências concretas de 
um grupo de mulheres. 

A VIVÊNCIA CONCRETA 

A nível da nossa experiência pessoal, 
reencontramos as mesmas tendências 
que, de alguma forma, caracterizam como 
vem sendo vivida, hoje, a questão da 
sexualidade dentro da Igreja: a repressão 
e a esquizofrenia. Ao mesmo tempo, 
percebemos também que algumas pistas 
novas vêm se abrindo. 

Partindo de nossos testemunhos pessoais, 
e através de uma discussão muito solta e 
totalmente espontânea, con~imos levantar 
algllls aspectos que nos tocam mais de perto. 

A repressao 

O primeiro elemento que surgiu no debate foi . 
a constatação da fortíssima repressão a que 
fomos submetidas e que se revela illllusive na 
própria dificuldade inicial de abordar o tema. 

"Fomos formadas em um sistema 
extremamente repressivo: isto gerou medo 
do corpo, medo do sexo e também medo 
da afetividade de suas expressões." 

A formação rígida, típica da época, deixou 
marcas: "Lembro-me o exemplo do casal 
ideal, dado pela freira, nos tempos de 
colégio, já no segundo grau: 'havia tanto 
respeito entre os dois que um nunca trocou 
de roupa na frente do outro!'." 
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Por outro lado, nunca se explicava muito 
bem às crianças o que era o pecado contra 
a castidade: 



"Quando tinha 7 anos e perguntei à freira, ela 
me disse: 'O pecado contra a castidade é um 
pecado feio. É quando você está pensando, 
falando, ouvindo ou fazendo coisas feias.'" 

Para a mulher, especialmetne, incutia-se o 
valor do sacriflcio e da abnegação: ·o homem 
pode ter prazer, a mulher não. Ela não tem 
o direito de ter prazer." Era a lógica do dever, 
oposta à do prazer. Neste sentido, é muito 
significativa a expressão que era, então, 
usualmente utilizada para referir-se à relação 
matrimoninal : "o dever conjugal da esposa". 

Até hoje me lembro do testemunho de uma 
amiga, quando ainda éramos solteiras; ela 
dizia, falando da relação sexual: 'Nao deve 
ser tão ruim assim não; se tanta gente 
agüenta, porque que eu não vou agüentar?' 
E o fato de que me lembre até hoje, tantos 
anos depois, é sintomático." 

Naturalmente, este tipo de formação teve 
conseqüências sérias: 

"Meus pais se casaram virgens e isto era 
colocado como modelo. Hoje, com anos de 
análise, vejo que isto pesou muito na minha 
vida sexual. Quando comecei o namoro e 
depois o noivado, foi fantástico: a gente tinha 
prazer um com o outro. Mas sempre com um 
limite. E nunca isento de culpa:·às vezes, 
a gente se confessava duas vezes por 
semana ... Aí, no dia do casamento, quando 
o proibido se tornou obrigatório, a sensaçao 
é que veio uma tesoura e cortou. Nao 
conseguia ter prazer; conversei com uma 
amiga e ela me disse que com ela demorou 
10 dias. E nada. Levei um tempao para 
recuperar o meu prazer." 

o que se constata é que a repressao sexual, 
ml.ito forte em nossa infanda e éKXllescência, 
ainda é uma realidade hoje: 

"Tenho IJlla prima casada há mais de 25 émS 

que llU1Ca entrou em orgasmo. Masturbar-se, 
nem pensar -é pecado! Quando o marido 
quer, usa-a e acabou-se. 'É tudo muito chalo', 
disse-me ela." 

No nosso caso, vivendo em um contexto 
caracterizado por uma maior liberalização 
no campo da sexualidade, as marcas da 
repressão se apresentam de forma ambígua 
e contraditória, gerando incertezas e 
perplexidades. Mas nem por isto estão 
menos presentes: ml.ita coisa perdura 
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e paralisa. "Mesmo que hoje a gente tenha 
se liberado racionalmente, a nível emocional 
e/ou inconsciente isto ainda bloqueia muito 
e cria impasses." 

A "esquizofrenia" 

hJ mesmo tempo, constatamos também, na 
nossa experiência, a verdadeira esquizofrenia 
existente entre a doutrina oficial e as práticas 
vividas hoje pela(o)s cristã(o)s, no campo da 
sexualidade. Até mesmo setores da Igreja 
mais ava~ em termos sociais e políticos 
ainda se encontram bastante defasados 
nesta área. "Há casos em que os próprios 
agentes de pastoral, quando chegam em um 
lugar para fazer seu trabalho, e descobrem 
que algumas meninas ficam deslumbradas, 
acabam se aproveitando e transando com 
elas. A opressão é entendida somente-como 
opressao econômica. E a opressao sexual? 
Falta caminhar neste sentido. As mulheres 



ainda se encontram oprimidas. É preciso 
entender isso." 

Daí resulta que muita(o)s cristã(o)s se 
liberam do controle eclesiástico e passam 
a adotar suas próprias normas, que tratam 
de adequar melhor às circunstâncias atuais. 
"A moral que existe passa a ser mentirosa, 
porque ninguém cumpre. E aí, no Sínodo, 
eles vão falar uma vez mais sobre a 
sexualidade dos leigos - sobre a qual, aliás, 
têm pouca ou nenhuma experiência-e nós 
não nos sentimos representadas." 

Assim se cria o que chamamos aqui de 
esquizofrenia, que cada um trata de gerir 
o melhor possível, a nível individual. "Há 
casos em que as normas oficiais da Igreja 
são tão desumanas!" Entretanto, divergir 
destas normas nem sempre se faz sem 
problemas; isto gera às vezes verdadeiros 
dramas de consciência e sobretudo infindáveis 
complexos de culpa. Esta situação se 
agudiza, especialmente, quando somos 
chamadas enquanto porfissionais e enquanto 
católicas, a opinar sobre temas controvertidos 
que dizem respeito a esta área (política 
demográfica, questão do aborto etc.). Como 
defender posições com as quais estamos em 
desacordo? Qual o espaço para divergir 
publicamente das normas oficiais? 

o processo de liberação 

Entretanto, apesar de todos os traumas 
e dificuldades, nos sentimos vivendo um 
processo de liberação nesta área: 

"Antes, norteava meu comportamento pelo 
que o padre dizia; hoje, no entanto, sinto-me 
liberta, digo muita coisa, não sou reprimida. 
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É comum ouvir das pessoas: 'Você está me 
mostrando uma outra face da Igreja que eu 
desconhecia.· 

Quando comecei a abrir meu horizonte, 
aprendi que o importante é ser sujeito. 
O relacionamento sexual do casal é um 
problema do próprio casal. 

Antes, eu também tinha a mania de perguntar 
ao padre quando tinha algum grilo. Hoje me 
sinto liberta e descubro que não é assunto 
dele. Quando surgem os problemas, a gente 
é que tem que resolver .. ." 

Rec~ra-se a dimensão do prazer, à medida 
que a mulher também se toma sujeito da 
relação. "Você tem que sentir prazer na 
relação, se entregar. Caso contrário, o ato 
sexual toma-se um fardo, uma obrigação, 
uma droga!" 

O prazer é visto como algo que deve 
permear toda a vida e ao qual temos direito. 

É neste contexto mais geral que se coloca, 
para nós, mulheres católicas, a vivência da 
sexualidade marcada pela dialética entre a 
repressão, a esquizofrenia e a abertura de 
novas pistas. A partir daí, aprofundamos 
alguns problemas específicos. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

Sexualidade na lnfêncla 
e na adolescência 

A perspectiva "materna" 

Nosso grupo, formado por mulheres adultas, 
com filhos adolescentes e jovens, encarou 



o problema da sexualidade na infância 
e adolescência sob uma ótica materna, 
essencialmente preocupada com a questão 
da educação sexual e da mudança dos 
padrOes de comportamento, nesta área. 

Um diagnóstico rápido da situação apontou 
alguns aspectos: o sexo reduzido apenas 
à genitalidade, a aceitação de relações 
efémeras e não englobantes (quando se trata 
de uma simples transa), a descrença com 
respeito ao matrimônio tradicional, a busca 
de formas distintas de relacionar-se, o uso 
de anticoncepcionais - às vezes de forma 
clandestina e/ou inadequada -, o surgimento 
de questões novas, como a Aids, junto com 
a persistência de questões clássicas, como 
as reações de ciúme e possessividade. 

Esta visão impressionista levanta apenas 
algumas questões mais evidentes. Mas nosso 
objetivo não era estabelecer um quadro 
exaustivo e sim captar como o problema 
é percebido hoje por nós. 

No caso da juventude atual, parecem 
reproduzir-se, na Igreja, as duas tendências 
assinaladas no início - repressão e 
esquizofrenia - assumindo aqui, entretanto, 
formas específicas. No caso da primeira, 
embora o discurso tradicional seja ainda 
dominante, a repressão se dá, talvez, de 
forma mais passiva, por omissão. Assim, por 
exemplo, em certos movimentos de jovens 
mais conservadores, nem se aborda o tema: 

"Permanecem numa linha a mais tradicional 
possível, e seus assessores também são 
tradicionais. A questão da sexualida~ 
não é tocada. No movimento X, a única 
preocupação é converter, dando ênfase 
à espiritualidade." 

Esta negação do problema também se 
dá em certos movimentos de casais: 
"No movimento Y, quando casais preparam 
encontros de jovens, nao há palestras sobre 
sexualidade, nem sobre relação pais-filhos, 
etc ... Fazem emergir o tradicionalismo e dão 
depoimentos: 'meus filhos se casaram 
virgens'. Mas os filhos atuam escondido. 
Os palestristas os apresentam como modelos. 
A realidade, a transa, não aparece." 

Não se pode, porém, generalizar. Em muitos 
movimentos, a preocupação está presente, 
ainda que não consigam dar respostas, 
frente aos novos comportamentos: 

"Num grupo de um movimento de casais X, 
observei a angústia existencial dos pais que 
não aceitam os novos padrões de sexualidade 
de seus filhos. E, no entanto, pode-se dizer 
que este movimento é aberto no que se 
refere às questões políticas e econômicas; 
não vê a religião como algo individual 
somente, mas como algo que envolve 
também a parte, social. Entretanto, no que 
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se refere à sexualidade .. ." 

Naturalmente, é sobretudo nos movimentos 
de juventude mais aberto~ ~ue os 
questionamentos se fazem mais presentes. 
Mas é ainda um começo, e ainda há muitas 
incertezas e perplexidades. Por outro lado, 
a falta de respostas e de perspectivas neste 
campo leva muitos jovens a se afastarem da 
Igreja. 

Constatamos, entretanto, que não tínhamos 
elementos para aprofundar este tema, e que 
conhecíamos pouco a prática real da 
juventude católica atual. Do que podíamos 
falar era de nossa experiência enquanto 
mães católicas. 



A primeira evidência é que há uma enorme 
diferença entre a situação atual e a que 
vivemos na nossa juventude, seja em termos 
da realidade sócio-económica, política 
e cultural, seja em relação à própria Igreja. 
Para a juventude dos setores médios, 
a influência dos movimentos juvenis de Ação 
Católica, especialmente JEC e JUC, 
foi marcante nas décadas de 50 e 60. 
O vácuo produzido pelo seu desaparecimento 
nao chegou a ser totalmente preenchido, 
hoje, pela Pastoral Universitária e pelo 
Movimento de Cristãos Universitários. 

"Na época da JUC, os jovens tinham outro 
tipo de preocupação, muito mais política 
e social: era algo muito mais abrangente. 
Mas, por outro lado, nao havia o apelo erótico 
que existe hoje. E a gente também era muito 
mais reprimida, coisa de geração e de 
educação.· 

Ao mesmo tempo, o ritmo das mudanças 
foi tao rápido, que coisas que chocavam 
na época, hoje sao aceitas sem maiores 
problemas: 

"Leila Diniz, grávidà: de biquíni, foi um 
símbolo. Hoje em dia isso já foi incorporado. 
Por outro lado, liberou-se tanto, que hoje já 
se está em outra etapa, recuperando valores 
perdidos. É hora de reavaliar tudo." 

Para nós, esta situação coloca desafios 
muito concretos, quando percebemos que, 
neste contexto de mudanças, a geração dos 
nossos filhos vai tomando outros rumos: 

·o que está acontecendo com nossos filhos, 
que não encontram espaço dentro desta 

Igreja? Se transmitimos uma visão mais 
aberta e mais crítica, estamos facilitando 
este afastamento?" 

Aqui, a perplexidade e os questionamentos 
se misturam à busca de novas pistas• 

·o que seria uma educação que fizesse com 
que nossos filhos pudessem desenvolver o 
mais plenamente possível todo o potencial 
do corpo?" 

Ao mesmo tempo, percebem-se os riscos; 
a liberdade não se confunde com a 
licenciosidade: o medo da promiscuidade 
está presente. 

"Como desenvolver este potencial do corpo 
sem ultrapassar determinados limites? 
E como desenvolvê-lo sem culpa?" 

Nesta busca, constatamos uma defasagem 
entre a teoria e a prática: 

"Será que nós, mulheres profissionais, 
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e que nos consideramos teoricamente 
abertas, conseguimos manter estas posições 
na prática? 

Quando discuto esta questao considero-me 
uma pessoa aberta, mas reconheço que ainda 
fica muito na teoria, porque quando acontecer 
com minha própria filha, realmente não sei 
até que ponto estou pronta para aceitar. 

É a práxis que vai mostrar até que ponto 
vai nossa abertura ou se, na realidade, 
ainda continuamos fechada(o)s. 

A educação sexual não é uma teoria a ser 



ensinada mas uma prática que passamos 
para os filhos. Na teoria posso ser muito 
avançada, mas o meu cotidiano é que é o 
mais importante. O discurso pode ser lindo, 
mas se na minha cabeça ainda está arraigada, 
por exemplo, a diferença entre a educação 
da menina e do menino, vou acabar 
transmitindo isso. E o mais complicado é que 
é uma atitude, muitas vezes, inconsciente." 

Essa defasagem encontra sua raiz na 
rapidez do processo de mudança, e na 
diferença entre a educação sexual que 
(não) recebemos e a que estamos dando: 

"A gente não se questionava. Às vezes, me 
dá um certo mal-estar, se estou me vestindo 
diante do meu filho e ele me olhando, atento. 
Nossas mães não se expunham, não tinham 
este tipo de problema. Nós não fomos 
trabalhadas, preparadas para isso." 

A defasagem se acentua, quando 
percebemos que estamos, mais uma vez, 
"chegando atrasada(o)s", tentando abrir 
uma problemática que já foi escancarada 
pela sociedade: 

·será que a nossa geração conseguiu 
transmitir alguma coisa de aberto? O que 
tinha que abrir, já foi aberto pela sociedade. 
Nós temos é que resgatar alguns valores 
que se perderam e que são libertadores.· 

Entre os questionamentos e as perplexidades, 
vão surgindo, entretanto, algumas pistas, 
a partir de um reconhecimento franco e 
honesto dos problemas que se apresentam 
no momento atual e de uma busca de 
superação: 

·Apesar de nossa formação ter sido muito 
teórica e a prática muito reprimida, de 
qualquer forma estamos conseguindo abrir 
o problema." 

Naturalmente, isto não se faz sem tropeços, 
e cada uma vai construindo seu caminho: 

"Para mim, o que passei para meus filhos 
foi antes de tudo uma postura de verdade 
e de honestidade, abrindo o jogo e 
tentando transmitir também os próprios 
questionamentos e perplexidades. 
E, às vezes, a gente fica muito bloqueada 
com os tabus. Mas acho que esta abertura 
para o diálogo é fundamental." 

Ao mesmo tempo, reconhecemos que o mais 
importante é o que se transmite através da 
própria experiência: 
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"Eu me preocupo em dar um testemunho de 
que a gente pode ser feliz como um casal. 
Que a felicidade é possível, nos diversos 
aspectos da relação a dois, inclusive no 
sexual." 

A vida sexual das( os) jovens 

Atualmente, muita(o)s cristã(o)s consideram 
normal que a(o)s jovens tenham vida sexual 
fora do casamento, ainda que isto esteja em 
contradição com as normas tradicionais da 
Igreja. 

"Muitos pais e mães aceitam que os filhos 
transem e o façam na sua casa. Não só 
aceitam isso sem problemas, como também 
que a(o)s filha(o)s vivam com seu(ua)s 



parceiro(a)s sem se casar. Jâ está virando 
um padrão tacitamente aceito. E, no entanto, 
não vemos muita discussão oficial da Igreja 
sobre o assunto. É como a questão da pílula 
que todo mundo usa, sem se importar com 
o que a Igreja fala.· 

Para nós, esta mudança significou uma 
experiência nova, que foi sendo vivida, 
com dificuldades, no início e, depois, 
até com tranqüilidade: 

"Para mim, na realidade, foi todo um processo 
de ir acompanhando os meninos e de sentir 
que eles tinham direito de fazer seu 
aprendizado, na esfera sexual. Pouco a 
pouco, a gente foi admitindo que não podia 
reprimi-los e, mais que isso, que era bom 
para eles. Não de forma indiscriminada ou 
promíscua, mas sempre que houvesse uma 
relação afetiva intensa, por que não 
expressá-la também a nível sexual? Agora, 
na hora que descobri meu filho transando 
com a namorada na minha casa, sem me 
avisar, realmente foi um choque. Porque há 
toda uma defasagem entre o plano racional e 
o emocional. Mas acho que a gente conseguiu 
superar isso e aceitar as transas dos filhos 
numa boa. Até com uma certa inveja .. ." 

"Para mim foi difícil também ver meu filho 
entrar na vida sexual com 15 anos. Passou 
de repente da adolescência à vida adulta, um 
pulo! Tive dificuldade de conversar com ele 
sobre isso. Mas quando consegui, foi muito 
bom. Disse a ele o que estava sentindo: 
o risco de uma gravidez, a passagem muito 
râpida para um compromisso no namoro 
quando ele ainda estava na idade de brincar, 
experimentar .. ." 

Pouco a pouco, vão se estabelecendo certas 
condições: para algumas de nós, é difícil 
aceitar a alta rotatividade: 

18 

·A nossa cabeça não aceita, em relação 
ao(a)s filho(a)s que transem com um hoje, 
com outro amanhã.· 

Para outras, o critério para que o(a)s filho(a)s 
tenham liberdade de transar com a( o) 
companheira(o) é que haja uma relação 
afetiva minimamente estável e que isto se 
faça de forma responsável; isto significa, 
sobretudo, a consciência frente ao risco de 
gravidez jâ que, em geral, nem sempre há 
uma educação sexual e uma informação 
adequada sobre o processo reprodutivo. 

"É importante que a relação seja assumida 
com responsabilidade e que o risco da 
gravidez seja evitado por meio do emprego 
de métodos anticoncepcionais. A questão 
técnica deve ser resolvida com o médico." 

"Não vejo como ideal uma liberdade que 
leve a uma gravidez. Se não tem condição 
de usar um anticoncepcional, não transe. 
A pílula pode ser eficaz, mas não é o ideal. 
Esterilização para jovem é um crime. Além 
disso, os anticoncepcionais não garantem 
uma certeza absoluta, o que não significa 
que por causa disso não se vai tomar 
providências para não engravidar. Quem 
quiser tal certeza, fique virgem." 

Para nós, a utilização de métodos 
anticoncepcionais, nestes casos, não cria 
problemas morais; naturalmente, a forma 
de fazê-lo deve ser discutida em cada caso, 
levando em conta suas especificidades. 



O problema se complica muito mais quandO 
a gravidez acontece, seja por falta de 
cuidados, seja por ineficácia dos métodos: 
é o que se verá mais adiante, ao se discutir 
a questão do aborto. 

"Com relação à sexualidade entre o(a)s 
jovens, nossa vivência vai indicando uma 
pista: dar condições para que possam fazer 
sua experiência sexual, assumindo-a com 
responsabilidade, sem risco de gravidez, 
e podendo viver o direito ao prazer .. ." 

Sexualidade na Idade adulta 

O casal 

• A concepção do matrimónio 

As mulheres da nossa geração foram 
preparadas para se realizar através de um 
casamento muito certinho: O "viveram felizes 
para sempre·. 

Dentro da linha tradicional cristã, o casamento 
era colocado como uma relação totalmente 
transparente. "Você devia se abrir totalmente 
com o outro, se não seria uma mentira. 
E, só de conversar com outro homem, 
a gente já se sentia culpada.· 

Era a própria concepção de simbiose -
"tudo o que é meu é seu• - naturalmente, 
muito mais enfatizada no caso da mulher. 

O matrimónio era visto numa perspectiva 
de totalidade: ·a expectativa era que o outro 
ia preencher tudo, resolver todas as tuas 
carências". Ao mesmo tempo, era uma 

decisão definitiva, "até que a morte 
os separe". 

Além disso, a questão da fidelidade se 
impunha, para as católicas, não só pela 
dimensão religiosa, mas também pela 
cultural. O reconhecimento social de uma 
dupla moral- muito mais exigente, no caso 
da mulher -e o peso de uma sociedade 
patriarcal marcaram nossa concepção 
de sexualidade e de casamento. 

Hoje, à luz das profundas mudanças que 
vêm se dando neste âmbito e da nossa 
própria experiência, podemos perceber 
a complexidade do problema: 

"Na realidade, nossa fome e nossa sede são 
grandes. Há um desejo profundo em cada 
pessoa, uma busca infinita de satisfação, um 
desejo ... uma saudade ... nunca plenamente 
satisfeitos. Citando Sf2 Agostinho: 'minha 
alma vive inquieta e só repousará em Deus'. 
Tudo muito certinho não existe. O outro não 
preenche nunca todo o teu desejo. A gente 
vive um conflito. É dentro do conflito que 
a gente vai caminhar. Construir o Reino. 
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Isto não significa aceitar a infelicidade: 
esta insatisfação não pode estar em todos 
os níveis da vida da pessoa. Mas o conflito 
é permanente. Há que buscar um certo tipo 
de relacionamento que respeite o outro e 
aceitar que nem sempre o companheiro está 
na mesma caminhada .. ." 

Poder reconhecer e explicitar esta 
problemática foi um passo importante: 
"Para mim, foi uma verdadeira descoberta, 
foi como se me absolvessem .. ." 



Percebemos que é fundamental "não 
confundir amor com simbiose: no amor, 
há respeito pela individualidade de cada um". 

·o primeiro referencial é o outro, 
o companheiro. Mas isto não quer dizer 
contar tudo: há o famoso jardim secreto, que 
tempos atrás a gente se questionava se era 
lícito ou não .. ." 

Isto nos levou a discutir o significado da 
monogamia, complicado sobretudo para 
a nossa geração, que se casava virgem: 
"Era como se a gente recebesse um presente 
embrulhado, que só se poderia abrir na hora 
de usar e aí já não tinha volta: gostasse ou 
não, tinha que usá-lo pelo resto da vida .. ." 

Esta exclusividade total, sem nenhum 
aprendizado prévio, e nenhuma possibilidade 
de outras experiências certamente não é fácil 
de manter, podendo gerar muitos problemas. 
Alé!Jl disso, aqui também a dupla moral 
entrava em cena: o que era exigido da mulher 
não era idêntico ao que (não) se exigia do 
homem. 

Por outro lado, reconhecemos também um 
valor inegável nesta doação plena e total. 
Será possível - e/ou desejável - manter este 
modelo hoje? 

• O "múltiplo desejo" 

A mulher foi ensinada a sentir tesão somente 
pelo homem com quem se casou. Em relação 
aos demais homens como fica? A mulher 
pode ter tesão por outro? É possível o amor 
por mais de uma pessoa, ao mesmo tempo? 

Descobrimos que, mesmo quando há uma 
união sólida entre o casal, o desejo não é 
necessariamente monogêmico: ao contrário, 
o desejo é múltiplo. A existência do amor 
pelo companheiro não exclui o tesão que 
pode pintar por outros homens. Isto 
freqüentemente surge como conseqüência 
de uma relação afetiva- esta sim, permitida
e aí, às vezes, "dá muita vontade de ir até 
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o fim". E então, como se colocar, frente à 
eventualidade do aparecimento de um outro? 

·o outro coloca alguma coisa nova em você. 
É bom. Você está ali, conversando com 
aquela pessoa. É gostoso. Você pode até 
sentir tesão. Agora a maturidade é que não 
é pelo fato de sentir isso que que você vai 
sair por aí. É um barato conversar com um 
homem e você sentir emoção, vibrar; isso 
significa que você está viva. Sentir é normal. 
Agora isto não quer dizer necessariamente 
que tem que haver sexo. Tem gente que não. 
tem problemas. Mas para mim tem um 
bloqueio. Eu tenho um plano para mim. 
Na medida em que o casamento é muito 
importante, eu tenho que pensar." 

Esta questão suscita dúvidas e 
questionamentos. No momento atual, muitas 
mulheres se consideram liberadas na medida 
em que têm liberdade de transar com quem 
quiser; isto, no fundo, balança as mulheres 
de uma geração que não tiveram essa 
possibilidade e que nunca fizeram esta 
experiência; entre o fascínio pelo proibido 
e a busca de uma liberdade autêntica, 
o caminho nem sempre é claro: 

"Quando se encontra um outro, que te atrai, 
é ótimo; mas se a gente for atender a todos 



estes apelos, um dia tem relação com este, 
amanhA com aquele: é isto que a gente 
quer? Nao sei se isso leva você a se libertar 
como ser humano.· 

"Para a nossa geração, a relação sexual tem 
um peso muito forte; se você tem uma relação 
(fora do casamento), você se envolve, cria 
um vínculo, canaliza sua energia - acrescida 
da situação de clandestinidade -e ai isso vai 
perturbar a relação matrimonial.· 

Sem dúvida, quando isto acontece, produz-se 
uma situação que gera muito conflito e um 
enonne sentimento de etApa, CJJe se agravam 
se o parceiro chega a saber: inevitavelmente, 
isto causa muita mágoa e um sofrimento 
imenso. 

Daí CJJe, na maioria dos casos, nao se chegue 
à concretização deste desejo, em função do 
parceiro e também de si própria, para nao 
perturbar a relação com ele. "Nao se pode 
ter prazer à custa da dor alheia." 

Para outras, entretanto, o problema é mais 
complexo: "Depende se você tem estrutura, 
tem cabeça, para ter um maior grau de 
liberdade. Depende também do comparileiro: 
uns sao mais abertos, outros sao mais 
suscetíveis." Há que levar em conta, também, 
o contexto em que se vive: "Em certas 
culturas, os padrões sao muito mais livres. 
Nao se pode fechar a questão direto." 

Os questionamentos sobre o múltiplo desejo 
nos levaram a falar também da relação de 
amizade com homens. 

"É um espaço que se conquista e é uma 

riqueza incrível. O espaço é possível, na 
medida da susceptibilidade do companheiro; 
a referência é ele." Para umas, é tranqüilo, 
para outras nao. 

Depende também do momento de cada um: 

"Quando o companheiro está numa boa, 
tudo bem, eu me sinto mais livre para estar 
com meus amigos; mas se ele está mal, 
exige mais de mim~· 

Sem dúvida, nao é fácil manter o equilíbrio. 
Mas assumir sua própria identidade, e se 
descobrir como muher, inclusive ha dmensao 
profissional, traz uma enonne riqueza: 

"É um baratão fazer sucesso com os homens. 
Participei de um congresso, onde tinha que 
fazer uma exposição: e·foi ótima a 
experiência de falar em público e ser 
aplaudida, nao só pelo conteúdo do que se 
fala, mas também pelo channe feminino .. ." 

• O espaço próprio 
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Para nós, mulheres profissionais, que nao 
nos limitamos à esfera doméstica, a criação 
de um espaço próprio é fundamental; isto, 
naturalmente, repercute na relação com 
o marido: 

"Se a muher moderna se arruma, 
é inteligente, sabe conversar, isto agrada e 
desperta a sensibilidade dos homens. Mas 
o marido só descobre sua própria mulher 
quando começa a perder a posse. Aí começa 
a valorizá-la porque ela começa a ser 
valorizada fora.· 



"Meu casamento tomou outro enfoque 
quando meu marido começou a ouvir elogios 
sobre mim, vindos de outros. E ele não me 
elogia de jeito nenhum, sempre se reprime." 

hJ mesmo tempo, os homens freqüentemente 
se sentem ameaçados e nem sempre 
conseguem lidar bem com esta nova situação: 

·o meu marido faz criancices. Se tenho que ir 
a algum lugar faz pirracinha, chantagem, 
costuma ter dor de cabeça, não se sente bem 
etc ... Diz que precisa de alguém para ficar 
com ele. Outras vezes é coisa de roupa: 
'você nunea vê minha roupa: falta botao, 
a bainha da calça descosturou etc ... Você 
devia olhar meu armário para ver o que está 
faltando .. .' A gente teria que ser a perfeição, 
como a mae. Só que a gente não é mae, 
é mulher. A afetividade do homem não está 
resolvida. Supõe que a mulher teria que ser 
uma continuidade da mae." 

"Nossos maridos sao pessoas brilhantes 
no trabalho mas, na parte afetiva, imaturos 
demais. E não reconhecem isso de jeito 
nenhum. Podem estar se estraçalhando 
por dentro, mas nao procuram ajuda. Só 
reconhecem o discurso racional e querem 
resolver tudo por esta via, enquanto a gente 
está buscando novos caminhos." 

"É dificil para eles entender que não se trata de 
competiçao, mas de criar 1.1m espaço próprio." 

Evidentemente, este espaço tem que ser 
conquistado pela mulher: 

"Tudo o que eu consegui nos meus 20 anos 
de casada, foi tudo na base da guerra." 

E isto é sempre mais difícil para as católicas, 
porque muitas vezes "pinta o sentimento de 
culpa, frustrando uma série de contatos que 
poderiam ser ricos". 

Uma condição fuldamental para que a muher 
consiga realmente se libertar é que o homem 
também reformule sua própria posiçao: 

·o homem tem que se libertar, mas antes, 
tomar consciência de que precisa se libertar. 
A tomada de consciência de que não está 
liberto é anterior à própria libertação." 

Os homens podem não gostar - porque gera 
insegurança - mas, no fundo, admiram 
quando a mulher se afirma. E não será 
justamente este o caminho? Na medida em 
que a mulher repensa sua situação, coloca um 
questionamento que leva o homem também a 
se questionar; só a partir daí se pode pensar 
numa autêntica reformulação de ambas as 
situaçOes, abrindo-se a novas possibilidades 
de viver a relação homem/mulher. 

• O casal maduro 
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Manter uma relação única e duradoura é um 
desafio permanente, que enfrenta múltiplos 
riscos. Como impedir que se esvazie, frente 
ao desgaste do cotidiano? Como fazer para 
que o casamento não seja visto como uma 
posse do outro? Como evitar deslizar na 
rotina e na acomodação? 

As mulheres casadas há algum tempo -
e este era o caso da grande maioria no 
nosso grupo- descobrem, numa relação 
mais longa, aspectos positivos e negativos: 



·Acho que uma relação estável e longa, se 
por um lado corre o risco de certo desgaste, 
por outro lado se aprofunda, proporciona um 
conhecimento maior do corpo do outro, 
daquilo que poderá lhe dar prazer. Além 
disso, a sexualidade é muito rica; tem mil 
formas de ser explorada, ainda mais com 
os modernos recursos de vídeos, motéis etc. 
Sem falar nos recursos de técnicas corporais 
que aprendemos em antiginástica, exercícios 
respiratórios, tai-<:hi-d1uan etc. Nunca 
terminamos de explorar a capacidade de 
nosso corpo. É claro que tudo isso depende: 
se a relação afetiva vai bem, tudo vai bem, 
se nao .. ." 

"Se a gente está aqui - e a gente já passou 
por épocas terríveis - é sinal de que a gente 
procurou viver esse amor. Porque é 
importante a família. A gente conseguiu 
vencer, talvez porque se colocou na vida 
à luz do Evangelho." 

Casamento perfeito nao existe. Mas dentro 
disso "tem muita coisa bonita, que a gente 
tem que pôr pra fora. É uma construção, 
uma caminhada". 

Concomitantemente, surgem os problemas: 
"Depois de mais de 20 anos de casada, as 
coisas podem ficar complicadas. O homem 
sente que diminui sua potência. A outra, 
a diferente, a mais novinha, excita. É toda 
uma estrutura social que está por baixo. 
Na própria mulher nao há mais a novidade. 
Além disso, ela está ali, nao precisa mais ser 
conquistada.· 

·outro dia, conversando com uma mulher 
casada há 25 anos, ela dizia: 'meu marido 

está um saco, está voltando à adolescência, 
e anda ciumentíssimo, briga todo o tempo'. 
Numa situação assim, um terapeuta 
aconselhava a proaxar fora, em experiências 
extraconjugais: 'até melhora o casamento .. .' 
Mas para mim, minha relação tem algo de 
ético. Tenho que agir de forma que nao me 
sinta fazendo algo contra o projeto maior 
da minha vida. Minha vida nao é só minha. 
Quando você dá o seu sim, vai sendo cada 
vez mais abrangente.• 
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Aqui também o problema é complexo e os 
questionamentos estão presentes: nao se 
poderia repensar o conceito de fidelidade de 
uma forma mais ampla? Para algumas, é a 
·coerência com um projeto•. Outra o entende 
como •a predominância de uma relação 
básica, que nao nega outras, mas que exige 
uma confiança permanente•. 

As( os) nlo-casadas(os) 

• Interrupção do casamento 

Quase nao tratamos da interrupção do 
casamento, voluntária ou nao (separação, 
divórcio, viuvez). A questao do divórcio nos 
pareceu tão óbvia, que nao havia muito 
o que discutir: 

"Quanto à legalização do divórcio, é ululante: 
nao há dúvida que tem que legalizar." 

e O celibato 

Esta é uma situação que freqoentemente 
gera problemas e desequilíbrios emocionais, 



no contexto de uma Igreja que impõe 
o celibato a sacerdotes e freiras: 

"Participei de um encontro onde havia muitos 
padres presentes, e dava para distinguir dois 
tipos: o primeiro tipo era dos que contavam 
piadas pesadas, para se afirmar como 
liberais: parecia que, para eles, a mulher 
se reduzia aos genitais; é claro que havia 
também os outros, que conseguiam brincar 
com o assunto de maneira inteligente.· 

·soube que, em alguns seminários, houve 
mudanças e a presença das empregadas 
mulheres foi reduzida ao mínimo. Como 
é que esses padres vao ser, sem contato 
com o lado feminino? Rcam fechados ali, 
sem relaçao com o mundo. Como viver 
o processo de humanizaçao, se nao sabem 
conviver com o outro sexo?" 

Para nós, é evidente que há, por trás de tudo 
isso, problemas humanos nao resolvidos: 

·u num jornal que uma freira saiu do convento 
pedindo indenizaçao por danos morais, 
porque foi estuprada por cinco padres, 
e que suas denúncias nao adiantaram nada." 

"Tudo isso sempre foi muito abafado. Nao 
se enfrenta o problema da carência afetiva 
profunda que está por trás.· 

Por outro lado, na tradiçao da Igreja há, 
às vezes, uma supervalorizaçao da castidade. 
Até mesmo certos movimentos leigos incluíam 
o voto de castidade. E este chegava a ser 
sugerido como virtude para o casal (como 
no caso de Jacques e Raissa Maritain). 

"Quando comecei a namorar com um rapaz 
da JUC nos tempos de universidade, nos 

anos 50, a irma X comentou: 'Que lindo! 
Vcieês formarao um casal cristão e podem 
até fazer voto de castidade!'" 

O celibato compulsório, para nós, aparece 
como um absurdo: só é passível entendê-lo 
como uma opçao livremente assumida. 
Entretanto, mesmo aqui os problemas nao 
desapareceram: neste caso, o que se faz. 
com o desejo? Será mesmo uma castraçao? 
Ou funcionam outros mecanismos? 

·Acho que tem gente que consegue 
realmente optar pelo celibato. O desejo 
pode explodir por outros lados que também 
produzem uma grande satisfaçao. Nao se 
trataria de castraçao, mas de canalizaçao, 
de transferência. A tarefa intelectual, por 
exemplo, traz um prazer incrível. Escrever 
um livro é uma experiência única e 
superabsorvente. Nao é por acaso que 
os grandes cientistas sao, muitas vezes, 
péssimos amantes. Por outro lado, no caso 
de alguns sacerdotes, sua atuaçao efetiva e 
seu compromisso nao significam uma 
sublimaçAo, no bom sentido da palavra?" 

Foi lembrado, também, ~a sexualidade nao 
se reduz à genialidade e que, no caso dos 
celibatários, ·a dimensao afetiva pode estar 
muito presente no contato com as pessoas· 
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Sexualidade e reproduçao 

AntlconcepçAo 

Nossa geraçao foi toda formada na 
perspectiva de uma moral ortodoxa, 
que nao admitia nenhum tipo de controle de 
fecundidade, exceto a utilizaçao do chamado 
método natural. Entretanto, nossa própria 



experiência levou a um processo de 
mudanças, que implicou, porém, muito 
sofrimento e dificuldades de todo tipo. 

"No começo, não foi fácil evitar filho: usamos 
o método natural e era uma máquina de 
doido, um fugindo do outro, dentro de casa, 
durante o período fértil. Até que, depois de 
dois filhos, decidimos usar pílula.· 

"Quando me casei, o único padre que dava 
autorização para usar pílula era o padre X. 
Aí, achei que era uma hipocrisia ir falar com 
ele, quando toda a Igreja proibia. Resultado: 
oito meses depois, nascia meu filho. Depois, 
comecei a tomar pílula, mas com montões de 
problemas: deixei de ir à missa, já que não 
podia comungar. E só muito mais tarde 
consegui superar isto.· 

"Eu também usei o método chamado natural 
desde que me casei; e no meu caso era mais 
complicado ainda, porque como meu ciclo 
era totalmente irregular, tinha que anotar a 
temperatura basal, diariamente, e fazer um 
gráfico- um saco! Resultado: acabei tendo 
vários filhos, todos fora de hora. Aí, realmente, 
foi uina crise: tive a sensação de ser apenas 
uma fêmea, totalmente submetida às leis 
naturais da reprodução. Foi então que 
descobri, com meu marido, um livro que nos 
marcou muito: Contraception and holiness. 
Discutimos muito esta questão: para o 
homem, o natural é justamente o cultural, 
é a sua possibilidade de transcender 
a natureza física. E, desde esta época, 
o controle da fecundidade se transformou 
em ponto pacífico: passamos a usar ou 
diafragma, ou camisinha ou o que fosse, 
sem nenhum problema. E fico impressionada 
como até ho~ ainda tem gente que discute 
esta questão.· 

25 

Estes problemas, naturalmente, se agravam 
ainda mais quando os recursos são escassos 
e/ou quando intervém um fator de doença: 

"Minha mãe teve 12 filhos, usando o método 
da temperatura. Era uma mulher de 
comunhão diária e de uma espiritualidade 
a toda prova. Mas hoje, trabalhando com 
oleiras, numa situação de muita miséria, 
não tem nenhuma dúvida em levar para elas 
outros métodos anticoncepcionais. Ainda a 
semana passada, acompanhou um homem 
para fazer vasectomia; era um psicopata, que 
estava internado, mas que ia para casa nos 
fins de semana, e cada vez fazia um filho. • 

Depois de ter tido experiência com o método 
chamado natural, a reação é radical : 

"Este troço de calendário é loucura.· 

"Pois eu não conheço ninguém que leve isto 
a sério." 

"É um verdadeiro absurdo propor método 
Billings ou temperatura como única 
alternativa.· 

Isto não impede de reconhecer que, em certos 
casos, este método possa ser aconselhável. 
Na medida em que se descobrem os 
inconvenientes na utilização dos outros 
métodos, esta questão vem sendo repensada, 
mas já não mais por razões morais. 

Nossa posição, hoje, em relação à questão 
do planejamento familiar, é perfeitamente 
clara e consensual: 

"Isto não se precisa nem discutir. É evidente 
que é o casal que tem que resolver e, para 
isto, quaqJer método é valido. É um problema 



técnico, de eficácia, que tem que ser decidido 
junto com o médico." 

Além disso, se se olha esta questão 
pensando no aborto - este, sim, muito mais 
problemático-, a posição se reforça: 

·se a Igreja quer combater o aborto, precisa 
antes de mais nada incentivar os métodos 
anticoncepcionais.· 

Mesmo porque é importante que o aborto 
nao seja considerado ele próprio como- mais 
um método anticoncepcional -o que 
acontece freqüentemente. 

É evidente que o problema se coloca de 
maneira diferente a nível social e de política 
demográfica. Aí, há que defender a liberdade 
do casal de decidir quantos filhos quer ou 
nao quer ter. É óbvio que qualquer tentativa 
de impor uma opçao, seja por parte do Estado 
ou de instituições privadas (Benfam e outras) 
tem que ser denunciada (especialmente 

. em casos graves, como esterilização sem 
prévia informaçao). Mas isto não significa 
negar a informaçao e o acesso aos 
meios anticoncepcionais: exatamente 
para preservar a liberdade do casal 
de ter ou nao ter filhos, é indispensável 
que este tenha elementos para tomar 
a decisão. 

Abono 

Diante deste problema tao complexo, um eixo 
é claro para nós: nos colocamos a favor da 
vida e, em princípio, contra o aborto. 
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Esta posiçao transparece, em graus distintos, 
nos seguintes depoimentos: 

·As pessoas estão usando seu corpo 
irresponsavelmente, sem se prevenir, 
e depois ficam grávidas e abortam, porque 
é mais fácil matar." 

"Eu conheço casos de aborto, mas em 
nenhum deles havia uma justificativa séria 
que pudesse me convencer." 

Percebem-se também as conseqüências 
negativas: 

·Acho que afeta muito a mulher; tenho uma 
amiga que foi convencida pela mãe a abortar 
e ficou uma marca indelével.· 

Entretanto, não podemos concordar com 
a forma como vêm se dando certas 
campanhas antiaborto: diante do seu 
exagero e da manipulaçao que implicam, 
nossa opinião é consensual: 

"Os filmes de campanhas antiaborto, 
que mostram o que se faz com os fetos, 
são um verdadeiro terrorismo.· 

O peso das posições ideológicas, ainda que 
nem sempre explícitas, está muito presente 
aqui. 

Outro fator que nos parece determinante 
é a dimensão religiosa: sua ausência leva 
a tratar a questão de forma natural, sem se 
colocar problemas: 

"Eu tenho uma costureira que tem dois ou 
três filhos. Outro dia, conversando, disse, 



tranqüilamente, que fez 11 abortos. 
Ela explicava que não tinha condição de ficar 
sustentando filho, que o marido era péssimo. 
Mas falou com a maior naturalidade." 

"Me lembro, acompanhando de perto o caso 
de uma amiga, que algumas mulheres não 
entendiam porque ela estava tão preocupada 
e tão tensa com a decisão do aborto; muitas 
já tinham feito mais de uma vez, sem 
maiores problemas.· 

Certamente, para as católicas, essa 
naturalidade é difícil, quando não é impossível. 
A secular proibição que cerca a questão do 
aborto e a intransigência da posição oficial 
criaram verdadeiras barreiras que dificultam 
enormemente - quando não impedem de 
forma total - sua abordagem. Isto faz com 
que esta experiência, no caso em que 
chegue a ser vivida - di reta ou indiretamente 
-venha sempre acompanhada de muita 
perplexidade e insegurança, um enorme 
sofrimento e, em grau maior ou menor, 
uma inevitável consciência de culpa. Apesar 
de tudo isto, é impossível entretanto negar 
os problemas concretos que se colocam 
no cotidiano e que exigem uma solução. 

A primeira problemática que surgiu foi a das 
empregadas - talvez porque fosse mais fácil 
falar de uma outra classe social, diferente da 
nossa. Mas também porque aqui o problema 
assume uma gravidade maior, uma vez que 
ao seu próprio peso se soma o da penúria 
econômica: 

"Minha empregada ficou grávida e queria ter 
o filho; eu disse que ajudaria na gravidez, 
daria apoio: fui compreensiva. Aí, ela mudou 
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de idéia e resolveu fazer um aborto. 
E me pediu dinheiro para isso. Realmente, 
ela vive uma situação difícil, e como viu que 
o companheiro não ia assumir e que ela não 
ia ter apoio, preferiu abortar. Meu marido 
chegou a trazer o dinheiro; mas eu não 
queria dar, porque achei que ia ser conivente 
com um crime. 

- Para você, aborto é crime? 

- Eu sou pela vida. No fundo, no fundo, 
é matar uma vida. É uma vida que se formou. 
Fiquei muito assim, pensei o dia todo, 
consultei algumas pessoas, mas não podia 
ser conivente. Fiquei muito balançada. 
Pensei em alternativas: adoção, ajuda 
na gravidez. Mas não adiantou. No sábado, 
ela foi embora sem me dizer nada, e só 
deixou a carteira para assinar. estava no 
segundo mês de gravidez. Achei difícil.· 

"Eu não fui tão católica. É um pecado que eu 
estou confessando. Mas é um pecado que eu 
assumo diante de Deus. Minha empregada 
ficou oito anos lá em casa, já tinha uma filha 
e um dia ficou grávida e pediu dinheiro para 
abortar. Conversei com ela com palavras 
bem drásticas sobre o aborto. E também 
sobre esta chance de ser mãe. Não era para 
fazer a cabeça, não. Disse a ela: 'Você é que 
sabe da sua vida. Se você quiser, a gente 
pode ajudar, com a criança. Mas sem vínculo 
depois.' Ela não quis. E aí eu disse que não 
ia dar o dinheiro, diretamente, mas podia 
adiantar o salário e o 13g - na certeza de 
que ela usaria para o aborto. Não fiquei com 
drama de consciência, não, mas pintou uma 
coisa chatíssima. E depois soube que ela 
acabou decidindo não abortar." 



Aqui ficam claras as ambigüidades e 
incertezas, ao tratar com o JX'Oblema concreto, 
acrescido da dimensão social e econômica, 
que significa assumir todas as conseqüêrl:ias: 
·A gente é omissa, porque aconselha 
a empregada a não abortar, mas não se 
responsabiliza pela criança que nasce." 

Em face da complexidade do problema, 
algumas assumiam a posição que 
"em circunstâncias extremas, é uma decisão 
que a pessoa tem o direito de tomar, diante 
de Deus·. O seguinte depoimento se coloca 
nesta perspectiva: 

"Eu vivi uma experiência muito forte, com 
uma amiga muito próxima. Ela já tinha quatro 
filhos, todos não planejados: era uma pessoa 
com o ciclo irregular, e os métodos naturais 
não solucionavam. Afinal resolveu usar 
métodos mais eficazes. Passaram-se nove 
anos, os meninos cresceram e ela tinha 
conseguido finalmente assumir uma vida 
profissional quando, de repente, por uma 
falha médica, se viu grávida outra vez. Foi 
um terror. Ela tinha absoluta certeza de que 
não queria mais filhos - depois dos quatro 
que aconteceram - e vivia, na época, uma 
situação difícil, fora do país. Depois de 
discutir muito com o marido -ambos eram 
católicos -, achou que tinha o direito de dizer 
não. Por sorte, encontrou um padre muito 
aberto que entendeu a situação e apoiou. 
Foi muito duro para ela chegar a esta 
decisão, mas foi impressionante vê-la depois: 
esta mulher viveu, realmente, a sensação de 
assumir totalmente sua condição humana de 
usar sua liberdade até o fim: ela se sentia em 
paz, diante de Deus e certa de ter feito a 
opção que lhe cabia, como mulher.· 
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Uma outra dimensão do problema é a que 
se refere aos jovens. O rápido processo de 
mudanças neste campo e a liberalização do 
comportamento sexual fizeram com que 
tenha aumentado não só a gravidez 
não-desejada na adolescência como também 
o número de abortos. A própria percepção do 
problema parece ter se modificado: 
"Enquanto, para nossa geração, o aborto era 
totalmente condenado, muitos jovens, hoje -
pelo menos na nossa classe - encaram 
o tema com maior naturalidade, como uma 
solução possível." Mas esta não era uma 
constatação unânime. Para outras, os jovens 
podem ter mudado com relação a outros 
temas, mas não a esse: 

"Eu acompanhei um caso diferente: uma 
menina de 17 anos, namorando, naquele 
fogo, naquela inconsciência, ficou grávida. 
O pai, mineiro supercatólico, ficou 
horrorizado e se recusou a ajudar, frente 
à decisão da menina de abortar. A mãe, 
psicóloga, mais compreensiva, disse que 
acompanharia e pagaria. Mas a menina 
é que tinha que tomar a decisão. Ela estava 
estraçalhada. Foi um mês de inferno. 
Mas enfim decidiu que queria. A mãe foi com 
ela à clínica, e ela chegou a entrar na sala, 
mas quando se viu já na mesa, no último 
momento, desistiu. Afinal, resolveu se casar 
e hoje é uma mãe de mão cheia. Mas não sei 
se depois vai sentir falta do que não viveu." 

Não há dúvida de que a gravidez 
não-desejada - sobretudo no caso 
das solteiras - gera situações difíceis 
e extremamente dolorosas: 

"Me lembro de uma menina que fiCOu grávida 



e CJJe nao queria o filho; era tJ11 sofrill'lefW), 
parecia tJlla condenada.. 

Confronladas com os problemas concrem, 
algtJnas asst.mem c:onscienEmerte a 
contradição entre a teoria e a prática: 
·eu nao sou a favor do abom, mas se fosse 
a mima própia fiha, adolesa!nE, CJJe 
icasse ~ será CJJe eu nao pensaria na 
possibiidade de fazer tJ11 abom?" 

ObviameiiE, esta é sempre tJlla opçao difícil 
e dolorosa. Aliás, o sofrimerto e a dor 
marcam, lambém, na maioria dos casos, 
as citmslãncias CJJe acompanham o aborto: 
"Em mlitas díricas, as mUheres se sentem 
~. violentadas. É tJ11 ambiente 
deprinei!E. ·O outro laD CJJe Dnil mais dila 
a situação é a solidão da mi.Jher, nesta hora: 

"O~ é CJJe nonnaknenle esta decisão cai 
sempre nas cosias da mi.Jher, como se o 
homem nao gerasse.· Freqüentemente, ela 
tem CJJe 3SSll11ir sozma a decisão de ter ou 
nao ter o fiho: o homem facimente se orniE, 
ou se imita a pressionar para CJJe a mi.Jher 
se decida pelo abom, mas é ela CJJe tem 
CJJe assunir, além dos riscos inerentes ao 
seu próprio orgarismo, a responsabilidade 
dadecisao. 

"Milha empregada pediu-me o édanlamento 
do salário para fazer tJ11 abom. Conversardo 
com ela, descobri CJJe seu desejo era ter a 
aicllça. mas seu mem era perder o emprego 
(o CJJe aconteceu com lJIIél amiga hã pouco 
tempo). kJ pergllllar~he se já havia 
conversado com o namorado sobre 
o assmm. COI1DHne CJJe nao a<ianmu 
nada. Ele icou muito assustado e na mesma 
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hora disse: 'Como posso ter certeza de que 
sou o pai?' E para acabar com o problema: 
'O mel1or é dar logo tJ11 soco na sua barriga 
e malar logo essa aiança. Assim fica tudo 
resolvido.' Por causa disso, ela já tomou 
CJJillro meJhorais misturados com canela 
poRJJe lhe disseram (JJe faz abortar. 
Tem certeza CJJe ele é o pai porque o 
ranora hã om meses, mas ele não quer 
assunir de jlm nentun e está até pensando 
em h lérias e voltar para sao Paulo.· 

Esta reaçao de modo algum é exdusiva dos 
seues poptjares: os homens de dasse 
média cosb.lnam e comportamento 
sernel1arE. E ism certamente constitui 
lJIIél iflusliça flagrante: "É absurdo que 
a respousabilidade recaia exdusivamente 
em cina da mi.Jher." 

Nabnlmente, tudo isk> está muito ligado 
a tJ11 euo aspecto: a ilegalidade do aborto 
no BrasL Perante este problema, algumas 
limam tJlla posição dara: 

"Nao Dilo clara a questao da legalização, 
acho CJJe seria favorável; mas certamente 
a descrimilalizaçao é urgente. Acho terrível 
a CJJBS11o do abom dandestino, feito nas 
piores COidções médicas, afetando 
~as mi.Jheres dos setores 
popUales e com conseqüências sérias em 
termos de saúde - além de IDdo o sofrimento 
CJJe a mi.Jher tem CJJe suportar, quase 
sempre sozilha.. 

Neste tema do aborto, talvez mais que nos 
outros, esaao preseriEs as insegu'anças, 
as perplexidades, os (JJestionamentos, 
os medos e - por CJJe nao dizer? - o tabu. 



Seria fundamental que as. mulheres -
e os homens - católicos pudessem discuti-lo 
abertamente, enfrentando os problemas reais 
e concretos, e abordando o tema na sua 
complexidade e globalidade, evitando 
reducionismos: 

"Há que tomar muito cuidado para não 
investir na consciência de culpa. Será que a 
gente não vê só um lado do problema? A luta 
pela vida é muito mais ampla e inclui várias 
dimensões: significa lutar por tudo o que está 
faltando: saúde, educação e melhores 
condições de vida.· 

Sexualidade na velhice 

É visto como um tema tabu: a sexualidade 
na velhice é negada ou ridicularizada. Esta 
visão remete à ideologia dominante, que liga 
o prazer à procriação: se não se pode mais ter 
filhos, também não se pode mais ter prazer. 

T ai perspectiva se vê ainda mais reforçada 
pela posição tradicional da Igreja, para a qual 
o ato sexual só teria sentido em função da 
procriação. 

Entretanto, na nossa vivência, vamos 
descobrindo a importância de reivindicar 
o direito ao prazer, em qualquer idade: 

·outro dia, assisti a um debate do grupo 
Mulherando, onde esta questão estava muito 
presente; o tema era justamente 'o prazer da 
mulher madura·. O debate mostrou o alto 
grau de desinformação que ainda perdura 
em relação à menopausa, os tabus e 
preconceitos vigentes e a necessidade 
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das mulheres recuperarem seu prazer, 
reconhecendo também o que esta etapa 
significa de libertação." 

Esta dimensão também estava presente 
na nossa experiência, quando se levantou 
a questão da menopausa: 

·A minha foi diferente, precipitada por uma 
operação. Na época, fiquei muito chateada, 
porque queria ter filhos: isso me fez sofrer 
muito. Mas depois achei que era até uma 
libertação. Nesse ponto, meu marido me 
ajudou: 'isso aí é só cuca; quanto à relação 
sexual, tem que ficar tranqüila: tem dia que 
dá certo, tem dia que não dá'." 

·A capacidade de gozar permanece; entrar 
em orgasmo, você continua entrando." 

Há, evidentemente, pequenos problemas 
físicos, mas o fundamental é o aspecto 
psicológico: de que forma cada um vivenda 
este momento. "Para o homem, é mais difícil 
aceitar que está perdendo a potência. 
Aí também surgem problemas para o casal 
mais velho: com o tempo, o(a) parceiro( a) já 
mais velho( a) e mais conhecido( a) já não 
excita tanto." 

Para a mulher, os médicos sugerem, em 
alguns casos, soluções cirúrgicas; entretanto, 
sentimos que isto pode ser uma violência 
e uma agressão à nossa sexualidade: 

·o médico queria que eu .fizesse operação 
de períneo; mas isso é um horror; o 
pós-operatório é sempre doloroso. O médico 
queria me impingir mas eu não quis." 



As pistas parecem estar em métodos mais 
naturais: 

"Se ficar mais flácida, há sempre a 
possibilidade de exercícios e ginástica: 
conheço um terapeuta que já vem 
trabalhando nessa linha.· 

Aqui, sentimos que é importante recuperar 
também, além da dimensão explicitamente 
sexual/genital, todo o lado afetivo, que pode 
ser especialmente rico nesta etapa da vida. 

Outras fonnas de exercfclo 
da sexualidade 

Homossexualismo 

É mais um tema controvertido, que se debate 
muito hoje: 

·um homem desmunhecado e falando 
pernóstico me causa um certo mal-estar. 
Mas eu aprendo muito com a gente do povo 
e, na minha experiência com eles, vejo que 
isto é tratado com muita naturalidade. Agora, 
se você me perguntar como reagiria se fosse 
o meu filho, é claro que eu iria fazer tudo 
para evitar que isto acontecesse. Seria 
dificílimo assumir isso." 

Aqui também está muito presente a 
contradição entre a aceitação racional 
e as dificuldades emocionais: 

"É difícil mesmo: vivi isto com um sobrinho. 
Nao se trata absolutamente de condenação: 
racionalmente, acho que as pessoas têm 
todo o direito de escolher seu caminho neste 
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campo. Mas nao se pode negar que há 
um estigma social e emocionalmente nao 
é muito fácil aceitar isso quando se trata de 
uma pessoa muito próxima." 

·Aconteceu na minha família, com um irmão. 
O que eu posso fazer? Foi dificílimo de 
admitir, mas eu tento dialogar. Vejo que ele 
sofre muito. É dificílimo. Meus pais fazem 
como se nao soubessem: 'ele vai evoluir, 
está numa fase de adolescência'. Mas ele 
já é adulto e anda sempre com homens." 

Nao é uma questão pacífica: para muita 
gente, ainda é algo chocante e inaceitável. 
E há uma pressão social contrária, que 
dificulta sua aceitação. 

"Nao posso evitar ter pena, pela 
marginalização social. No fundo, nao é uma 
realização total, acho que falta alguma coisa." 

Apesar disso, no grupo, se admitia essa 
possibilidade: 

·A gente tem que respeitar: são pessoas 
humanas, mesmo que tenham assumido 
outro tipo de vida.· E se levantaram alguns 
aspectos positivos: 

"Quando é uma relação estável, a relação 
homossexual pode ser realmente uma 
relação de amor." 

·uma vez um amigo meu que é um tipo 
fantástico, atraente, muito homem, me 
declarou que era homossexual e que 'graças 
à sua análise conseguiu assumir sua 
sexualidade'. Na hora, fiquei absolutamente 
zonza, mas depois, pouco a pouco, fui me 



acostumando, inclusive a vê-lo junto com 
seu parceiro." 

É um desafio que está presente, e que se 
agudiza, na atual conjuntura, com a questão 
da Aids; certamente exige abertura, 
honestidade e capacidade de compreensao. 

Masturbaçlo 

É outra questão que foi , para nós, sujeita a 
uma forte repressao e sobre a qual, até hoje. 
persistem muitas dúvidas: 

"Eu me declaro incompetente, não tenho 
costume, não acho falta, não sei." 

Algumas só vieram a descobrir do que se 
tratava já adultas: 

·A gente nem sabia o que era; no começo 
se fazia sem ter consciência; e depois, 
quando se soube, era uma carga ... Só mais 
recentemente, com o Relatório Hite, é que 
fiquei sabendo realmente como era. Aí , fui 
indagar das amigas e fiquei sabendo que 
todas, há muito tempo, tinham esta 
experiência. E me senti 'chegando atrasada': 

Hoje, conseguimos tratar o tema com mais 
naturalidade. Para algumas, "é uma questão 
de vida íntima, que não deve ser 
culpabilizada" . Entretanto, outras constatam 
que, aqui também, há contradições entre 
uma posição teoricamente mais aberta e 
uma dificuldade em lidar com os problemas 
concretos: persistem preconceitos e um 
tratamento diferencial entre meninos 
e meninas. 
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De qualquer modo, foi um tema pouco 
trabalhâdo e que necessitaria ser 
aprofundado. 

Novas dlmens6es da vida atual 

Ao fazer um levantamento dos problemas que 
vivemos, hoje, no campo da sexualidade. 
foram surgindo também algumas dimensões 
características de vida atual que, de uma 
forma ou de outra, contextualizam e 
condicionam nossa vivência neste campo. 

Estas dimensões representam novos 
espaços que a mulher vem conquistando, 
no processo de transformações pelo qual 
vem passando sua situação. 

Sua incidência específica sobre o campo 
da sexualidade fica aqui apenas apontada: 
sem nenhuma pretensao de traçar um 
quadro completo e exaustivo, indicam(}S, 
simplesmente, em grandes pinceladas, 
algumas destas dimensões, tal como 
surgiram em nosso debate. 

Naturalmente, aprofundar a análise é uma 
tarefa que se impõe, se se quer compreender 
esta problemática de forma mais global 
e completa. 

• Trabalho profissional 

A entrada da mulher no mundo profissional 
modifica radicalmente sua vida: não só abre 
distintàs perspectivas de realização como, de 
forma mais específica, possibilita um novo 
espaço de encontro com o homem. 



"No casal tradicional, a mulher que está em 
casa fica exclusivamente em flrlção do mélido 
e dos filhos. O trabalho te coloca no mundo, 
te possibilita conhecer outros universos." 

Nosso grupo, formado por mulheres 
profissionais, via esta dimensão como um 
elemento fundamental para viver a própria 
sexualidade e se descobrir como mulher. 
Entretanto, isto não se faz sem problemas: 

"Há uma dialética do trabalho, é libertação 
mas é também escravidão." 

Para poder competir, de acordo com as regras 
do jogo de um mundo fundamentalmente 
construído pelos homens, a mulher é, 
freqüentemente, forçada a se mascuNnizar. 
E isto implica perdas que, às vezes, pesam 
muito, gerando uma situação não isenta de 
contradições e ambigüidades. Ao mesmo 
tempo que se propõe uma libertação através 
do trabalho, se desejaria também manter 
padrOes tradicionais. Isto fica claro em 001 
exemplo concreto: "É ótimo viajar sozinha, a 
trabalho, mas outras vezes também é muito 
bom fazer o papel de mulher dependente 
e acompanhar o marido em viagens." 

• Militância 

Também a possibilidade do compromisso 
social e político, seja através de toda a gama 
dos movimentos sociais - sem esquecer 
a participação nos próprios movimentos 
da Igreja -, seja pela participação direta 
no aparelho de Estado, vem se abrindo 
enormemente às mulheres como um 
importante espaço de realização. 
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Especial destaque merecem aqui os 
movimentos de mulheres, feministas ou nao. 
Seja através da participação direta, ou pela 
influência crescente destes movimentos, 
permeando toda a sociedade, é uma nova 
consciência que vem se formando e que, 
naturalmente, tem um impacto direto sobre 
as formas de expressão da sexualidade, 
a parti" da idéia de "gestão do próprio corpo•. 

Já no caso de movimentos que incluem 
homens e mulheres, a predominância de 
uma lógica masculina - que ainda ocorre 
freqüentemente - gera problemas, exigindo 
demais das mulheres: "Num encontro de 
mulheres rurais, onde estive, dava para 
sentir que a luta diária as endurece, perdem 
a feÍninilidade." - "E você não citou o Che?" -
"É claro que a gente citou: se até os homens 
prowam sua afetividade, quanto mais as 
mulheres ... Mas é um combate difícil: 
há um mito da eficiência, da racionalidade, 
da objetividade, que são supervalorizadas 
na nossa sociedade." 

• A realização própria 

A busca de 001 maior conhecimento de si 
mesma( o) e da própria realização enquanto 
pessoa hUmana se expressa através da 
busca de integração entre os níveis físico, 
psíquico e espiritual. 

Nesta perspectiva, a preocupação com o 
corpo -característica da condição feminina, 
sobretudo na sua dimensão estética -
adquire novas conotações, enquanto busca 
de 001 inaior equilíbrio corpo/mente, e se 
concretiza através das mais variadas 



experiências de expressao corporal, 
massagens, trabalhos corporais. 

Por outro lado, a busca do autoconhecimento 
se dá também alravés de toda a gama 
de terapias, especialmente a psicanálise. 
A abertura deses espaços -embora restrita 
às mulheres das classes dominantes -jogou, 
para nós, IITl papel foodamental, inclusive na 
recuperaçao do prazer como IITl direito. 

·A psicanálise é a comapartida da repressão. 
Nossas maes' ficaram no limiar da mudança. 
Nós fomos em busca de algo que foi 
libertador .• 

Todos estes espaços abrem pistas para IJTla 
nova vivência da sexualidade. Explicitá..!as e 
aproh.niá-las é o desafio que se coloca para 
kXias as mulleres. N.J mesmo tempo, para 
nós, católicas, scxge imeóatamente uma 
questao: como viver estas novas 
experiências à luz da fé? 

CONCLUSÃO 

Necessidade de urna nova ética 

Em face da problemática levantada e do 
processo de profundas transformações que 
se vem vivendo no campo da sexualidade, 
novos e tJgentes desafios se colocam, para 
a Igreja como IJTl k>do e para as mulheres 
católicas, de forma particular. 

Nao se pode mais tentar negar os Iam nem 
se obstinar em impor -l1es lJJiêl camisa-de
força voluntarista. Tampouco basta 
constatá-los e recomecer que a viYência das 
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cadcas, no~ da seXUilidD, repoclJz, 
em maior ou menor~. a expet iência da 
maioria das m~s no Brasi atual. 

A necessidade de fazer avançar a reflexão 
teológica e moral sobre a sexualidade e de 
chegar a formular IJTla nova ética se impõe. 

Reconhecer que a k;1eia tem o direito e o 
dever de erulCiar seus prilcípios, nao 
si!Jifica, ememto, que deva JrOPOr regras 
para cada caso específico e/ou estabelecer 
todos os comportamentos concretos que 
cada IITl deve ou nao adotar; há todo um 
ambito da liberdade pessoal e da consciência 
de cada IITl que tem que ser respeitado. 

Enquanto catóicas, percebíamos nossa 
especificidade da forma segtime: 

"Sempre há lJJiêl dferença quamo se 1em um 
projeto de vida, no qual estamos orientados 
para algo maior. Neste sentido, aqui estaria 
o específico da mlMler aistã; ela em nada 
difere das demais mlMleres a.nao ser em 
relação ao fim ao qual se sente orientada, 
o que a levará a aljt de forma diferente. 
Nao se !rata de obedecer a IITl cor1tJ1to de 
normas e remçoes ensinadas pela tndçao 
da 9eja, mas de IITl compromisso élico que 
implica o ~ento de Jesus e lJJiêl busca 
de ibertaçao inEgral, como pessoa tunana. 
É esae o referencial para a mulher aista: 
ele foi IITl ser para os outros, logo as atitudes 
de nossa vida nao sao gestos isolados mas 
implicam lJJiêl cimensao coml.f1itãria. • 

AcJi, em lJJia ua lógica, a lógica do amor: 

·Mtita coisa em nome de IITl bem foi leila 



errada. A lógica do obrigatório versus o 
proibido não tem nada a ver com o amor. 
Amar é sempre sair de si. Amar é um ato 
livre, é um dom gratuito; isto não se pode 
perder de vista na relação com a( o) outra( o). 
Ao mesmo tempo, tem um lado do amor que 
se constrói e que exige esforço, não se trata 
de se deixar guiar só pelas emoções. É claro 
que, aqui, corre-se o risco de cortar a 
espontaneidade. Mas este é o desafio 
permanente." 

Por que as mulheres? 
A "femlnlzaçAo' da questAo 

Nosso grupo, exclusivamente feminino, 
colocou-se inicialmente a questao: por 
que o problema da sexualidade é tao 
freqüentemente associado à mulher? E por 
que há tantas iniciativas, nesta área, que 
partem das mulheres? 

É certo que a questao da sexualidade toca 
a mulher de forma particular, especialmente 
em tudo o que diz respeito à reprodução da 
vida: as mulheres vivem na própria carne 
este processo. Ao mesmo tempo, em uma 
sociedade patriarcal, a mulher se define 
basicamente por esta função; a separação 
em a esfera da produção e a da repro<iJçao 
demarca o lugar específico que cabe ao 
homem e à mulher. 

A Igreja por sua vez reproduz esta visão 
patriarcal, quando vê a mulher, 
traclicionalmente, como esposa e mae -
ou como virgem consagrada. 

Nesta perspectiva, cabe à mulher, 
fundamentalmente - quando não de forma 
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exclusiva-, a responsabilidade pelas 
decisões na esfera da reprodução e é ela 
que, normalmente, arca sozinha com as 
conseqüências. Isto implica uma carga 
pesada, sobretudo se a mulher não aceita 
submeter-se ao esquema tradicional e busca 
outras alternativas para viver sua sexualidade 
e/ou controlar o processo reprodutivo. Assim, 
por exemplo, no caso do uso de métodos 
anticoncepcionais ou de decisão de aborto, 
freqüentemente a responsabilidade recai, 
de forma exclusiva, sobre a mulher. 

No caso das católicas, de forma especial, 
este mecanismo reforça o clássico complexo 
de culpa, criando sérios problemas de 
consciência. 

Por outro lado há, culturalmente, uma carga 
negativa muito grande em cima da mulher. 
"Ela é adúltera, o homem não. A própria 
Justiça abona o homem por causa da honra: 
se a mulher resolve ir com outro homem, 
é a honra do marido que fica ferida, de acordo 
com a tradição." 

Também aqui esta dimensão se reforça 
dentro da Igreja, onde a associação que se 
estabelece, implícita ou explicitamente, entre 
a mulher e a situação de pecado tem raízes 
muito antigas (Eva e o pecado original). 
Os problemas se acentuam se se pensa 
que, dentro de uma instituição eclesial 
profundamente hierarquizada, a mulher 
se encontra submetida a leis estabelecidas 
por homens, e homens comprometidos com 
o celibato. 

Este quadro, na sua complexidade, configura 
a existência de mOOipas dominaçOes, entre as 



quais sobressai a. que se estabelece através 
das relações de gênero; sua superaÇão 
passa, portanto, pela transformação destas 
relações. E aqui, como em toda situação de 
dominação, é o setor dominado que detém a 
possibilidade de contestação. Por isto mesmo, 
não é de surpreender que sejam as mulheres 
as que vêm levantando a questão no campo 
da sexualidade e da reprodução. 

É claro, entretanto, que, se o questionamento 
parte das( os) dominadas(os), as soluções só 
poderão surgir como resultado de um esforço 
conjunto, do qual homens e mulheres 
participem com igualdade de direitos. 
A liberação da mulher supOe e exige 
a liberação do homem. 

No caso da Igreja, este esforço conjunto é 
tanto mais necessário quanto se refere à 
atuação sobre duas áreas que se superpõem: 
por um lado, a complexidade da situação da 
mulher, permeada por múltiplas dominações 
e, por outro, o próprio campo da sexualidade, 
que se encontra ainda obscurecido e pouco 
explorado, na sua problemática concreta, 
freqüentemente distante - quando não em 
aberta contradição - com o discurso oficial 
que pretende normalizá-lo. 

Por isto mesmo, é indispensável e premente 
a abertura de espaços dentro da Igreja onde 
os problemas possam ser debatidos honesta 
e francamente e onde as dúvidas e 
questionamentos possam ser colocados 
com liberdade. 

É neste sentido que apresentamos aqui 
nossa reflexão, trazendo a público nossas 
vivências e nossas inquietações. Com isto, 
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temos. consciência de estarmos nos expondo 
ao desvelar uma realidade que pode 
incomodar e ameaçar a muitos. Mas continuar 
a negá~ nos parece, eticamente, inaceitável. 

Queremos também deixar claro, por outro 
lado, que se as mulheres católicas têm este 
comportamento é porque - exatamente na 
mesma medida, ou até em maior escala·
os homens católicos o têm igualmente. 

Nosso trabalho não se pretende completo; 
ao contrário, é apenas o primeiro passo de 
um processo bem mais longo. Por um lado, 
o diagnóstico aqui esboçado precisaria ser 
complementado, seja em função da vivência 
de mulheres católicas· de outras classes 
sociais, seja da dos homens, dos diversos 
setores, seja de situações específicas dentro 
da Igreja, como a de sacerdotes e freiras. 
Por outro lado, o levantamento desta 
problemática concreta, embora seja uma 
tarefa importante, não é suficiente, se se 
pensa em termos de Igreja; é indispensável 
que, a partir dai, se elabore uma reflexão 
ético-teológica que dê conta dos novos 
desafios que se colocam. 

Nos países centrais isto já vem sendo feito, 
não sem dificuldades e conflitos. 

Entre nós, começam a brotar devagarzinho 
algumas experiências. E é justamente no 
intuito de aprofundá-las e fazê-las crescer 
que apresentamos o resultado de nossos 
debates, abrindo, a partir de nossa prática, 
novas.pistas para repensar, hoje, a questão 
da sexualidade à luz da fé. 

• 
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Catolicismo .e sexualidade: 
uma visão nativa 

CARMEN CINIRA MACEDO 
Antropóloga - USP 

·o homem só assume o clarao da divindade 
que o habita quando desiste de salvar-se 
sozinho. A salvaçao, ou é negócio de todos 
ou de ninguém." 

Hélio Pellegrlno 

lntroduçlo 

Afinal de contas, sexo é ou não é pecado? 
Colocada nesses termos, a questão pode 
suscitar minimamente um riso irônico. 
Nos anos 90, depois da chamada revolução 
sexual que agitou o mundo a partir dos 60 
e que mudou de rumo nos anos 80 com o 
advento da Aids, relacionar sexo a pecado 
parece coisa muito antiga, fora do lugar. 
Coisa de padres e de Igreja, velharia, caco 
arqueológico. Um olhar mais atento ao 
mundo em volta revela, no entanto, como 
a visão que as pessoas têm da sexualidade 
permanece marcada pela ignorância, pelo 
medo, pelo preconceito e por um tipo de 
moralismo ligado à tradição religiosa, não 
exclusivamente a católica, com certeza. 

Pesquisar a relação entre sexualidade 
e catolicismo, como foi o presente caso, 
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revelou de início um terreno extremamente 
vasto e, principalmente, pouquíssimo 
explorado. Muitos são os recortes possíveis, 
todos eles relevantes. 

O objetivo do presente texto é colocar em 
pauta algumas questões suscitadas a partir 
de uma pesquisa de campo - no sentido do 
trabalho antropológico - realizada com uma 
população católica ligada a uma CEB na 
periferia de São Paulo. Nessa pesquisa 
procurou-se verificar o quanto a população 
conhecia e se preocupava com a orientação 
oficial da Igreja no campo da sexualidade. 

Tratar da visao nativa da sexualidade 
implicaria uma multiplicidade de aspectos, 
todos merecedores de uma ampla exploração. 
Minha intenção é fornecer o pano de fundo 
geral em que essa visao nativa se coloca 
e o modo como as propostas da Igreja são 
encaradas pelo povo. Por vários momentos, 
quase desisti deste texto mas, embalada 
pela força do grupo do IS E R, juntei meus 
pedaços para trazer à tona o que foi um 
esforço de trabalho importante em minha 
própria biografia. Se o homem é um Deus 
em construção, foi num lindo esforço grupal 



que este tijolo chegou a ser elaborado. Quero 
agradecer pelo apoio dos meus parceiros do 
IS ER e sorrir feliz pela oportunidade que a 
vida me ofereceu de plasmar minha própria 
identidade em meio a tais pessoas. 

Sexo e pecado 

A tradiçao católica -e é praticamente senso 
comum hoje - vem marcada por uma nítida 
e impregnante associaçao entre a idéia de 
pecado e o exercício da sexualidade. Sexo 
tem a ver com o lado carne, o lado matéria, 
oposto do espírito que nos levará à vida 
eterna. Combater o mal teve a ver 
historicamente com a bandeira de combate 
ao desejo. Nessa luta muita coisa já valeu, 
até flagelar-se para se libertar das demandas 
dos sentidos. Nesse quadro, castidade 
torna-se não apenas um ideal, mas um sinal 
de libertação das coisas do mundo, da 
elevaçao espiritual. Marcada pelo celibato 
eclesiástico, a Igreja valorizou a supremacia 
da vida religiosa celibatária sobre a vida dos 
leigos casados. No próprio dizer do apóstolo 
São Paulo, o casamento se justifica pelo 
provérbio "é melhor casar do que abrasar". 
Essa desvalorizaçao da vida sexual dentro 
do casamento sendo a regra, o que dizer 
então do sexo fora do casamento? 

O curioso é que, sendo a tradiçao católica 
marcada também pela grandiosidade do 
arrependimento e do perdão, desenvolve-se 
uma certa ambigüidade, onde "todos os 
pecados são permitidos" com o conveniente 
arrependimento/perdão posterior. A trajetória 
da biografia individual se cumpre entre 
a virtude, o pecado e o arrependimento. 

Fica, entretanto, a culpa. Mas fica, também, 
a excitaçao do risco e do proibido. Dolce vita. 

A expectativa era encontrar na populaçao 
estudada um certo conhecimentO' da visão 
eclesiástica, porém longe das preciosidades 
doutrinárias e misturado a um relativo 
preocupar-seflgnorar as regras da Santa 
Madre. Essa expectativa foi confirmada de 
forma tão ampla e imediata que o próprio 
sentido do trabalho parecia estar posto em 
xeque: afinal, descobrir o ululante que graça 
pode ter? Era mister, obviamente, tentar 
mergulhar um pouco mais fundo. 

Um primeiro aspecto pareceu relevante: 
a opinião constante de que em matéria 
de sexo a Igreja é e sempre foi atrasada. 
Essa noçao de descompasso entre a visão 
eclesiástica e as coisas do mundo fornece às 
pessoas um ponto de referência importante: 
devem e podem pensar e decidir por elas 
próprias, ainda que procurando não ignorar 
a orientaçao da Igreja. Mas, esta entra como 
um aspecto a ser levado em consideração. 
Em outras palavras, "nem tudo diz respeito 
aos padres, há liberdade na vida, e isso inclui 
o sexo". Assim, se por um lado, a Igreja se 
pensa como sendo responsável por um 
rebanho (que inclui potencialmente toda 
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a humanidade) e se vê plenipotenciária, 
por outro, o povo a vê como um ponto de 
referência entre outros (ainda que relevante) 
para construir seu universo imaginário de 
orientações para a vida. 

Um desdobramento interessante dessa 
pespectiva do atraso da Igreja no campo 
da sexualidade tem a ver com o fato de que, 
pelo menos para uma certa parcela do clero, 



existe uma nítida preocupação com o 
posicionar-se diante das novas questões 
da modernidade e redefinir orientações, 
atualizando-as. Isso nem sempre é conhecido 
pelo povo, que retém as informações de 
posturas mais antigas e reacionárias como 
sendo a única visão da Igreja. 

Um segundo desdobramento diz respeito à 
própria visão que os fiéis têm acerca do que 
é a Igreja. Há uma constante ambigüidade 
em que ora todos são á Igreja, ora a Igreja 
é a hierarquia elesiástica. Esse colocar-se 
dentro e fora permite uma ampla variedade 
de comportamentos possíveis e define 
certamente o sentir-se obrigado a seguir 
as regras. É preciso ressaltar que essa 
ambigüidade não resulta da incapacidade 
popular de se pensar como Igreja, mas 
da própria estrutura de poder desta que 
efetivamente coloca os leigos numa posição 
subalterna. Esse tem sido, inclusive, um nó 
górdio nas relações no interior do catolicismo, 
uma vez que obedeeer cegamente nada tem 
a ver com os ideais da modernidade. 

Dessa forma, ser católico - mesmo praticante 
- e desobedecer as normas da Igreja não são 
realidades que se excluem mutuamente. 
Colidem muitas vezes mas se misturam 
sempre de várias maneiras na vida e na 
própria construção da identidade do fiel. 
Se, de um lado, a Igreja como instituição está 
sempre especificamente empenhada em 
produzir e veicular ideologia, a religiosidade 
popular, por seu lado, está marcada pela 
idéia de que sempre é possível estabelecer 
um contato direto com Deus e o universo dos 
santos que tanto são o poder real quanto são 
capazes de compreender e resolver as 

agruras de cada um. É predominantemente 
na chave do catolicismo popular que as 
questões sexuais são interpretadas. Assim, 
mesmo quando uma pessoa se reconhece 
distante da orientação da Igreja, ela não 
deixa de crer que ama a Deus a seu modo 
e é correspondida, compreendida e, 
principalmente, ~rdoada. Assim, o clero 
toma-se uma media~o - relevante mas nem 
sempre necessária. Idem para as ideologias 
que a Igreja veicula. 
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Um terceiro aspecto precisa ser lembrado, 
que é o fato de que a análise do material 
obtido revela uma orientaçSo geral presente 
na postura dos informantes mas que não é 
absolutamente uniforme. Há um gradiente 
em que as atitudes e opiniões se distribuem. 
Para os mesmos entrevistados há variações 
que se reportam a diferentes momentos de 
sua história de vida. Ser um membro ativo da 
CEB não parece, no entanto, no caso da 
sexualidade, estar interferindo de modo 
significativo na postura geral, embora haja 
indícios de algumas reflexões e posturas 
novas a desabrochar, das quais tratarei 
adiante. 

É importante destacar como permanece viva 
entre o povo a idéia de que os homens são 
por natureza pecadores e a santidade é um 
estado desejado, mas de rigorosa exceção. 

Nessa medida, todos dependem o tempo 
todo da misericórdia divina, devendo ser 
tolerantes, compreensivos e, principalmente, 
solidários. Essa visão também está presente 
no campo da sexualidade onde a bondade 
também é um importante valor, que se 
expressa na afirmação do saber relativizar 



os pecados dos outros e, principalmente, 
os próprios. Predomina a perspectiva de não 
atirar a primeira pedra, do telhado de vidro e 
o exemplo de Jesus com Madalena. Isso 
obviamente não impede que se fale da vida 
alheia, que haja constantes fofocas e 
eventuais brigas, que se denuncie condutas 
tidas como indecentes e imorais. Mas, 
no geral, se estabelece a distinção entre 
o espaço público e o privado. É preciso não 
ofender a ·moral pública", não desacatar as 
regras da comunidade de forma explícita. 
O que se faz na intimidade é problema de 
cada um -e delicioso tema para fofocas. 
Afinal, ·errar é humano·. Há sempre uma 
interpretação própria, pessoal e doméstica 
das regras eclesiais. A relação pessoal dos 
homens com Deus sempre fala mais alto 
porque o catolicismo popular - às vezes para 
exaspero da hierarquia eclesiástica - permite 
uma intimidade com Deus. A necessidade 
que se tem da Igreja é mais pela dimensão 
ritual e institucional, o aparato externo. 
No limite, o que vale é a idéia do 
relacionamento direto com Deus, 
sua extrema compreensão e misericórdia. 
Deus está acima dos padres. 

No caso da sexualidade, assunto tido como 
reservado e íntimo, essa visão prevalece o 
tempo todo. É na intimidade com Deus que 
os problemas da intimidade sexual se 
resolvem e se decidem os eventuais conflitos 
e culpas gerados pela ·moral dos padres·. 
Nesses momentos, eles (os padres) é que 
estão de tora da Igreja, a verdadeira - que é 
vista como essa possibilidade de comunhão 
íntima com a divindade e que se realiza no 
rezar, com todas as suas personalíssimas 
manifestações. 

Mas, afinal em que consiste essa ·moral dos 
padres· e quais elementos são destacados 
como constitutivos dela? 

O que poderia ser basicamente considerado 
como a visão tradicional e histórica da Igreja, 
em que sexo é a fonte primordial de noção 
de pecado, está bem resumido no texto de 
J. M. Pohier: 

"Como filhos e herdeiros da adoção, 
participantes da natureza divina, os cristãos 

· se consideram chamados a uma felicidade 
maior do que tudo que se possa imaginar, 
uma felicidade que transcende imensamente 
o prazer de qualquer espécie, sobretudo o 
prazer sexual. Desde São Paulo, a abstinência 
do prazer sexual foi considerada como 
antecipação daquela plenitude futura, e o 
desejo apaixonado do prazer como contrário 
à santidade. Conseqüentemente, a tradição 
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e a espiritualidade cristãs tendem a mostrar 
uma certa incompatibilidade entre o prazer 
sexual e a santidade. Parece não se 
harmonizar de certa forma a vida sexual 
de alguém com sua plena vida divina." 

De fato, a moral sexual da Igreja constitui 
o campo de uma ética jurídica. Ou seja, 
estabelece o domínio classificatório dos atos 
considerados lícitos ou proibidos, corretos 
ou abomináveis, veniais ou mortais. E a 
confissão - sacramento altamente valorizado 
-se instala como evidente técnica de poder. 

É o avanço da sociedade moderna urbana 
e industrial que acaba de corroer essa 
perspectiva. É difícil para a Igreja manter seu 
rebanho sob o controle ideológico almejado. 
A Igreja tem que assumir a mudança social 



e, ao mesmo tempo, encontrar justificativas 
para suas novas posições. 

Na visão popular, há uma modernização na 
Igreja, mas esta é sempre lenta, num certo 
sentido "atrasada", porque o mundo já está 
mudando outra vez a cada momento que há 
na Igreja uma pequena mudança. Assim, por 
exemplo, a Igreja vai aceitando o rompimento 
da relação conjugal, mas apenas a separação, 
não um novo casamento; aceita o controle de 
natalidade, mas apenas com métodos 
naturais; aceita o prazer sexual, mas apenas 
dentro do casamento. Dessa maneira, 
a melhor saída parece ser mesm9 o deixar 
de lado a discussão de certos problemas 
relativos à vivência da sexualidade, 
colocando-se sobre eles uma espécie de 
nuvem de fumaça: como não são direta 
e livremente abordados, é como se não 
existissem, são questões fora da comlllidade, 
problema dos outros. E são resolvidos pelos 
membros da comlllidade como se no tocante 
a eles estivessem de fora. 

Alguns setores da Igreja têm, contudo, 
procurado avançar na reflexão sobre 
o tema enfatizando a dimensão cultural 
da sexualidade e preocupando-se com 
o crescente hiato entre o ensino oficial em 
matéria de sexo e o que se tornou crença 
e prática dos fiéis. 

A experiência da participação na CEB parece 
trazer algumas pequenas, porém relevantes 
novidades. 

O primeiro e fundamental aspecto está na 
noção de pecado. A Teologia da Libertação 
vai dar ênfase na coletividade e na noção de 
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pecado sociaiAAs categorias com que opera 
são primordialmente sociológicas e o que se 
espera é incrementar a capacidade de 
organização e luta do povo no sentido 
de eliminar a dominação, a exploração, 
a opressão. A ênfase na individJalidade, 
na salvação pessoal e na sexualidade 
desloca-se para o grupo, a salvação coletiva 
e a relevância do econômico. N:J mesmo 
tempo, procura-se tirar da noção de 
sexualidade sua dimensão genital, 
procurando-se encatá-la como a maneira de 
ser no mundo e relacionar-se com o mundo 
como pessoa masculina ou feminina. 

A sexualidade torna-se um dos temas ligados 
ao processo global de tomada de consciêocia 
dos membros da CEB de que são pessoas 
integrais com direitos inalienáveis. São 
promovidas reuniões comunitárias em que 
se discutem questões ligadas à sexualidade, 
das quais participam especialistas, como 
médicos e psicólogas, e que atraem muito 
intensamente as mulheres. O processo 
se desenvolve no âmbito do projeto 
eminentemente pedagógico das CEBs: 
ensinar o povo, fornecer informações sobre 
o corpo e seu funcionamento, discutir a 
repressão sexual etc. É nesse âmbito que 
surge o sucesso das reuniões: o povo 
enfatiza a possibilidade de aprender, 
do acesso ao saber e a oporhridade 
de colocar seus problemas sexuais e 
emocionais em discussão. 

A nova face dessa Igreja que opta pelos 
pobres é a de promover a oportmidade de 
discutir e aprender sobre sexo. No entanto, 
o povo percebe que isso nao significa lJlla 
alteração nas orientações oficiais da Igreja e, 



assim, tudo ocorre como se fosse uma 
atividade paralela cujo sucesso dependerá 
do poder desta nova força no interior da 
Igreja de alcançar o predomínio sobre a 
visão que se pensa como antiga, reacionária 
e a favor dos dominantes. Não há, porém, 
nem entre os padres nem entre os líderes 
leigos, muita clareza em relação a esse 
assunto. Não é tido como prioritário, pois 
o fundamental é a luta política. É, inclusive, 
na sua dimensão de luta política e em 
especial do engajamento das mulheres 
que o tema mais interessa às lideranças. 
É a capacidade mobilizadora da discussão 
da sexualidade o aspecto principal. 

Os resultados atingidos são de dois tipos: 
de um lado, uma certa dimensão terapêutica, 
principalmente com o engajamento de 
psicólogos no processo. De outro, uma 
redefinição a nível geral dos valores básicos 
que devem orientar o exercício da 
sexualidade humana. 

Assim, as pesoas gostam de enfatizar que 
têm aprendido coisas novas na CEB e 
procurado repensar sua vida sexual. Isso 
quando são casadas. Os jovens e solteiros 
normalmente põem em xeque a legitimidade 
da virgindade como um valor oficial da Igreja. 
Não se vai muito além. Quanto às propostas 
da liderança há um projeto de enfatizar que a 
sexualidade humana deve ser autolibertadora, 
enriquecedora do outro, honesta, fiel 
mas sem possessividade, socialmente 
responsável, promotora da vida e alegre. 
Mas a grande novidade é mesmo a da 
abertura de um espaço no interior da Igreja 
para falar e aprender sobre sexo. Isso 
aproxima mais as pessoas da CEB, 
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desperta-lhes o interesse, mas não retira 
completamente a desconfiança de que seja 
um novo esforço de tomar conta das vidas 
pessoais. Nesse circuito, é como se o 
excessivo apego à tradição por parte do clero 
tivesse representado para o povo um ganho 
em liberdade - sexo como um problema 
privado, inclusive com a desvalorização 
da confissão. Valoriza-se uma eventual 
abertura, mas também não se quer permitir 
que "os padres venham querer decidir 
inteiramente nossas vidas·. 

Assim, a abertura é cuidadosamente vista 
como um esforço de retomada do poder 
hierárquico sobre o rebanho. E este, além da 
Igreja, num mundo secularizado já conta com 
inúmeras.outras fontes para refletir e decidir 
sobre sua vida sexual. É importante destacar 
como, nesse circuito, o saber científico 
(médico, psicológico, social) passa a ter muito 
maior legitimidade para fornecer ideologias 
orientadoras da conduta do que o universo 
religioso. A própria dimensão ética fica 
subsumida ao universo da ciência e a Igreja 
é vista como apenas mais um interlocutor -
e historicamente comprométido com visões 
passsadistas. Não é, certamente, uma 
imagem fácil de romper. 

Um último aspecto precisa ser destacado nos 
limites deste texto e tem a ver com a própria 
questão da identidade de membro da CEB. 
Freqüentemente, as pessoas lembravam, 
principalmente as solteiras mas também as 
casadas mais jovens, que, pelo fato de 
pertencerem à comunidade, acabavam vistas 
no bairro e dentro do próprio grupo como 
santinhas. Quem é de CEB é tido como sério, 
e essa imagem afeta as representações 



sobre a conduta sexual : no geral, os homens 
são vistos como respeitadores e as mulheres 
como quem se dá ao respeito. Alguns rapazes 
chegam a enfatizar como isso ampliou seu 
circuito de possibilidades de paquera e 
namoro: até os pais deixam com maior 
facilidade suas filhas saírem com eles. Já as 
moças enfatizam que a CEB é um bom local 
para freqüentar e conhecer rapazes sérios, 
o que nao acontece em outros espaços 
sociais. Tudo isso se torna parte do processo 
de valorizaçao da CEB como um lugar onde 
se aprende e onde se adquire uma nova 
consciência de ser humano. Do ponto de 
vista pessoal, desenvolve-se a sensaçao de 
que se é diferente, de que se tem uma visão 
mais abrangente e profunda, um certo 
sentimento de superioridade que se liga 
ao sentimento de se ter mais dignidade. 

No caso humano, ao contrário de todo o 
restante do reino animal, nao é o sexo que 
organiza a sociedade, mas esta que organiza 
o sexo através da cultura. A abertura de um 
espaço para repensar o mundo e repensar-se 
nele, para uma populaçao que historicamente 
tem sido tolhida na sua capacidade de pensar, 
com certeza vai afetá-la globalmente. Em seu 
modo de ser e sentir. Em sua sexualidade. 

Afinal, cumpre nao esquecer que a visão 
tradicional da sexualidade pecaminosa 
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tem gerado um universo de recalcados, 
de preconCeitos e paradoxos que uma frase 
do teatrólogo Nelson Rodrigues espelha muito 
bem: "Somente um canalha pode desejar 
a mae de seu próprio filho .. ." Haja divas. 
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Por uma ética da ternura 

Entrevista de OTTO MADURO a LÚCIA RIBEIRO 

Leigo católico e intelectual venezuelano 
com formaç3o em Sociologia e Filosofia, 

Otto Maduro é um estudioso das quest6es 
da sexualidade e da afetividade 

relacionadas à dimens~o religiosa, 
tema sobre o qual escreveu o artigo 

"Extraç~o da mais-valia, repress~o da 
sexualidade e catolicismo na América 
Latina·, publicado em 1978, na revista 

Encontros com a Civilizaçao Brasileira. 
Com pós-graduaç~o na Bélgica e tendo 
vivido vários anos nos Estados Unidos, 
Otto encontra-se atualmente no Brasil, 
onde está escrevendo um livro sobre o 

conhecimento, com o apoio do /SER 
e do CESEP (Centro Ecumênico de 

Serviços à Evangelizaç~o e à Educaç3o 
Popular). Filho de pai ateu e m~e 

católica, converteu-se ao catolicismo 
aos 15 anos. Desde ent~o ,sua reflex~o 
- influenciada pela experiência pessoal 

e por alguns pensadores católicos 
europeus - levou-o à descoberta da 

necessidade de uma "ética da ternura· 
na construç3o de um novo relacionamento 

amoroso entre as pessoas. Sobre isto, 
Otto falou à socióloga Lúcia Ribeiro. 
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Cl Quais foram suas experiências em 
relaçlo à questao sexual? 
• Meu pai não era católico, tinha sido até os 
20 anos, mas quando nasci, em 1945, já se 
considerava ateu há vários anos. Apesar 
disso, sua posiçao diante da questão sexual 
era até mais severa e fechada do que o 
comum naqueles anos, fim dos 40, começo 
dos 50. Morávamos na capital, mas meus 
pais eram do interior, ambos advogados 
e com uma posiçao extremamente severa 
sobre a sexualidade, sobretudo dentro de 
casa. Porque, fora, era diferente: 
trabalhavam, na área de Direito da Família, 
com prostitutas, crianças abandonadas, 
mulheres espancadas, casais separados. 
E, aí, tinham uma atitude muito compreensiva, 
cooperativa, altruísta, ftexível. Minha mãe foi 
uma das três primeiras mulheres advogadas 
e a que primeiro terminou o curso na 
Venezuela. Como disse, para meus pais 
a sexualidade era uma coisa que acontecia 
fora de nossa casa, que não tinha nada a 
ver conosco. Então, para nós, não deram 
nenhuma educaçao sexual - nem positiva, 
nem nega~va -, só proibições quando 
surgiam ocasiões de desobedecer às 



normas. Aí, advertiam, proibiam, falavam 
contra. Por exemplo, criticavam uma tia minha 
que teve um filho sem se casar. Minha mãe, 
embora católica, não era praticante. Costumo 
dizer que era católica por medo do inferno e 
não praticava por medo do meu pai. E aí eu 
cresci neste ambiente, onde não se falava 
disto. Decidi me converter e me batizei 
quando tinha 15 anos e, como bom 
convertido, levei isso muito a sério. 

o O que significou, para você, 
converter-se ao catolicismo aos 15 anos? 
• Assumir o catolicismo significou, por um 
lado, um compromisso muito claro com a 
transformação da sociedade. Estávamos 
saindo de uma ditadura, começava a se 
falar em democracia, socialismo, solução 
dos problemas económicos do país. Eu me 
tornei democrata-cristão, logo depois de me 
batizar. Ao mesmo tempo, comecei a 
me preocupar em ser tão católico quanto 
possível. E como encontrava na confissão, 
sobretudo, mas também na pregação e 
nos livros que eram lidos na Igreja neste 
momento, uma ênfase muito forte na 
temática da sexualidade, segui também por 
aí. Vivi uma espécie de ascetismo, de 
obsessão anti-sexual, desde os 15 até os 20 
e poucos anos. Por outro lado, no transcurso 
desta experiência, comecei também a entrar 
em contato co:n pensadores católicos -
franceses e alguns italianos -e a entender 
que o cristianismo podia ser uma coisa 
mais bonita e bem diferente do que 
uma moralidade sexual com uma certa 
preocupação política. Até então, para mim, 
ser bom católico era sobretudo seguir uma 
certa moralidade sexual. E se, além disso, 
você se engajava na transformação da 

sociedade, tanto melhor- mas isso era quase 
.que acidental, secundário. Essa, diria eu, era 
a experiência da g~ande maioria dos ativistas 
católicos, dos jovens que, de uma maneira 
ou outra, participavam em atividades 
pastorais, em organizações apostólicas, em 
instituições católicas como militantes, pessoas 
engajadas. Para o grosso da população, 
talvez não fosse assim: a coisa ficava muito 
mais vaga, mais ambígua. 

o Como você conseguiu superar esta 
tendência moralista? 
• Junto com as influências de pensadores 
franceses e italianos - porque senão, 
eu acho, não teria tido o efeito que teve -
encontrei também pessoas concretas, alguns 
padres jesuítas, alguns intelectuais católicos 
leigos que me ajudaram a entrar na dinâmica 
que estava se desenvc!vendo na Igreja 
Católica desde os anos imediatamente 
anteriores ao Concílio Vaticano 11 até o 
presente. E, nessa evolução, acho que a 
primeira mutação por que passei, em relação 
a religião e sexualidade, foi começar a sentir 
que algo estava errado nesse moralismo 
repressivo, nessa obsessão com a 
sexualidade -quase como se isto fosse 
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o único núcleo de moralidade crista-, 
na inflexibilidade, na rigidez e intolerância só 
nesta área. Pois eu estou convencido de que 
na área política, apesar de toda a coisa 
anticomunista que ainda existe em muitos 
setores da Igreja Católica e das igrejas 
cristas, há possibilidade de nuanças, 
de matizes, de discussão, de uma certa 
flexibilidade, um certo jogo de cintura mental, 
verbal e prático. Enquanto que na área da 
sexualidade, ainda hoje, a doutrina oficial 
da Igreja é binária, excludente, maniqueísta, 



inflexível - segue uma lógica muito diversa da 
que a mesma teologia moral utiliza em outras 
áreas da vida humana. 

o E como explicaria essa Inflexibilidade 
da Igreja em relaçto à moral sexual? 
• Isso pode ser explicado por muitos fatores, 
mas penso que o principal, na verdade, é o 
fato de vivermos em uma Igreja onde o poder 
religioso -o poder de decisao, o poder de 
definição da moral e dos dogmas - está nas 
maos de um corpo de funcionários cujas 
características sao, primeiro, serem somente 
homens e, segundo, homens aos quais é 
proibido ter relacionamento afetivo, erótico, 
amoroso com mulheres. E, se têm esse 
relacionamento, o têm com culpa, escondido, 
disfarçado, negado, vivido de uma maneira 
que é, em maior ou menor grau, patológica. 

A maioria dos leigos no 
mundo contemporâneo 
estamos em pecado mortal, 
em matéria de sexo, do ponto 
de vista do ensino oficial da 
Igreja. Eu estou, sem dúvida. 
Mas não me sinto em pecado 
• aí está o problema. 

Aí eu até tenho uma certa empatia, porque 
entendo que, para uma pessoa que se negou 
a possibilidade de viver com naturalidade, 
alegria e paz interior, um relacionamento 
amoroso, afetivo, erótico, sexual com outra 
pessoa, nao é fácil entrar na área da 

sexualidade como se fosse uma coisa 
natural, refletir ou falar a propósito disso, 
pelo contrário. Quando o padre ou o 
seminarista começa a viver a importância 
institucional da separação do outro sexo, 
a negação e a repressao do desejo amoroso, 
afetivo, erótico, é inevitável que, em sua 
mente, a sexualidade vire uma dimensao 
separada, distinta, essencialmente diversa 
do resto dos relacionamentos humanos, das 
outras dimensões da existência humana. 

o Nos últimos 20 ou 30 anos, houve 
enormes transformaçOes culturais na área 
da sexualidade, o que alguns denominam 
"revoluçao sexual": de que forma Isso 
Influenciou a Igreja? 
• A Igreja recebe uma influência muito 
forte, mas muito problemática destas 
transformações. Porque também é preciso 
sublinhar que, no desenvolvimento da 
sociedade liberal, sobretudo depois da 
Revolução Francesa, uma das poucas áreas 
que ficou nas maos das igrejas foi a da vida 
privada, e uma das dimensões centrais desta 
área é o relacionamento afetivo, sexual, 
amoroso. EntaQ, é muito difícil, para a 
hierarquia eclesiástica, para a Igreja como 
instituição, abrir mao deste poder, deste 
quase monopólio de definição moral da 
sexualidade. Ao mesmo tempo, é também 
impossível para as lideranças da Igreja 
permanecer surdas, cegas e mudas diante 
do seguinte fato: o laicato, isto é, a maioria 
dos católicos estamos vivendo na prática 
uma moralidade ou uma pluralidade de 
morais que sao, em grande parte, nao 
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só diferentes daquela que é pregada 
oficialmente pela liderança eclesiástica mas 
contraditórias mesmo. Para dizer em termos 



mais fortes, a maioria dos leigos no mundo 
contemporâneo estamos em pecado mortal, 
em matéria de sexo, do ponto de vista do 
ensino oficial da Igreja. Eu estou, sem 
dúvida. Mas não me sinto em pecado -
aí está o problema. Eu sinto que são eles, 
na cúpula das igrejas, os que continuam 
a pregar uma moralidade obsessiva, 
satanizando a sexualidade, que estão 
errados. Eu diria até que sao eles que 
estão em pecado nesta área, porque 
estão contribuindo para destruir a 
felicidade humana, a comunidade humana, 
a possibilidade de reconciliação, de perdão, 
de construção do Reino de Deus em nossas 
relações na Terra. Nesse sentido, acho que 
já existem, hoje, muitos padres e freiras 
que têm sido tao profunda, sincera e 
honestamente desafiados, tanto pelas 
transformações como pelas reflexões que 
acompanham as transformações na prática 
sexual dos católicos, que mudaram a sua 
atitude pastoral. Já nao sao tantos - embora 
também existam, sem dúvida- os que 
mudaram a sua pregação sobre a 
sexualidade, mas isto, como você sabe muito 
bem, é muito perigoso para funcionário da 
Igreja ... Se eu posso falar nesta entrevista o 
que estou falando, é porque sou leigo e não 
sou empregado da Igreja. Fui empregado de 
uma instituição católica até o mês de julho, 
mas nao quero mais ser, porque quero 
ter a liberdade interior de participar na 
transformação da minha Igreja. E isto seria 
muito mais difícil se eu fosse empregado 
da Igreja, pois me obrigaria, quase 
inconscientemente, a calar. Aliás, essa 
é uma das linhas pastorais novas que 
aparecem entre pastores, padres, bispos, 
religiosos, religiosas e até teólogos: a de 

calar em matéria sexual. Com isto, se abre 
um espaço para deixar os leigos pensarem, 
criarem, praticarem e discutirem. 

o Você acha mesmo que na América 
Latina • porque talvez nos Estados Unidos 
seja diferente • os leigos estão assumindo 
essa liberdade? 
• Esta é uma questão problemática na 
América Latina. Estamos mudando nossa 
conduta, mas não temos entre nós, leigos e 
leigas católicos, uma discussão viva, pública, 
que permita resolver e superar os impasses, 
dificuldades, contradições, traumas e 
bloqueios que emergem quando você sente 
que nao pode deixar de agir da maneira como 
está agindo, mas, ao mesmo tempo, ainda 
não pode pensar articuladamente sua 
conduta como boa. Porque fomos ensinados 
de outra forma. Para voltar ao plano da 
experiência pessoal, eu diria que um dos 
primeiros choQues que tive com a moral 
oficial da Igreja em matéria sexual foi 
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quando comecei a namorar, depois de sair 
do seminário, e comecei a sentir coisas muito 
fortes e boas na minha alma e no meu corpo: 
o desejo, o prazer. Aí, começou a contradição: 
paro de fazer isso? Por exemplo, paro de 
dançar colado com a minha namorada? 
Porque isso era tao prazeroso e tão 
excitante, que já tinha sido definitivo pelos 
meus confessores como ocasião de pecado 
mortal - eu deveria esperar até estar casado 
pela Igreja para então entrar nessa dinâmica. 
Mas, ao mesmo tempo, a voz do desejo é 
forte, nao é? E eu me lembro darissimamente 
da igreja - e até da hora, do dia e do ano -
em que fui me confessar de ter dançado de 
uma maneira muito gostosa, prazerosa com 
a minha namorada e o padre me proibiu de 



corülJar fazendo isso. Foi entao que 
aconteceu minha prineira rebelião contra 
IJnêl ordem do confessor. Eu senti: "Não, ele 
tá errado, nao pode ser, isso nao tem nada a 
ver, isso é borito mesmo, isso é bom." Voltei 
nesse mesmo dia para a casa da minha 
namorada, botamos um longplay no k>ca
dscos e dançamos um bolero coladinho ali, 
«Dante várias horas. E foi gostoso mesmo! 

a Como você conseguiu se Insurgir 
conll'l essa postura e, ao mesmo tempo, 
manter a fé no catolicismo? 
• Bem, esse foi um longo processo, com 
IJnêl série lenta de rupturas, de ousar fazer 
coisas que estavam proibidas e que eu sentia 
que nao havia razão para proibir - coisas 
que, em si mesmas, eram boas. Podia até 
haver cirClllSiâncias em que fossem más, 
mas ludo pode ser mau, em certas 
cii'Cli1Stãncias, mesmo a medicina, mesmo 
a comida. Por outro lado, há uma outra coisa 
que também me ajudou: eu nunca calei. 
Fazia e prOCtXava outros leigos para discutir. 
Afortlmdamente, até alguns padres, que 
tinham IJnêl visão bem diferente, me 
ajudaram, já desde os 18, 19 anos. Posso 
contar duas experiências, que foram muito 
bonitas. Uma vez, fui me confessar com um 
padre que era muito meu amigo, e eu estava 
apavorado porque há muito não me 
masUbava, mas, naqueles dias, o havia 
feito e linha muita vergonha de contar. 
hJ mesmo tempo, sentia que não poda 
com1J1QéU' se nao me confessasse, me 
arrependesse, deOOisse nao fazer mais 
e tudo isso. E aí me confessei. E ele me 
pergmtou: "E que mais?" Eu disse: "Nada 
mais, isso é tudo." E ele concluiu: "Isso é 
tudo? Mas isso nao é tao importante, ofereça 
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a missa pelos seus pecados e tudo bem.· 
Af eu comecei a me descontrair em relaçao à 
sexualidade, enquanto dmensAo relacionada 
com a minha fé. E nesae processo u 
foodamentaJ ler encontrado padre~ 
compreensivos, que tiveram uma atitude 
muik> mais tunana, pastoral, flexível, 
matizada mesmo, ao tratar da sexualidade. 
Me lembro de Otiro, a quem fui confessar 
a mesma coisa e ele kH muito carilhoso, 
dizendo: "F~ho. se você escutasse o que 
eu escuto nesse confessionário, você acharia 
que é um santo; nao se torture tank>." Essa 
foi a segtllda vez. Aí, comecei um caminho 
que ainda nao terminou e que provavelmente 
não terminará nunca -o de situar a minha 
sexualidade na integralidade da minha 
pessoa, não como uma coisa separada 
do resto de mim e de minhas relações, 
mas simplesmente como um aspecto 
integrado, entremeado com todo o resk> 
do que é ser humano. 

a E esse processo follrlnqüllo ou teve 
eventuais tropeços? 
• Desgraçadamente, houve momentos de 
retrocesso. Me lembro uma vez em que eu 
já estava numa linha de nao contiruar a 
viver o catolicismo como se fosse quase 
exclusivamente uma moral sexual, mas de 
vivê-lo mais como uma espirituaidade que 
nutre todas as relaçOes, dando cada vez 
mais importância às relaçOes com os que 
sofrem, com os exduíoos, os explorados. 
Uma moralidade, se você quiser, mais de 
altruísmo, de entrega aos outros, do que 
de repressão das relaçOes com os outros e, 
ao mesmo tempo, de relativizaçao - nao sei 
como chamar -, de flexibitizaçao da área da 
sexualidade. Acabar com essa obsesslo, 



acabar de fazer disto o centro de minha 
preocupaçao e integrar com o resto, sob 
uma orientaçao de entrega aos outros. 
Mas aí, me lembro também uma terceira 
confissao. Fui me confessar com um padre 
e, quando comecei a confessar preguiça, 
falta de espírito cooperativo, de nao ter 
dedicado todo o tempo e energia que podia 
para os <JJ9 mais necesssitavam, ele ml.dou a 
conversa e começou a falar de masttxbaçao. 
Entao esta pode ter sido a minha segunda 
rebeliao contra uma certa concepçao da 
confissao e contra uma certa moralidade 
considerada por alguns como a moral 
católica. Pensei: "Ele tá errado; como vai 
forçar um jovem, que tá preocupado por 
abrir seu cristianismo e sua pessoa a 
outros a voltar para essa coisa obsessiva 
da masturbaçao?" Este foi outro momento 
mareante de rebeliao. Houve muitos outros. 
Quando comecei a namorar a que foi depois 
minha primeira esposa, aí também vivi um 
momento de retrocesso, de medo do desejo. 
Por(JJE! eu (JJeria que essa fosse uma relaçao 
perfeita e totalmente católica. E entao nao 
queria fazer coisa nenhuma que pudesse 
atrapalhar a santidade dessa relaçao. E aí 
voltou um pouco, durante alguns meses, 
essa imagem de ascetismo na área sexual 
como se fosse quase precondiçao de um 
noivado católico. Mas ela, que era muito 
mais sadia que eu, nao compreendeu. De 
fato, acho que isso foi uma das coisas que 
atrapalhou nossa relaçao erótica no 
matrimônio: o medo que ela teve do medo 
que eu tive, quando senti o desejo recíproco, 
nas primeiras semanas em <JJ9 saímos juntos. 
Depois isso mudou um pouco, mas acho que 
aí ficou uma ferida que nunca cicatrizou. 
Apesar disso, a experiência dos dois anos 
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de noivado com ela foi também uma 
experiência de ruptura com a perspectiva 
dominante na Igreja em relaçao à 
sexualidade; porque nós vivemos sem fazer 
amor, antes de casar - eu casei virgem no 
sentido técnico da palavra, e ela também. 
De fato, nao é? Mas, <lRlte esses dois éllOS, 

tivemos uma relação muito erótica, mlilo 
corporal e muito gostosa a nível físico. Aého 
que isso também atrapaha o relacionamento 
matrimonial para muitas pessoas, inclusive 
para mim. Porque ao mesmo tempo foram 
dois anos de uma certa repressao: era viver 
o gosto erótico, a éijroximação, a carícia, 
o beijo, durante horas, a mildo, ao mesmo 
tempo com essa proibiçao implícita, da 
relaçao genital: orgasmo, nao. 

o Você acha que hoie essa questao é 
mais aberta para os jovens católicos? 
• Atualmente, talvez isso nao seja tanto 
problema para a Igreja. Mas nao estou 
seguro. É que sao outros os problemas 
que estao sendo vividos pela juventude 
no momento atual, que, embora nao menos 
graves, sao diferentes: o medo da banalização 
do amor e do erotismo, o medo do abandoro, 
o medo da crise econômica, o medo da 
gravidez - sem recursos emocionais e 
económicos para tomar conta de uma 
família nova-, o medo da Aids. E por aí vai. 
Há muita coisa nova que, run certo sentido, 
também atrapalha a sexualidade dos jovens. 
Mas acho que hoje, embora a Igreja não 
ajude muito os jovens a assumir sua 
sexualidade, talvez nao atrapalhe tanto ..• 
Ela poderia e deveria ajudá-los na área 
da sexualidade, nao tanto pregando uma 
nova moralidade que contiooasse a ser 
sexualmente obsessora. Mas antes de tudo 



vivendo e, ao mesmo tempo, pregando 
e ootrindo uma espiritualidade de entrega 
altruísta ao outro - no sentido mais integral 
do termo-, uma espiritualidade de ternura 
e de amor carinhoso, cuidadoso, da outra 
pessoa e de si mesmo. Nao é isto que 
a Igreja tem ensinado quando ensina 
moraidade sexual. Ensina mais o que não se 
deve e não se pode fazer do que os valores 
positivos, que poderiam alimentar nao só o 
casameroo católico, mas as relações das 
pessoas, em geral. 

Cl Qual a sua vlslo sobre a "revolução 
sexual" a nlvel de sociedade? 
• A liberalização da sexualidade teve, 
sem dúvida, aspectos relevantes. Eu, 
pessoalmente, os vivo ainda hoje. Neste 
sentido, não posso renegar as contribuições 
positivas da chamada revolução sexual. 
AIJ mesmo tempo, tem muita coisa negativa: 
eu diria quase que é o reverso da moral 
ptXitana. O que era proibição virou quase um 
dever. Mas a sexualidade continuou sendo 
vista da mesma maneira, separada do resto 
da personalidade humana, centrada sobre 
a genitalidade e objetivada em condutas e 
normas. A diferença é que variaram os 
signos, o positivo virou negativo, o negativo 
Virou positivo. Mas é a mesma imagem -
ainda que desfigurada e desumanizada -
que as morais puritanas, incluindo a católica, 
conslruíram e pregaram durante tantos anos. 
Esse é o aspecto da chamada revolução 
sexual que me preocupa muito, porque, na 
realidade, acho que foi apenas uma reforma, 
não lllla revolução. E precisamos de uma 
revolução - não apenas uma revolução 
sexual, mas uma revolução interior da 
tunanidade, que consiga, entre outras 
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coisas, reintegrar o que chamamos de 
sexualidade na totalidade da pessoa e das 
relações humanas. Eu diria até que sonho 
com o dia em que as pessoas não 
compreendam mais o que quer dizer 
sexualidade, de tao integrada que 
estará essa dimensão qué historicamente 
separamos das outras. Mas sei que isso 
por agora é só um sonho. Embora ache, 
modestamente, que algumas coisas já estao 
sendo feitas nesse sentido. Hoje, há mais 
casais e mais pessoas - mesmo homens -
que começam a não atribuir tanta gravidade 
às coisas do sexo. Por exemplo, nesta 
sociedade e em muitas outras, o fato de 
uma pessoa, sobretudo uma mulher, ter 
uma relação sexual com outra pessoa fora 
oo matrimónio era ocasião de escândalo, 
ruptura, incluindo em algumas culturas a 
pena de morte para a mulher e às vezes 
também para o amante. Acho que hoje isso 
já está sendo visto de uma maneira muito 
mais tranqüila. Por outro lado, coisas que 
ontem teriam sido vistas como normais, 
começam a ser menos normais: uma mulher 
profissional que deixa de trabalhar, nesses 
tempos de crise, para ser mantida por um 
homem que ganha apenas o necessârio para 
minimamente manter a casa, poderia ser visto 
como muito mais grave do que um caso 
amoroso provisório, ocasional, da mesma 
mulher com outro homem. E não digo isso 
pensando na minha experiência nos Estados 
Unidos. Apesar do machismo que ainda 
existe, já se pode perceber mudanças 
mesmo na América Latina. É claro que é um 
processo lento, não digo que seja rápido e 
nem que esteja atingindo a todo mundo. Mas 
conheço, por exemplo, na Venezuela, casos 
concretos, ihcluindO o meu, de pessoas que 



vivem isso em todas as camadas sociais -
pobres, trabalhadores, classe média, classe 
alta: se a esposa ou esposo tem uma relação 
amorosa fora do matrimónio, podem até não 
gostar, mas não o consideram como o 
escândalo dos escândalos - no máximo, 
como uma coisa da qual é melhor não falar, 
algo compreensível, para cuja discussão 
ainda não estamos preparados. Ou ainda 
uma coisa que não deveria ter acontecido, 
mas aconteceu e tudo bem, vamos perdoar 
e começar de novo, sem nos magoar 
reciprocamente. Creio que esse tipo de 
atitude é muito mais comum hoje do que 
o que se diz publicamente. 

o Mas essa é uma sltuaçto que, 
Independentemente de a pessoa 
pertencer ou nlo à Igreja Católica, 
é sempre conflltlva e dlflcll de ser vivida, 
até pelos próprios valores, pela dlmenslo 
cultural que tem o matrimOnio na nossa 
sociedade. Você acha que seria passivei 
chegar a uma etapa em que Isso fosse 
tratado realmente com naturalidade ou 
sem que as pessoas se machucassem 
multo? 
• Certamente não é fácil. Porque, se por um 
lado há uma transformação das sociedades 
urbanas, ocidentais, contemporâneas, que 
vai nesse sentido - de não absolutizar a 
área da sexualidade como área de rupturas, 
conflitos e exclusões absolutas-, por outro, 
estamos vivendo nessa sociedade um 
isolamento cada vez maior dos indivíduos, 
por muitas razoes, incluindo a crise 
económica. Trabalhar para poder sobreviver 
deixa menos tempo para a amizade, para o 
lazer. E, então, os casais ficam muitas vezes 
mais e mais psicologicamente dependentes 
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um do outro. E isso cria novas difiCUldades, 
novos obstáculos para assumir - de uma 
maneira menos paranóica, menos destrutiva, 
menos absolutista - os problemas que possam 
surgir na área da sexualidade. E não falo 
apenas dos relacionamentos fora do 
matrimónio, talo também de questões 
como frigidez, impotêrcia, cificuldade para se 
relacionar sexualmente em períodos curtos 
ou longos com outra pessoa ou dificuldades, 
com o passar dos anos, para se sentir 
satisfeita ou satisfeito atetiva, erótica e 
fisicamente no relacionamento com o 
cônjuge. Tudo isso também é afetado pela 
sociedade aluai e cria problemas novos, que 
não têm solução nem na moralidade oficial 
das igrejas nem nessa suposta revolução 
sexual. São problemas de uma época que, 
oxalá, possam ser de uma crise de transição 
para outra coisa que nem suspeitamos o que 
é. Mas também podem ser problemas 
resultantes de uma crise grave, no sentido 
de ser uma decomposição sem muita 
possibilidade de visualizar caminhos novos. 

o No melo de toda essa complexidade, 
porém, há um problema multo concreto 
para as novas geraç6es: que tipo de 
educaçlo sexual se deveria dar a elas? 
• Devo confessar que estou quase em 
pânico. Não apenas com a questão da 
educação sexual, mas com a questão da 
juventude hoje. Porque, tanto aqui quanto 
nos Estados Unidos ou na Venezuela, onde 
morei a maior parte da minha vida, vejo que 
os jovens têm cada vez menos saída, 
sobretudo no Terceiro Mundo, mas também 
no Primeiro. No Terceiro Mundo a causa é 
sobretudo a crise económica, que atinge a 
maioria das camadas sociais. Mas, entre 



suas elites e a maioria da população do 
Primeiro·Mllldo, a causa é a perda do 
sentido da comooidade, seja ela comunidade 
famiiar, local, regional, reigiosa, lingüística 
ou nacional. Nessas ütimas décadas, em 
cp~Se todos os países, há tJ11 processo de 
deslruição do próprio sentido de comunidade 
e de emergência de tJ11 individualismo brutal. 
Por exemplo, pensemos nos meios de 
comiJlicaçao de massa: a violência, ou o 
CJJe eu dlamélia de tmaização da violêrx:ia, 
incündo a banalização do assassinato, do 
espancamento do outro, do espancamento 
da muller, está caracterizando talvez 80%, 
90% dos filmes que se vendem dos Estados 
Uridos para o resto do mundo. E talvez seja 
por aí que a nossa personalidade, incluída 
a nossa sexualidade, está sendo mais 
ameaçada. Devo dizer que nao creio que 
ha;a tJna relação recíproca entre liberação 
sexual e violência, inclusive a sexual. 
O que nao quer dizer que as duas coisas 
nao possam facilmente andar juntas, porque 
ambas estão presentes na sociedade atual. 
Mas a violência sexual eslava presente na 
sociedade anterior, convivendo quase que 
perfeitamente com uma moralidade que 
ensinava a mulher a agüentar, a calar, a se 
Slbneter à violência, sobretudo do marido, 
não é? Porque de toda fonna ia ter um 
Jlêmio no céu, e entao na terra seu dever 
era agüentar a violência do homem, a 
qualquer custo, em vez de romper o vínculo 
matrimonial. Nesse sentido, tanto uma moral 
pmtana como essa, como uma moral de 
licenciosidade podem facilmente se combinar 
com tJna violência brutal nas relações 
inaerpessoais e nao apenas sexuais. 
Por exemplo, o que se vê hoje no Brasil, 
a malança, o massacre de mais de 7 mil 
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crianças nos últimos três anos - segundo 
dados da CPI do Menor-, é sem dúvida 
inconscientemente alimenlado pelos meios 
de comunicação, onde o assassinato, o 
espancamento e a tortura se tornaram 
banais, de tanto serem apresentados dia e 
noite na televisão e no cinema. Não sei se é 
essa a causa principal, mas sem dúvida isso 
reforça a outra causa que está no "salve-se
quem-puder" da economia e da política 
contemporâneas. 

a E, nesse contexto, como construir a 
relaçlo amorosa e a descoberta do outro? 
• Eu diria que uma das coisas que eslamos 
necessitando no mundo de hoje e que tem 
muito a ver com a sexualidade - e que 
poderia até ser nutrido por experiências 
sexuais sadias - é uma ética da ternura, 
muito relacionada, entre outras coisas, com a 
ecologia. Ternura pela criação, pela natureza 
física, incluindo o nosso corpo e o corpo das 
outras pessoas, e não só pelos passarinhos 
e pelas árvores - mas por toda a natureza. 
Ultimamente, vem se desenvolvendo uma 
linha teológica que eu acho perfeitamente 
compatível com o espírito da teologia 
católica, mas que ainda precisa encontrar 
fonnas de se expressar, para que possa 
contribuir para o enriquecimento e 
transfonnação dessa tradição - é a idéia da 
natureza, da criação material, física, como 
corpo de Deus. Acho que esta idéia tem 
muila potencialidade também para ajudar no 
diálogo inter-religioso, especialmente entre 
as religiões populares do Terceiro Mundo, 
nas quais o respeito e o cuidado terno da 
natureza é muito mais central, forte e 
explícito do que jamais foi na tradição 
judaico-aistâ. Essa ética, que não deveria 



ser nem a da licenciosidade nem a da 
repressão da afetividade, mas uma ética 
da ternura, está também muito presente oo 
feminismo contemporâneo, na idéia -em 
muitas outras ricas idéias do feminismo - de 
que a verdade não é algo que se imp6e 
racionalmente, ou de cima para baixo. 
Ela é muito mais profunda e rica do que 
simplesmente uma coisa intelectual, racional, 
verbal. É também isso, mas isso é apenas 
uma face da verdade - a verdade é busca 
e construção humanas, no diálogo com o 
Absoluto, com Deus, com a Transcendência 

Estamos necessitando de 
uma ética da ternura: ternura 
pela criação, pela natureza 
física, incluindo o nosso 
corpo e o corpo das outras 
pessoas, e não só pelos 
passarinhos e pelas árvores
mas por toda a natureza. 

E a verdade não é alheia à tenua. Pelo 
contrário, uma verdade que possa conviver 
com a destruição, com a guerra, com 
capelanias militares, com exércitos é menos 
verdade, está deixando de ser verdade 
porque está convivendo com o que «ivide e 
destrói a pessoa humana, com o que mata. 
com o ídolo. Na teologia feminista 
contemporânea, está muito presente esse 
relacionamento da verdade e da moral com 
a ternura, e também de tudo isso com 1111a 
comunidade horizontal e circular. Nao é llllêl 
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piramide com llllêl pessoa na cúpula, dando 
ordens para baixo, como no Kremlin ou no 
nazismo, para ré) faB de outras realidades ... 
Mas é CÍrcUo, horizontaidade, diálogo 
amoroso de pessoas que se respeitam e que 
ten1am escutar, ouvir o que cada uma tem a 
cortixir para fazer a verdade mais verdade 
e para enriquecer, semear e nutrir a verdade, 
que, mais do que incivWal, mais do que 
cerebral ou verbal, é vital. Esta linha está 
aparecendo por aí em certos círculos, ainda 
pecJJenOS, mas que aescem. Mas como 
conseguir que certas experiências que 
ftn:ionam para os pequenos grupos, 
de maneira solta e ftexível, se apliquem 
às massas, se institucionalizem? Creio que, 
antes, as~ da Igreja Catótica estavam 
vivendo 1111 processo bem profundo de se 
atn para ouvir; era 1111 movimento lento, 
mas importante e significativo, de um 
cresamte acompanhamento do que estava 
se desenvolvendo na experiência e reflexão 
do povo simples de Deus. Se este processo 
tivesse contilJado caminhando nessa 
COfiÃ'lÇ\k) de 1111a relaçao mais tunilde, 
mais dalogal com o resm do povo de Deus, 
as coisas estariam rnellor. O problema é 
que hoje houve 1111a reaçao, 1.111a volta aos 
tempos de Pio XII, isto é, 1111a volta ao 
éUOritarismo dentro da Igreja, onde os 
leigos, as muheres, os anaHabetos, os 
irdgenas, os ~.os homossexuais, 
os jovens nAo têm nada a dzer. Só escutar, 
obedecer e calar - ou sair da Igreja. E isso 
nlk» facilita, para nada, essa lenta jornada na 
busca de cammos novos. para criar relaçOes 
amorosas temas entre as pessoas, nao só 
na anília, mas também na economia, na 
polílca. na sociedade em geral. Nesse 
senlido, eu ~ dria que hoje sou 



pessimista. Acho que a presença crescente 
da violência na vida social e política, a 
orientação dos meios de comunicação de 
massa e a praga da Aleis estão contribuindo, 
juntamente com a crise económica, para 
tornar bem mais lenta e difícil essa busca de 
caminhos novos, sobretudo para a juventude. 

a Gostaria de saber sua oplnllo sobre 
dois ternas bastante candentes na 
sociedade brasileira, o aborto e o 
controle da natalidade. 
• Considerando mais uma vez a experiência 
pessoal, o fato que mudou minha maneira de 
pensar, em relação a estes temas, foi antes 
de tudo a experiência da paternidade, no 
meu caso pessoal, duas filhas que nasceram 
com urna doença mortal. Minha primeira 
esposa e eu descobrimos, depois que 
nasceram, que ambas tinham uma doença 
que era produzida pelo fato de os paíos 
serem portadores de um gene ou 
aomossoma, nao sei bem, que trazia 
consigo a possibilidade de ter crianças 
com essa doença, que chamam de fibrose 
quística do pâncreas. Nestes casos, é quase 
inevitável que a criança morra ainda 
pequena, no máximo com 8 ou 9 anos. 
Quando descobrimos que cada filho que 
tivéssemos no futuro teria a possibilidade 
de ter essa doença -e isto depois de ver, 
dooulte dois anos e meio, a filha maior sofrer 
e depois morrer, quase asfixiada-, ficou 
muito cifíci continuar a ter relações sexuais 
como ames. Até esse momento, tínhamos 
sido bastante obedientes ao ensino oficial 
da Igreja em relação ao controle da 
natalidade -de fato, a segunda filha nasceu 
quando tAiizávamos o método do ritmo. 
N, começamos a utilizar métodos artificiais 

de controle da natalidade. E fiz isto sem 
nenhum sentimento de culpa. Foi a 
descoberta de que existem situações reais, 
nas quais você nao pode deixar de utilizá-los, 
porque seria um crime. Ou, para falar em 
outra linguagem, utilizá-los seria um mal 
menor. Chegamos até a nos colocar a 
pergunta: e se os métodos nao funcionarem, 
se por acaso ela ficasse gávida, o que 
faríamos? Deixaríamos nascer? Sobretudo 
depois de viver também a agonia e a morte 
da segunda filha? Não tomamos nenhuma 
decisão, mas ficamos abertos também 

55 

à possibilidade do aborto. De fato, o 
matrimónio acabou, espancado pela 
experiência da morte das duas filhas. Mas, 
desde a morte da primeira filha, já começara 
este novo processo de ruptura. Exatamente 
quando fui me confessar com um padre de 
quem gostava muito e ele me perguntou se 
eu usava métodos artificiais de controle de 
natalidade. "Sim", respondi. Ao que ele 
retrucou: "Mas isso é pecado, você tem que 
parar de usar e se arrepender." A partir daí 
decidi que nunca mais faria uma confissão 
privada com padres -e isto faz uns 20 anos. 
Só me confesso com amigos ou publicamente. 
Percebi que nao tinha sentido se entregar a 
uma pessoa que vai julgar nossa conduta por 
si mesma, sem diálogo. Acho que isso pode 
ter algum sentido com criancinhas de 2, 3 
anos -a partir daí, o diálogo é absolutamente 
necessário. Não só o diálogo a dois, e muito 
menos entre uma pessoa que detém um 
poder e outra que nao o tem, mas o 
verdadeiro diálogo. Essa também foi uma 
ruptura que tem muito a ver com a minha 
visão sobre a relação entre catolicismo e 
sexualidade, hoje. Nos últimos anos, tenho 
conhecido tantas pessoas em situaçOes tão 



diversas em termos de relações matrimonial, 
amorosa, sexual, erótica, familiar, que não 
posso mais acreditar na possibilidade de se 
construir códigos rígidos, excludentes e não 
dialogais para classificar as condutas 
aprioristicamente em pecaminosas ou 
corretas. Isto, para mim, é na realidade 
o resultado de uma releitura da Bíblia. 
Há momentos, é claro - sobretudo no Velho 
Testamento e em algumas passagens das 
epístolas -, em que se cai novamente na 
tentação de manipular Deus e utilizar Seu 
nome para sacralizar um código moral 
humano. Mas, no geral, entendo que o 
Espírito presente na Bíblia - particularmente, 
na vida e na pregação de Jesus a respeito 
da ética que deve reger as relações entre 
os homens - é uma coisa muito mais terna, 
humana, aberta, flexível (pode-se dizer 
calorosa?) do que aquilo a que estamos 
acostumados: estas panelas de gelo dos 
códigos morais que tanto têm arrebentado 
nossas cabeças e corpos durante grande 
parte da vida. 

o Por exemplo? 
• A própria questão do aborto, hoje. Tenho 
trabalhado como conselheiro de mulheres 
que enfrentam a questao de ter ou não a 
criança que levam nas entranhas. Mulheres 
que me pedem, enquanto católico, leigo 
e amigo, para ajudá-las. Não para dar 
uma solução, mas apenas acompanhá-las 
no processo de decisão. E posso dizer 
que, após essa experiência, sinto-me 
absolutamente incapacitado de julgar 
a priori qualquer mulher que decida abortar. 
Por muitas razOes e começo por algumas, 
a partir de minha experiência. Primeiro, até 
agora, não conheci nenhuma mulher que 
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tenha feito.um aborto achando que isso era 
bom. Todas entendem que isso é algo rUim_ 
Mas pensam que vivem num mundo tao 
cruel, que têm que agir assim para nao 
provocar coisas piores, como abandonar 
a criança por não ter como comprar comida 
para ela. No Brasil, sabe-se, há 18 milhOes 
de crianças sem escola, não sei quantas 
mais- 6 ou 7 milhões- nas ruas, sem pais, 
sendo corrompidas por adultos, utilizadas 
para roubar ou como prostitutas e prostituk>s, 
sendo estupradas, torturadas e até 
assassinadas. E muitas mulheres, talvez 
quase todas, sabem que isso é um mal pior 
do que interromper uma gravidez. O que nao 
quer dizer que o aborto seja uma coisa boa. 
Acontece que estamos vivendo numa 
sociedade tão cruel que, muitas vezes, nao 
existe a possibilidade de se optar pelo bem, 
mas apenas escolher entre os males. Eu 
diria que a grande potencialidade, o grande 
dever da Igreja - portanto nosso, enquanto 
parte da Igreja - não é condenar as mulheres 
que se vêem forçadas a tomar uma decisão 
que não querem tomar, que consideram má, 
mas contribuir para criar condições que 
permitam a essas mulheres ter seus filhos 
e poder educá-los, curtindo com eles uma 
relação sadia, integral. O desespero, porém, 
não permite isso. Nem a instabilidade no 
emprego, a inflação etc. 

o Mas, além dessas condlçOes 
econOmlcas • que certamente sao 
dramáticas e determinantes ·, você acha 
que se pode falar também de outras 
causas, como falta de recursos 
emocionais, psicológicos, ou seja, 
sltuaçOes em que realmente nlo há 
espaço para ter mais um filho? 



• Claro. Conheço várias mulheres que, em 
situações como esta, tomaram a decisao de 
ter a criança - e eu acompanhei tal processo 
- e outras que decidiram interromper a 
gravidez - neste caso, também acompanhei 
e ajudei para que sofressem e se magoassem 
o menos possível com a decisao. Ofereci 
meu ombro para receber as lágrimas e 
disse: "Tudo bem, isso não foi bom, mas 
você não tinha alternativa. Estou aqui para 
acompanhá-la, não se sinta mal, você não 
é ruim, o mundo em que vivemos, sim." 

Uma das coisas mais 
estranhas é que as 
pessoas mais fanaticamente 
comprometidas com a luta 
contra o aborto são as 
mesmas que nada têm contra 
a existência de exércitos, de 
polícias, da pena de morte, 
da guerra. 

D Outro dia descobri algo que está 
na mais perfeita ortodoxia da Igreja: 
em última análise, a declsao final tem 
que ser da consciência Individual. Aliás, 
essa liberdade da consciência é de uma 
riqueza enorme e tem que ser enfatizada 
neste momento. É Importante sentir que 
se tem esse direito, enquanto pessoas 
responsáveis diante de Deus, você 
nao acha? 

• Sem dúvida. Hoje, existe uma tendência 
na teologia católica que eu adoro: é o que 
chamam tendência da defesa integral da 
vida. Ou seja, a defesa da vida não apenas 
antes do nascimento, mas também durante 
e depois. Defesa da vida não só no lar, 
mas igualmente no trabalhÓ, no lazer, na 
escola. Defesa da vida não só contra a morte 
provocada diretamente pela decisao de outra 
pessoa, mas também contra a morte 
causada indiretamente por um sistema 
social , econômico, ecológico, militar ou 
político que aceita quase como um dado 
natural a vitimização, o assassinato de 
milhares de pessoas por dia, incluindo 
milhares de crianças e mulheres grávidas 
que vão morrer. Assim, a fome, o 
desemprego, a poluição, a falta de 
assistência médica, de habitação - tudo isso 
também é assassinato. Para mim, uma das 
coisas mais estranhas e quase impossível 
de compreender é que as pessoas mais 
fanaticamente comprometidas com a luta 
militante e agressiva contra o aborto -visto 
por elas como o mal dos males, o pecado 
dos pecados - sao as mesmas que nada têm 
contra a existência de exércitos, de polícias, 
da pena de morte, da guerra, de capelanias 
militares. Acho que não pode ser assim. 
Afortunadamente, é cada vez maior o 
número de teólogos, bispos, leigas e leigos, 
intelectuais católicos, comunidades de base 
que estão trilhando o caminho da defesa 
integral da vida. Não fazer a guerra, não 
fazer o aborto, não desenvolver estruturas 
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de fome e de desemprego, mas construir 
um mundo onde a vida seja realmente 
respeitada, seja possível, onde as famílias, 
as mulheres, os casais tenham a possibilidade 
de criar a vida com o otimismo e a confiança 



de que ela vai ser assegurada e cuidada 
ternamente pela comunidade inteira, induindo 
Igreja, governo, empresa, tudo mesmo. Hoje, 
no entanto, isso ainda nao é um fato na 
América Latina. Assim, eu acho que quando 
certas pessoas e movimentos da Igreja se 
insurgem obsessivamente contra o aborto 
como o mal dos males, o que estao fazendo -
mesmo sem saber, eu nao julgo o seu foro 
interno -é condenar a mais sofrimento 
pessoas pobres, mulheres que já estão 
sofrendo. AlJ mesmo tempo, estao deixando 
que os homens machos das elites continuem 
a se beneficiar desse sistema que nao deixa 
a mulher do povo nem abortar nem criar um 
filho de maneira humana. Enquanto isso, 
esses machões, que se encontram no 
exército, nas empresas privadas e no 
governo, estao provocando a morte dos 
outros e usufruindo o produto do trabalho 
alheio, mas ~.., totalmente respeitados e 
intocados pelos mesmos que perseguem 
mulheres pobres cat(llicas. Agora, as 
mulheres das classes aí tas dos nossos 
países - e eu nem gosto de ..: zer isso -
quando querem abortar nao têm problemas -
quer dizer, nao é que nao os tenham, 
coitadas, eu as conheço, sofrem tanto no 
momento da decisão quanto uma mulher 
do povo, mas têm todo um contexto para 
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protegê-las. Para que nâo sejam identificadas, 
perseguidas, condenadas ou maltratadas, 
para que tenham a melhor atenção médica, 
psicológica e até moral... 

CJ Só para lembrar, no Brasil de hoje Isso 
é urna questao de saúde pública. 
Há problemas serllsslmos, seqUelas 
de abortos maHeltos que, obviamente, 
acontecem sobretudo com as mulheres 
dos setores populares. 
• Pois é. Mas eu queria dizer de novo que, 
para mim, uma verdadeira ética cristã, uma 
verdadeira ética da ternura, do cuidado temo 
pela vida, deveria lutar nao contra os males 
menores aos quais se vêem obrigadas as 
vítimas de uma sociedade injusta, mas a 
favor da criação de condições para que a 
vida floresça. E isso indui condições positivas 
- isto é, tempo, salário, casas, hospitais, 
escolas -e também o fim das condições 
negativas, como os exércitos, as guerras, 
a violência na televisão, os esquadrões da 
morte, os espancamentos de mulheres, 
com o abuso e assassinato de crianças. 
Além disso tudo, é preciso ainda acabar com 
a mentalidade que aceita essas coisas como 
algo normal. Se nao conseguinnos isso, nao 
vamos ter nem vida nem sexualidade que 
valha a pena sobre a terra. 



Em busca de novos caminhos 

MIGUEL JOSAN 
Teólogo 

Entre as preocupações pastorais da Igreja 
no Brasil está sem dúvida a busca de 
compreensao sobre o que se passa com 
a sexualidade em nossos dias. N~o entram 
em quest~o aqui as perguntas que a Igreja 
possa fazer sobre a vivência da sexualidade 
em seu próprio meio institucional 
e comunitário. Queremos refletir 
particularmente sobre uma Igreja que olha 
para a sociedade e o que se passa nela 
no campo sexual como desafio pastoral. 
Neste sentido, é fácil partir de uma primeira 
percepçllo eclesial de que a vivência da 
sexualidade, tanto em nível social como 
pessoal, vem tomando novos rumos. 
Em linhas gerais, essa percepç~o definiria 
a nova sexualidade como liberada, solta, 
descomprimida, permissiva. 

Favorece esta impressao, entre outras 
coisas, notar o aumento dos 
comportamentos sexuais que de alguma 
forma conflitam com tradicionais normas 
crist~s de sexualidade. Mais comumente 
se mencionam as relaç6es sexuais 
pré-matrimoniais, a infidelidade conjugal 
em termos de adultério e divórcio, 
as relaç6es sexuais fora de qualquer 
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contexto de compromisso, 
os relacionamentos homossexuais, 
a desvincula~o entre sexualidade 
e fecundidade, abrindo-se para 
anticoncepcionais, esteriliza~o e aborto, 
e técnicas laboratoriais de reproduç~o. 

A impressao de soltura e permissividade 
da sexualidade se intensifica ainda mais com 
o alto grau de desinibi~o com que os 
comportamentos sexuais sllo hoje veiculados 
pelos grandes meios de comunicação, 
como a televisllo, o cinema, a imprensa. 

Todos sabemos que uma análise da 
sexualidade e dos rumos em que atualmente 
ela vem sendo exercida entre nós é uma 
tarefa complexa e extremamente exigente. 
Mas vale affiscar aqui alguns primeiros 
passos em vista de uma compreensllo 
que supere as simples impressões. 
Vamos escolher apenas alguns aspectos 
mais ligados aos comportamentos sexuais, 
deixando por ora questões extremamente 
atuais como as relacionadas com 
as modernas técnicas de manipular 
a fecundidade biológica humana. 

••• 



Ensaio de análise. Alguns tópicos 

Um primeiro aspecto a se considerar é o 
inegável avanço que tivemos, desde o final 
do século passado, em entender no que 
consiste a própria sexualidade humana. Pela 
contribuição das ciências fomos captando 
o alcance abrangente da sexualidade em 
nossa vida pessoal e social. Hoje se entende 
que somos sexuados individual e 
socialmente. Essa abrangência do modo 
de sermos sexuados leva a compreensão de 
nossa sexualidade para um campo bem mais 
amplo do que os simples comportamentos 
sexuais-genitais. Estes, aliás, não se 
compreendem bem sem tal contextuação 
mais larga. O conjunto dos avanços 
obtidos em nossos tempos em matéria de 
sexualidade deve ser saudado com alegria 
e por isso mesmo deve matizar as 
perplexidades que somamos e as visões 
mais dramáticas neste assunto. 

Não necessariamente unida à superação do 
genitalismo sexual, é crescente também a 
consciência atual de que a história de nossa 
sexualidade está marcada pela dialética 
em que ela se encontra de muitas formas 
dilacerada e reprimida. Foi lançada a 
dicotomia entre corpo e espírito. E então 
reprimimos o corpo, expressão de nossa 
sexualidade. Certa dose de insurreição estaria 
assim subjacente aos novos rumos que vai 
tomando a expressão sexual em nossos dias. 
Resta saber, é verdade, se tal insurreição 
encaminha uma integradora reconciliação 
com o corpo no mundo individual e social. 

Mas como se concretizam na prática essas 
dilaceração e repressão da sexualidade? 

No•nível da sociedade, a dilaceração da 
sexualidade evoca inevitavelmente 
a expropriação do corpo exercida pela 
concentração de poder político-econômico. 
Assim, de saída, se apresentam duas formas 
magnas de repressão sexual, traduzidas em 
relações de poder: a mulher diante do 
homem e o trabalhador explorado diante 
de quem explora o fruto de seu trabalho. 
A discriminação da mulher se baseia 
obviamente em um critério sexual e implica 
cerceamento da sexualidade na vida social. 
A exploração do fruto do trabalho humano é 
em última análise exploração do corpo e das 
bases de seu ser sexual. Para ocultar a 
virulência desses embustes, propõem-se 
barganhas mais ou menos engenhosas para 
a mulher e para as classes exploradas. Entre 
as principais barganhas está, talvez, além de 
certo permissivismo nos comportamentos 
sexuais, a reiterada utopia de uma vida 
burguesa. 
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Além dessa forma grosseira de desintegração 
da sexualidade, parece importante evidenciar 
outra mais sutil e mais ligada ao atribuído 
liberacionismo sexual de hoje. Se assistimos 
na história a introdução de uma dicotomia 
entre corpo e espírito, atualmente vemos 
se acentuar uma dissociação entre corpo 
e sociedade. O mecanismo desse processo 
não se prende em dinamizar o indivíduo 
como ser corpóreo sexuado, mas o convence 
como dono de seu corpo e de sua 
sexualidade. Vai aí uma armadilha ideológica 
que, transformando sexualidade e corpo em 
pr<>priedade particular, submete-os às mais 
rígidas leis do mercado. Assim, a libera~o 
sexual, hoje, se por um lado toma ares de 
insurreição contra a repressão, por outro, 



oculta exatamente novas formas de 
dilaceração da sexualidade, transformada 
em propriedade, mercadoria e consumo. 
No reduto de seu ser, o indivíduo administra 
seu corpo e sua sexualidade dentro das 
concessões que lhe são feitas, com a 
sensação às vezes de ser ele mesmo quem 
as faz, embora muitas coordenadas estejam 
vindo de fora dele. 

As repercussões desse processo no nível 
das relações interpessoais são múltiplas. 
Vale talvez lembrar o crescente medo de 
se aproximar a sexualidade do compromisso. 
Nascem daí os comportamentos liberais em 
termos de sexualidade. Liberais no sentido 
mais capitalista do termo. Junto com o medo, 
naturalmente a agressividade e a violência. 

Fundamentos das normas sexuais 

A Igreja tem dado, sem dúvida, uma decisiva 
contribuição na questão dos comportamentos 
sexuais. Embora não seja a única, existe 
uma contribuição que vem de tempos 
imemoriais, pela qual algumas propostas 
morais de Igreja neste assunto, sem entrar 
no mérito de suas razões, se baseiam, em 
última análise, na separação corpo-alma, 
na discriminação do corpo, na suspeita 
do prazer. O resultado disso é na prática 
um quase axioma de que sexo é pecado, 
até que se prove ou se justifique o contrário. 
A ascética cristã toma, nesse caso, o corpo 
como inimigo e a sexualidade como algo de 
perverso a ser combatido. 

A concepção de sexualidade ficou aí ligada 
por muito tempo à condição de instinto de 
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procriação e, para além disso, como algo 
pernicioso para a moralidade humana. 
O resultado foi em grande parte um 
atrelamento de toda a sexualidade ao 
processo biológico de, reprodução humana, 
mesmo que proposto em termos de 
matrinõnio. O espaço para a sexualidade 
se colocar efetivamente como amor ficou 
notoriamente reduzido. De certa forma, 
é com o Concílio Vaticano 11 (GS 48) 
e a encíclica Humanae Vitae que 
oficialmente tal espaço começa a ser 
reconquistado. 

Somando-se essas duas vertentes - isto é, 
a suspeita sobre o corpo em geral e sobre 
o sexo em particular - e o atrelamento da 
sexualidade à finalidade procriadora, nascem 
normas morais bem rígidas pa~a o 
comportamento sexual. As questões que daí 
derivam são muitas. Algumas dizem respeito 
exatamente à reinterpretação da sexualidade 
humana. Isto coloca a Igreja diante das 
ciências humanas com o desafio de assumir, 
por lJnlado, uma atitude humilde de busca, 
pesquisa e escuta; por outro, de enfrentar 
a missão de se renovar e defender boas 
perspectivas (Evangelho!) para a sexualidade 
em nossos dias. 

Mas é preciso estar atento também quanto 
à interpretação dos próprios comportamentos 
sexuais colocados em sociedade e quanto 
às normas morais que se lhes contrapõem. 
Na medida em que valerem as observações 
das ciências apontando estreita ligação entre 
sistemas político-económicos e a dilaceração 
da sexualidade, a postura das normas morais 
da Igreja em termos de sexualidade devem 
necessariamente ser revistas. Pode valer 



a crítica de que uma desavisada rigidez mOfal 
da Igreja nesse campo sirva exatamente 
para os interesses dos sistemas que 
exploram o corpo e dilaceram a sexualidade. 
E se não servem diretamente nessa direção, 
se prestam ao menos como desvio de 
atençao dos problemas sociais para uma 
esfera mais íntima ou interpessoal. Seria 
exatamente timbrar a sexualidade com um 
moralismo alienante. 

Outras questões importantes para a Igreja 
nesse assunto se situam nos campos da 
comunicação e da linguagem. Referimo-nos 
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à defasagem enorme entre porpostas oficiais 
na Igreja em matéria de comportamento 
sexual e a recepção de tais propostas na 
Igreja como um todo. Nao é segredo que 
as tensões nesse campo sao grandes 
atualmente dentro da própria Igreja. 
As pesquisas de opiniao, mesmo entre os 
cristaos engajados, revelam uma defasagem 
que é inútil querer ocultar. O saldo é em 
grande parte um descrédito das propostas 
morais oficiais da Igreja diante dos cristaos 
e da sociedade como um todo. 

Existe uma explicação simples para tal 
defasagem, que seria a de um hedonismo 
que tenha tomado conta de nossa cultura 
e ensurdecido os próprios cristãos aos 
apelos de uma moral sexual. Mas há outras 
explicações mais inquietantes. Elas passariam 
por perguntas de fundo. Se não seriam as 
concepções de sexualidade que estariam 
defasadas já na base d~s normas morais 
eclesiais; se não haveria no fundo uma 
resistência da Igreja oficial às conquistas 
das ciências e um medo de assumir tais 
conquistas com responsabilidade ética; 
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se'O processo de elaboração das normas não 
desconsidera sistematicamente os sujeitos 
que as vivem; se, conseqüentemente, as 
normas não veiculam uma proposta afastada 
da realidade vivida e distante do real possível. 

Tarefas eclesiais na moral sexual 

Nao há dúvida de que a Igreja tem uma 
importantíssima e indispensável contribuição 
para dar, nao só a seus membros, mas à 
própria sociedade como um todo em matéria 
de sexualidade. Como entretanto se pautar 
no desempenho desse serviço? 

Acho que a primeira coisa que se poderia 
afirmar sem grandes tensões é o que se 
refere às utopias da Igreja sobre a 
sexualidade. Aqui se trata de apresentar 
os grandes valores que, segundo a fé cristã, 
a Igreja defende em matéria de sexualidade. 
Entendida como dom de Deus ao ser humano, 
almejamos que a sexualidade se insira em 
uma história de salvação. Isto significa 
trabalhar para que o ser humano ganhe 
plenitude sexual e não que sua sexualidade 
seja aniquilada. Essa perspectiva dinâmica 
de salvação da sexualidade exige da Igreja 
conseqüentemente as grandes afirmações 
de valores e não simplesmente a acusação 
do effado sexual. Exige-se o anúncio 
evangélico, de uma forma possível e 
compreensível nos tempos atuais. 

Neste sentido, cumpre fazer uma revisao 
dos pressupostos sobre os quais a Igreja 
tem baseado até então suas normas morais 
sobre a sexualidade. Há dois aspectos a se 
ter presente nessa tarefa: a necessidade de 



superar uma impostação negativa da 
sexualidade e a necessidade de se abrir 
a um diálogo em matéria de moral sexual, 
enquanto nesse diálogo estariam envolvidos 
nas propostas eclesiais oficiais o povo cristão 
e a grande sociedade. Tal revisão passa 
necessariamente pelo aproveitamento 
da contribuição que as diversas ciências 
oferecem hoje quanto à compreensão da 
sexualidade. A superação do genitalismo, de 
uma sexualidade extremamente atrelada aos 
processos institivo-biológicos; a compreensão 
da sexualidade em um sentido mais amplo 
da história do indivíduo, como aprendizado 
ou como dinamismo de auto-realização; 
o resgate do corpo na integridade do ser; 
a dialética que envolve a sexualidade na vida 
social passando naturalmente pelas grandes 
contraposições do masculino e do feminino, 
pelas discriminações sexuais de grupos 
humanos e pela exploração da sexualidade 
no mundo económico; o tema da sexualidade 
como lugar de experiência de Deus, 
eis alguns desafios específicos que nos 
ocorrem entre outros ao falarmos em revisão 
de pressupostos. 

A releitura da sexualidade hoje remete assim 
a Igreja para uma autocrítica, a ser assumida 
com coragem. Não é por acaso que no Brasil 
assumimos como tema de uma Campanha 
de Fraternidade a mulher. A autocrítica 
não se reduz às relações do feminino 
e do masculino na vida eclesial e de 
assuntos semelhantes, pois não é este 
o tema em questão. A autocrítica de que 
falamos aqui trataria particularmente da 
dimensão das normas morais eclesiais 
em seus fundamentos e na forma de 
sua comunicação. 
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A autocrítica da Igreja em matéria de 
sexualidade se insere em sua missão 
profética de denunciar a dilaceração 
da sexualidade que acontece na grande 
sociedade e de anunciar a sua planificação 
sob a açâo de Deus. Isto dificilmente 
se faria sem uma análise em termos 
macrossociais. Tal análise se faz abundante 
hoje no campo das ciências do social, mas 
parece menos entusiasmante e aproveitada 
em termos eclesiais. É uma pena, pois aí 
estaria talvez um grande passo para que 
a Igreja não fique simplesmente nas ramas, 
mas atinja os pontos nevrálgicos da 
dilaceração da sexualidade na vida social 
e individual. As normas morais sexuais 
da Igreja passariam assim também pela 
consideração dos mecanismos sociais, 
pelas classes sociais empobrecidas e 
pela exploração mais ampla do corpo 
humano. 

Resta, por fim, uma tarefa grandiosa de 
anunciar a sexualidade como lugar de 
experiência de Deus, em uma linguagem 
de hoje. Contamos nessa tarefa com alguns 
sérios preconceitos. Alguns são conhecidos, 
como o privilegiamento da virgindade, 
redundando em uma mais ou menos velada 
negação da sexualidade. Outros talvez 
menos percebidos ou menos falados, como a 
redução da fecundidade sexual à reprodução 
biológica. Seria preciso resgatar a sexualidade 
para o eixo decisivo que a faz ser de Deus: 
o dinamismo de abertura, solidariedade, 
festa e compromisso com o ouuo em nossa 
vida. Trata-se de aproximá-la mais 
efetivamente de um conceito tão central 
tanto para a sexualidade como para a Igreja: 
o Amor. 



A questão do aborto: por-uma 
legislaçãô ·em defesa da vida 

FREIBETTO 
Frade dominicano 

Reconheço que nao me considero 
credenciado para tratar deste tema. Nao sou 
especialista em teologia moral. Porém, opino 
por dever político e o faço como cristão. 
Ao contrário do psicanalista ou da psicóloga 
que se depara com o drama de mulheres que 
abortaram, como religioso tenho sido 
solicitado por aquelas que, diante de uma 
gravidez indesejada, sofrem a atroz angústia 
da dúvida. E raramente elas vêm 
acompanhadas por seus parceiros -o que . 
nao deixa de ser um preocupante sintoma. 

É espantoso que, às portas do século XXI, 
haja questões tao sérias, como o aborto, que 
ainda sao consideradas tabus indiscutíveis. 
O capitalismo erotiza a cultura, através da 
reificação das relações humanas subjugadas 
aos imperativos do consumo, e por isso 
mesmo mantém a censura em torno do tema 
da sexualidade. Para o sistema, que 
depende da exacerbação do imaginário 
coletivo, só é rea1 o que náo é racional. Seria 
inquietante se, por exemplo, os movimentos 
feministas começassem a questionar o uso 
da mulher na publicidade. Pelo mesmo 
motivo, impede-se que nas escolas se trate 
da educaçao sexual. 
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Devo acrescentar que lamento as 
dificuldades que a Igreja impõe à discussão 
em torno do aborto. Se a teologia é o 
esforço de apreensão racional das verdades 
de fé, o teólogo tem, por dever de ofício, 
de se manter aberto a todos os temas que 
dizem respeito à condiçao humana, 
mormente quando encerram implicações 
morais. ·Aquilo sobre o qual ninguém fala 
ou escreve, nao existe" -dizia um 
personagem de Érico Veríssimo em 
Incidente em Antares. Por isso mesmo as 
instituições autoritárias preferem cobrir de 
silêncio questões polémicas que refletem 
incomensuráveis dramas humanos. 
A própria Constituinte evitou o tema, 
preferindo adiá-lo para as leis 
complementares. Embora eu seja contra 
o aborto, admito a sua descriminalizaçao 
em certos casos e sou plenamente a favor 
da mais ampla discussao em torno dele, 
pois se trata de um problema real, grave, 
que afeta a vida de milhares de pessoas. 
Desconfio, entretanto, que há algo de 
verdade neste provérbio feminista: 
·se os homens parissem, o aborto seria 
um sacramento." 



Poslçlo da lei brasileira 

Ninguém aborta pelo prazer de fazê-lo. 
É sempre uma opção traumática, sob toda 
sorte de pressões e angústias. Não há dados 
precisos sobre o número de abortos no 
Brasil. A Organização Mundial da Saúde 
calcula que ocorrem anualmente, na América 
Latina, cerca de 6 milhões de abortos -
metade dos quais no Brasil- e, no mundo, 
54 milhões.' Costuma-se afirmar que dos 
3 milhões de abortos que haveria a cada ano 
no Brasil, a conseqüência imediata seria 
a morte de 400 mil mulheres. O dado é 
impreciso e exagerado, se considerarmos 
que, em 1987, do total de 831 .524 óbitos 
registrados no país, 333.040 eram mulheres 
(IBGE, 1989). Obviamente não se pode 
atribuir todas aquelas mortes à interrupção 
da gravidez. 

Se infelizmente existem casais - pois o aborto 
não é uma questão exclusiva da mulher - que 
comparam o aborto a uma extração de dente, 
não há dúvida de que ele deixa seqüelas 
físicas, psíquicas e morais em inúmeras 
pessoas. A atuallegisJação brasileira (artigos 
124 a 128 do Código Penal) o considera 
crime - tanto da parte da gestante, quantO 
dos médicos, das enfermeiras e das curiosas 
que dele participam. A lei faz exceção aos 
casos de gravidez decorrente de estupro ou 
agressão sexual, bem como às razOes 
terapêuticas quando há risco de vida para 
a mãe (cardiopatias e tuberculose, por 
exemplo). O projeto do novo Código Penal 
mantém o aborto entre os crimes contra a 
pessoa e inclui, entre os casos de exceção, 
o aborto piedoso, quando há probabilidade 
de anomalias físicas ou mentais - o que 
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exige exames caros, inacessíveis à maioria 
das mulheres. 

Poslçlo da Igreja 

No decorrer de sua história, a Igreja Católica 
I'Ulca chegou a uma posição unânime 
e definitiva. Ela oscilou entre condená-lo 
radicaknente ou admiti-lo em certas fases da 
gravidez. Atrás dessa diferença de opiniões 
situava-se a discussão sobre qual o momento 
em que o feto pode ser considerado um ser 
tunano. Até hoje, nem a ciência, nem a 
teologia têm uma resposta exata. A questão 
permanece em aberto. Santo Agostinho 
(séc. IV) dizia que só a partir de 40 dias após 
a fecundação, quando se pode falar em 
pessoa (unidade corpo-espírito). Assim 
mesmo para os fetos masculinos, já que se 
considerava que a hominização do feto 
feminino exigia o dobro do tempo ... São 
Tomás de Aquino (séc. XIII) reafirmou que 
não se pode reoonhecer como humano o 
embrião que ainda não completou 40 dias, 
quando então lhe é infundida a "alma 
racional". Esta posição virou doutrina oficial 
da Igreja Católica a partir do Concílio de 
Trento (encerrado em 1563). Mesmo assim, 
sempre foi contestada por outros teólogos 
que, baseados na autoridade de Tertuliano 
(séc. III) e de Santo Alberto Magno (séc. XIII), 
defendiam a hominização imediata, ou seja, 
desde a fecundação trata-se de um ser 
tunano em processo. Santo Afonso de 
Ligório (cerca de1787) admitia o aborto 
terapêutico, caso a vida da mãe corresse 
risco imediato. Contudo, essa discussão 
sobre feto "inanimado" (que ainda não teria 
alma) ou "animadO" üá com alma), 



encerra-se oficialmente com a divulgação da. 
Apostolica Sedis, em 1869, na qual o papa 
Pio IX condena toda e qualquer interrupção 
voluntária da gravidez. 

Neste século, introduz-se a discussão entre 
aborto direto e indireto. Roma passa a aanitir 
o aborto indireto, em caso de gravidez 
tubária ou de câncer no útero. Mas não 
admite o aborto direto nem mesmo em caso 
de estupro. E não fez exceção quando um 
grupo de freiras do Congo sofreu violação. 
A posição atual dos teólogos mais qualificados 
não coincide com a de Roma. O redentorista 
Berrtlard Haering, o mais renomado moralista 
católico, admite o aborto quando se trata de 
preservar o útero para futuras gestações ou 
quando o dano moral e psicológico causado 
pelo estupro impossibilita a mulher de aceitar 
a gravidez. É o que a teologia moral denomina 
ignorância invencível. Nem a Igreja tem 
o direito moral de exigir sempre de seus fiéis 
atitudes heróicas. É o que a ética chama de 
conflito de valores e deveres. E o próprio 
papa reconhece que, inclusive na questão 
do aborto, a responsabilidade moral 
pertence, em última instância, ao inviolável 
reduto da consciência humana e só pode ser 
julgado por Deus. 

Limites da poslçAo da Igreja 

Roma é contra a discriminalização do aborto, 
baseada no princípio de que não se pode 
legalizar algo que é ilegítimo e imoral: 
a supressão voluntária de uma vida humana. 
Mesmo defendendo tal princípio, a história 
demonstra que nem sempre a Igreja o 
aplicou com igual rigor a outras esferas da 
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conflitividade social. Assim, ela defende a 
legitimidade da •guerra justa• e da revolução 
popular em caso de tirania prolongada 
e inamovível por outros meios. É o princípio 
tomista do mal menor. Em muitos países, 
a Igreja aceita ainda a pena de morte para 
criminosos comuns e políticos. E ela própria 
já patrocinou, na Inquisição, a eliminação 
física de pessoas consideradas hereges ou 
inimigas da fé católica. 

Embora a Igreja defenda a sacralidade da 
vida do embrião em potência, a partir da 
fecundação, ela jamais comparou o aborto 
ao crime de infanticídio e nem prescreveu · 
rituais fúnebres ou batismo in extremis para 
os fetos abortados. 

O direito ao uso do próprio corpo 

Do ponto de vista político, neste tema, como 
tantos outros, há muita mistificação por parte 
da esquerda e hipocrisia por parte da direita. 
No que se refere a certas posições feministas 
frente ao aborto, o direito de "fazer o que 
quero do meu corpo, inclusive matar o germe 
da vida que nele habita", parece uma versão 
moderna e inversa da Lei do Ventre Uvre. 

É preciso encarar com muita seriedade as 
razOes que induzem uma gestante ao aborto. 
Ao falar do direito ao uso do próprio corpo, 
nem todas as mulheres são movidas pela 
racionalização burguesa semelhante 
à concepção do direito de propriedade, ius 
utendi et abutendi (direito de uso e abuso). 
É bem conhecido o resultado de tal 
concepção ... Assim como o direito de 
propriedade encerra uma intrínseca função 



social, o direito sobre o corpo não pode 
prescindir de sua natureza social. Este é um 
dos princípios que fundamentam o movimento 
ecológico, pois homem algum é uma ilha. 
Não há nada que uma pessoa faça com o 
seu próprio corpo que não tenha reflexos em 
seu relacionamento social. Até o modo como 
o alimentamos ou vestimos influi em nossa 
postura em relaçao aos outros. Do ponto de 
vista moral, não se pode aceitar, como 
direito, a autodestruiçao física ou psicológica. 

A opção de abortar é moral e política. Pode 
ser encarada pelo ângulo do poder do mais 
forte sobre aquele que é completamente 
frágil. Tão frágil que podem ser encontradas 
justificativas científicas para negar-lhe o título 
de humano. Para a genética, o feto é humano 
a partir da segmentaçao. Para a ginecologia
obstetrícia, desde a nidaçao, a implantaçao 
no útero. Para a neurofisiologia, só quando 
se forma o cérebro. E para a psicossociologia, 
quando há relacionamento personalizado. Em 
sum~. o fato é que o feto é uma espécie de 
subproletário biológico. Tão reduzido à sua 
impotência, que não tem como protestar ou 
rebelar-se. A Bíblia adverte que a grande 
tentaçao do ser humano é querer "fazer de sua 
força a norma da justiça" (Sabedoria, 2, 11). 
E, em muitos casos de aborto, o feto paga 
pela rejeição que a mulher tem ao homem 
que a fecundou ou pelos preconceitos que 
a atemorizam e a tornam tão escrava de 
conveniências sociais que, paradoxalmente, 
ela decide extraí-lo em nome de sua suposta 
liberdade. Liberdade que ela teme e da qual 
foge quando se trata de admitir uma relaçao 
adúltera, assumir-se como mãe solteira 
ou exigir de seu parceiro, ainda que casado 
com outra mulher, que ele seja companheiro 
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e pai face à evidência de uma vida em 
processo. 

Há casos em que o aborto é a culminância 
de um ciclo desprovido de coerência moral. 
Vive-se numa ambigüidade que nega 
o mínimo de respeito à dignidade alheia. 
A falsidade como cúmplice da conveniência. 
Homens que na vida social defendem as mais 
avançadas idéias, quando confrontados com 
uma inesperada gravidez reagem com uma 
covardia inominável, como se o problema 
fosse exclusivo da mulher. E, o que é pior, 
há mulheres coniventes com a omissão 
masculina, não raro por se verem tendo 
que optar entre o feto e o afeto ... Engels, 
em A origem da família, do estado 
e da propriedade privada, denuncia 
o mercantilismo que afeta as relações 
humanas nas classes dominantes, onde as 
pessoas valem pelo que têm e não pelo que 
são. Quem se empenha na transformaçao da 
sociedade capitalista deve saber que o único 
capital que jamais pode ser perdido é 
o moral. Pode-se perder a liberdade e, 
inclusive, a vida. A perda da moral implica o 
descrédito da própria causa que se defende 
e representa, de fato, uma vitória do inimigo. 

SltuaçOes-llmlte 

Permanece em aberto a discussão sobre 
o momento em que o feto pode ser 
considerado humano. Partilho a opinião 
de que, desde a fecundaçao, já há vida com 
destino humano e, portanto, histórico. Sob as 
óticas cristã e marxista, a dignidade de um 
ser não deriva daquilo que ele é e sim do que 
pode vir a ser. Por isso, cristianismo e 



marxismo defendem os direitos inalienáveis 
dos que se situam no último degrau da 
escala humana e social. 

É interessante observar que, na história, 
sempre se pós em xeque a plena dignidade 
de pessoas que eram mantidas na opressão: 
índios, mulheres, negros ... Hoje, o debate 
sobre se o ser embrionário merece ou não 
o reconhecimento de tal dignidade, não deve 
induzir ao moralismo intolerante, que ignora 
o drama das mulheres que optam pelo aborto 
por razões que não são mero egoísmo ou 
conveniência social. Trata-se de mulheres 
muito pobres, que objetiva e subjetivamente 
não têm condições de assumir aquele filho, 
naquele momento; de prostitutas que 
dependem de seus corpos para sobreviver e 
dar de comer a seus dependentes; de casais 
que se deparam com uma gravidez 
imprevista que viria desestabilizar a vida 
conjugal e familiar; de mulheres mentalmente 
enfermas, incapacitadas para cuidar de uma 
criança; ou de mulheres que engravidam 
involuntariamente após os 40 anos, quando 
a possibilidade de nascer um filho mongolóide 
aumenta de 1/2500 para 1/100, sendo de 
1/45 para mulheres que já atingiram 45 anos. 
Enfim, há uma série de situações 
humanamente dramáticas, geradas 
por pobreza, ignorância, opressão social, 
violência, que não podem ser encaradas 
sob o olhar altivo do moralismo farisaico. 
Em princípio, devemos lutar para que tais 
situações não se apresentem no futuro, 
erradicando suas causas sociais. Na 
sociedade capitalista, pouco adiantam os 
remendos legais que procuram encobrir suas 
contradições. Por esta via, em breve se 
discutirá o projeto de lei de eliminação de 
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mendigos ou de redução da maioridade para 
tornar penalizáveis os 7 milhões de menores 
abandonados nas ruas do Brasil (entre os 
35 milhões de carentes). 

Frente à gravidade de itlJmeros casos aluais, 
não basta aguardar aquele futuro em que as 
mulheres não temerão pelo nascimento de 
seus filhos e quando o aborto já não será 
necessário. Não se deve também ceder 
à hipocrisia da direita, interessada em manter 
a criminalização do aborto e favorecer 
as "fábricas de anjinhos" - as clínicas 
clandestinas que fazem a fortuna da máfia 
de branco, inclusive fornecendo fetos 
às indústrias de cosméticos, onde são 
aproveitados como matéria-prima de seus 
produtos de beleza. 

Descrtmlnallzaçlo do aborto 

É a defesa do sagrado dom da vida que 
levanta a pergunta se é lícito manter o aborto 
à margem da lei, pondo em risco também 
a vida de inúmeras mulheres pobres que, 
na falta de recursos, tentam provocá-lo com 
chás, venenos, agulhas ou a ajuda de 
curiosas, em precárias condições higiénicas 
e terapêuticas. É possível que uma legislação 
em favor da vida faça este problema humano 
emergir das sombras para ser 
adequadamente tratado à luz do direito, da 
moral e da responsabilidade social do poder 
público. 

Um dos principais especialistas em teologia 
moral e ética médica no Brasil, o padre 
Hubert Lepargneur, admite que "devemos 
reconhecer, por desagradável que nos seja, 



a tendência dos países civilizados em 
considerar legal a operação, sob restrição 
de um mais ou menos rigoroso 
condicionamento, para que se controle um 
ato grave, individual e socialmente, uma 
operação que precisa de cuidados sanitários 
à altura das exigências modernas de 
saúde".2 O teólogo e jesuíta espanhol 
González Faus é de opinião que •mais do 
que o moralista, a existência de situações
limites deve ser contemplada pelo legislador 
civil , que não está obrigado a assegurar toda 
a moralidade e sim a convivência pacífica, 
nem está obrigado a prescrever a heroicidade 
ou a procurar um 'melhor' inimigo do bem, 
senão que muitas vezes há de contentar-se 
em evitar o mal maior. E é possível que, nas 
atuais circunstâncias de nossa sociedade, 
a descriminalização legal do aborto seja 
um mal menor, enquanto todos nós não 
trabalharmos por uma sociedade em que 
o aborto já não seja necessário". ' 

Por que setores da direita se opõem de 
maneira tão violenta ao debate sobre a 
descriminalização do aborto? Não se trata dos 
mesmos setores que proíbem a educação 
sexual nas escolas, defendem a pena capital 
e aplaudem os esquadrões da morte? Ora, 
para tais setores, a descriminalização do 
aborto poderia trazer à tona o que se passa 
entre executivos e secretárias, entre patrOes 
e empregadas, além do risco de ter que 
dividir a herança com o filho bastardo. A morte 
clandestina no ventre elimina qualquer risco 
à propriedade e à imagem pública do 
proprietário. Para este, aliás, não há 
ilegalidade nesta matéria. Basta embarcar 
a gestante para um país da Europa, ou para 
o Canadá, e tudo estará resolvido de acordo 
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com a lei. Mas como ficam as mulheres 
pobres que não podem ter filhos, senão sob 
o risco de perderem o emprego e deixarem 
a família na miséria? São inúmeras as 
mulheres que, para obter um trabalho, se 
vêem obrigadas a esconder que são casadas 
e a impedir ou interromper a gravidez. 

Se a direita fosse sinceramente contra 
o aborto, ela lutaria para que ele não se 
tomasse necessário. Para que todos 
pudessem nascer em condições sociais 
seguras. Como não está disposta a isso, 
o mais cômodo é exigir que se mantenha 
a penalização do aborto. Mas como fica a 
penalização da espiral inflacionária ou das 
causas que levam à morte, por ano, mais de 
400 mil crianças brasileiras que ainda não 
completaram doze meses de vida? 

Uma leglslaçAo a favor da vida 

Está comprovado que a descriminalização do 
aborto, em países capitalistas, não reduz 
o número de abortos clandestinos. Muitas 
mulheres continuam a preferir o anonimato, 
para evitar danos à sua imagem social e/otJ 
à do parceiro. O que dimim.iu foi o número 
de óbitos de mulheres em conseqüência do 
aborto. E inúmeras gestantes que procuraram 
os serviços sociais de atendimento foram 
convencidas a ter o filho -o que não ocorreria 
se vigorasse a criminalização do aborto. 

Hoje, muitas opiniões autorizadas na Igreja 
admitem que não se pode tratar a matéria 
com intolerância, supondo que numa 
sociedade culturalmente diversificada haja 
valores morais universalmente aceitos. 



"No plano dos princípios - declarou Mons. 
Duchéne, presidente da Comissão Episcopal 
Francesa para a Família - lembro que todo 
aborto é a supressão de um ser humano. 
Não podemos esquecê-lo. Não quero, porém, 
substituir-me aos médicos que refletiram 
demoradamente no assunto em sua alma 
e consciência e que, confrontados com uma 
desgraça aparentemente sem remédio, 
tentam aliviá-la da melhor maneira, com 
o risco de se enganar.'' E em abril do mesmo 
ano, o bispo francês manifestou que uma 
pessoa que aborta "não comete sempre uma 
culpa grave. Não levamos em conta aquilo 
que se passa nas consciências de certas 
pessoas envolvidas em situações 
aparentemente sem saída". 5 

Não se trata, pois, de legalizar o aoorto, 
como se fez com o divórcio. Antes, trata-se 
de impedi-lo e defender os direitos da vida 
em embrião. Assim, uma legislação em favor 
da vida deve obrigar o poder público a 
promover amplas campanhas contra o 
aborto, esclarecendo suas implicações 
morais, físicas e psicológicas, como ocorre 
na China e na Iugoslávia; deve prever 
severas sanções às empresas e aos 
empregadores que recusam mulheres 
casadas ou não dão suficiente apoio às 
gestantes; deve criar postos de atendimento 
às gestantes que pensam em aoortar, onde 
médicos, psicólogos, assistentes sociais e, 
inclusive, ministros da confissão religiosa da 
interessada, procurem convencê-la a assumir 
o filho, demovendo preconceitos e barreiras, 
como acontece na França; deve ampliar 
a rede de Casas da Mãe Solteira (como já 
existe em São Paulo, por iniciativa particular), 
de modo a evitar que as gestantes solteiras 
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sejam induzidas ao aoorto por desamparo 
afetiv6, moral ou económico; deve prever 
a objeção de consciência do pessoal 
terapêutico convocado a atuar nos casos de 
exceção previstos pela lei; deve estabelecer 
o salário-materno e multiplicar o número de 
creches; deve criar o sistema telefónico de 
atendimento às mulheres angustiadas por 
gravidez imprevista, como o SOS-Futura$ 
Mães, da França, que dispõe de mais de 90 
postos de recepção telefónica; deve oferecer 
ajuda financeira às famílias que adotam 
crianças rejeitadas por suas mães. 
Em resumo, deve assegurar o direito à vida 
do embrião e amparo moral, psicológico e 
económico à gestante, bem como prescrever 
medidas concretas que socialmente venham 
a tomar o aoorto desnecessário. 

• Extraldo do livro Fome de pão e de beleza, 
Editora Siciliano, São Paulo, 1990. 

NOTAS 

1. Cf. Roberto Salles Cunha, Os nOKIS direitos da 
mulher, Atlas, São Paulo, 1990, p. 147; Rose Uarie 
Murare, lr*Jjeres elg/esia · sexualidad y aborto en 
Amárica Latina, Catholics for a F ree Choice, 
EUAIDistribuciones Fontamara, México, 1989, p. 82; 
La Epoca, santiago do Chile, 818188. 

2. O abom voluntário, Paulinas, São Paulo, 1983, p. 47. 

3. Este es 91 hombre, Ed. Cristandad, Madri, 1986, 
p. 2n-285. 

4. LaCroix, 3113179. 

5. Le Monde, 2514179. 
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Nos últimos anos, vem se notando, entre 
os setores mais renovados da Igreja Católica, 
a necessidade crescente de repensar as dimensões 
cotidianas da vida. Temas como sexualidade, afetividade, 
subjetividade se tomam objeto de atenção. Entre o 
bloqueio dos preconceitos e resistências e o apelo a 
soluções de facilidade ou de permissividade, não é fácil 
abordá-los. Como manter a tensão fecunda entre liberdade 
e responsabilidade? 

A necessidade da abertura de espaços e de um diálogo 
franco e corajoso se impõe. É nessa perspectiva que se 
insere este número especial de Comunicações do /SER. 

Lúcia Ribeiro ( org.) 
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