
í 
I 

I, 

Somos todos 
mortais 



COMUNICAÇÕES doiSER 
Ano 7- Nº 31 - 1988 

ISSN 0102-3055 

-------Sumário-------

AB/A 
AIDS no Brasil: incidência e evidência 

ARA 
Somos todos aidéticos 
Um debate por correspondência 
A vitória da Vida sobre a vida - um depoimento 
96 dias 

Sergio Lemos 
O ecumenismo do ARA 

Jonas Resende 
Apoio dos aidéticos aos religiosos 

Rolf Schuneman 
A AIDS refletida à luz da teologia da graça 

Herbert de Souza (Betinho)- entrevista 
Uma lição de vida 

Roberto Bartholo Júnior 
Contemplatio Mortis 

Jaime Snoek 
Eles também são da nossa estirpe 
-Considerações sobre a homofilia 

Jaime Snoek - entrevista 
Morte e vida na teologia 

Dietmar Mieth 
O futuro com AIDS - um desafio 

4 

9 
13 
18 
21 

24 

28 

30 

34 

52 

65 

72 



Pedro Ribeiro de Oliveira 
A AIOS e a ética sexual católica 

Comissão Administrativa dos Bispos Católicos dos EUA 
As várias faces da AIOS - uma resposta evangélica 

VITRAL - A AIOS na imprensa evangélica 

Comunicações do ISER 

Comissão Editorial: Rubem César Fernandes (coordenador) 
Pedro A. Ribeiro de Oliveira 
Waldo Cesar 
Pedro Celso UchOa Cavalcanti 
Caetana Damasceno 
Sonia Giacomini 

Seaetárlo de Redação: Flâvio Lenz 
Revisão: Flâvio Lenz e Nivaldo Jesus Freitas de Lemos 
Programação Visual: CecRia Leal de Oliveira 
Art•flnal: Fernando Schmidt e Claudia Veloso 
Composição: JP Composição e Artes Grâficas ltda. 
Distribuição: Henry Decoster (!SER) 

Redação: 
Largo do Machado, 21 cobertura 
CEP 22221 Rio de Janeiro RJ Brasil 
Telefone (021) 265 5747 

Assinatura anual (6 números): 1 OTN 

75 

78 

81 



Oração de um aidético 

Senhor Deus, nosso Pai de Amor, Misericórdia e Justiça, 
aqui neste leito de dor e angústias, com o corpo enfraquecido, 
mas a alma de joelhos e resignada, agradeço, Senhor, não pela 

dor em si, mas por tudo que ela me ensina e faz ver. 

Meu Deus, apesar de saber que tenho doença considerada 
incurável - incurável para os homens, e não para Ti; louvo vosso 
nome por saber que és autor maior da vida, e portanto nos deste 

a morte, não para o fim, mas para o continuo começo do 
progresso e redenção. 

Portanto, Senhor dos sofredores, te peço todas as forças para 
minha alma, e que essa mesma força se faça sentir no meu 

corpo, se for de vossa vontade. 

Imuniza-me, Senhor da força, contra a revolta, a tristeza, o 
desespero e a desolação, que são mais mortais que esse vrrus. 

Sei, Grande Amigo, que minha doença não é castigo como 
podem pensar muitos, mas a grande oportunidade de me redimir 

e reformar. 

Assim sendo, oh Pai, esse cálice de amarguras nada mais é que 
poderoso tônico de minh'alma, para que ela possa dar vitalidade 
a si mesma e reluzir na fonte da Vida maior, que sou eu mesmo, 
me preparando para atravessar uma ponte de dor, para o outro 

lado de ternas consolações, onde todos nós aidéticos nos 
encontraremos com nossos irmãos que já partiram. 

E lá não seremos mais chamados "aidéticos", mas vencedores 
junto a Jesus, Teu Filho e irmão Nosso. 

Amém 

T.R.F. (aidético, do ARA) 
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AIDS no Brasil: 
incidência e evidência 

Texto produzido pela Associação 
Brasileira Interdisciplinar de AIOS (ABIA) 

Reconhecida desde 1981, pela medicina 
ocidental, como nova doença ou conjunto 
de doenças associadas, a AIOS 
rapidamente espalhou-se por todos os 
parses do mundo, atingindo grupos cada 
vez mais amplos das populações urbanas. 
O Brasil foi, logo, um dos parses mais 
afetados, com grande número de casos. 
Desde os primeiros registras de casos, em 
1982, o crescimento da epidemia a par da 
insuficiência de recursos para debelá-la 
constituiu um sombrio indicador 
prognóstico. No entanto, para melhor 
compreender - e prevenir - a AIOS, não 
basta apenas constatar a severidade da 
sua incidência. 

A grande notoriedade da AIOS não se 
deve exclusivamente à sua gravidade 
médica e epidemiológica. Os dados 
estatfsticos são insuficientes para explicar 
os impactos sociais da doença. 

Algumas circunstâncias históricas 
explicam a enorme evidência que a 
doença alcançou nos meios de 
comunicação e entre as populações 
urbanas: primeiro, sendo doença nova, de 
alta letalidade, diante da qual falham os 
recursos da medicina atual, tornou-se 
problema maior de saúde em palses 
ocidentais onde as doenças infecciosas 
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tinham sido, em grande parte, controladas; 
em parses de precárias condições 
sanitárias, como o nosso, vem agravar um 
quadro historicamente calamitoso. 
Segundo, por ter aparecido inicialmente e 
se desenvolvido entre grupos 
marginalizados, socialmente 
estigmatizados, favoreceu à criação de 
toda uma mitologia, envolvendo velhos 
tabus ligados à sexualidade e à morte. 
Depois, suas vias de transmissão estão 
ligadas a comportamentos e atitudes 
essenciais à manutenção da vida, à 
reprodução e ao prazer. 

Por causa disso tudo, a AIOS segue um 
percurso no imaginário social capaz de 
provocar efeitos mais vastos até - e 
também devastadores - do que os 
produzidos pela infecção pelo HIV. De 
fato, esses elementos que dão grande 
evidência à AIOS são partes integrantes 
da epidemia, e não simplesmente 
ocorrências marginais. Não se pode fazer 
dela uma mera história médica e biológica. 
É preciso levar em conta todas as 
dimensões da epidemia, para se identificar 
com clareza o que se tem pela frente. 
Assim sendo, para enfrentar a epidemia de 
AIOS é preciso reconhecer a gravidade do 
quadro da infecção pelo HIV- e, portanto, 
empreender uma série de medidas 



preventivas e de tratamento das pessoas 
infectadas e doentes. Mas também é 
necessária uma atividade de prevenção e 
combate ao que, na ABIA, costumamos 
chamar de "vfrus ideolÓgico" dos 
preconceitos e do pânico. 

Atitudes alarmistas e preconceituosas, na 
maioria das vezes irresponsáveis, por 
parte de autoridades de diversas áreas, 
têm sido uma agravante no quadro da 
epidemia. A ABIA tem condenado 
severamente todo discurso derrotista e 
catastrófico que divulga informações 
parciais, tendenciosas ou infundadas. 

Por outro lado, a aparente contradição 
entre incidência e evidência da AIOS tem 
servido de base para argumentos 
falaciosos que estão na origem das 
vacilantes polfticas governamentais 
brasileiras em relação à AIOS. 
Certamente, o número de casos nos 
primeiros anos da epidemia é menor do 
que os de tuberculose, doença de Chagas, 
malária e outras endemias que assolam 
nossa população. De fato, em termos 
relativos, o número de casos de AIOS 
oficialmente notificados, parece pequeno 
quando tomamos uma população de mais 
de 130 milhões de habitantes. Em termos 
absolutos, entretanto, eles já são 
suficientes para situar o Brasil entre os 
três ou quatro países com maiores 
números de notificações no mundo. Essa 
realidade torna-se especialmente mais 
assustadora se lembrarmos que aqui a 
taxa de crescimento da doença duplica a 
cada dez meses, até agora. O 
surpreendente atraso de respostas à 
AIOS, nessas condições, é resultado de 
uma política tradicional e arriscada de só 
buscar enfrentar os problemas quando 
eles são tão grandes que não têm mais 
solução. 
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A ABIA tem trabalhado para produzir e 
difundir um conhecimento que leve em 
conta as especificidades da história natural 
e social da AIOS no Brasil, no sentido de 
contribuir para que o Governo, as 
autoridades sanitárias e as organizações 
civis elaborem polfticas de tratamento, 
prevenção e controle adequadas e viáveis 
a nível nacional. Nossas atividades 
pretendem ajudar o desenvolvimento de 
um programa nacional em caráter 
emergencial. 

Muitos são os fatores que contribuem para 
dificultar a existência de tal programa. 
Entre eles, como pano de fundo de uma 
situação gravfssima produzida pela 
epidemia de AIOS, destacam-se as 
características da saúde pública no nosso 
país. O Brasil, com sua grande extensão 
territorial e população em acelerado 
crescimento demográfico, é ainda vítima 
de numerosas e incontroladas endemias 
rurais. A urbanização crescente e caótica 
dos últimos anos trouxe outra ordem de 
problemas de saúde, onde se somam as 
doenças tfpicas das cidades modernas às 
doenças tradicionais decorrentes do 
atraso econômico e social. Entre nós, a 
fome dá a mão à tecnologia de ponta, 
produzindo todos os males do "atraso" e 
do "progresso". A carência protéica e a 
úlcera nervosa andam lado a lado no 
estômago nacional; a doença de Chagas e 
o enfarto, igualmente, afetam o coração 
brasileiro. 

As doenças infecto-parasitárias seguem 
um curso incontida. A baixa eficiência dos 
sistemas de educação sanitária e 
vigilância epidemiológica gera, em grande 
parte da população, um nítido descrédito 
nas instituições governamentais 
responsáveis. A subnotificação é tão 



grande que não permite a elaboração de 
quadros precisos da extensão das 
doenças. No caso da AIOS, o próprio 
Ministério da Saúde admite uma taxa de 
mais de 50% de casos não registrados. Há 
bons motivos para crer que eles possam 
ser ainda maiores. Some-se a isto a 
notória ausência de investimentos nas 
áreas básicas de saúde, na pesquisa e no 
ensino; a falta de integração entre os 
órgãos responsáveis pela saúde e 
assistência médica; a falta de médicos e 
medicamentos; a pequenfssima 
disponibilidade de leitos na rede pública 
hospitalar e serviços ambulatoriais para o 
atendimento dos pacientes; a carência de 
profissionais qualificados para execução 
de técnicas laboratoriais ... A lista dos 
problemas poderia crescer. Todos esses 
aspectos tornam mais graves, no caso do 
Brasil, as conseqüências da nova 
epidemia de AIOS. 

Diante desse quadro não é surpreendente 
que a AIOS tenha alcançado tão 
rapidamente, entre nós, as dimensões de 
uma catástrofe, cujos primeiros efeitos já 
estão clarrssimos. As estatfsticas de que 
dispomos no pafs não são rigorosas, mas 
todos os indfcios permitem-nos chegar à 
conclusão de que, mesmo se fosse 
interrompida radicalmente/imediatamente a 
rede de transmissão do HIV, mesmo 
assim, o número de pessoas que já estão 
infectadas e vão manifestar a doença nos 
próximos anos - na ordem de, pelo 
menos, algumas centenas de milhares de 
pacientes -é muitíssimo maior do que a 
disponibilidade de atendimento do pars. 

Por um lado é preciso compreender que a 
transmissão da AIOS está na dependência 
de práticas culturalmente estruturadas. Por 
causa disto, um programa de prevenção 
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tem de passar por um sistema de 
educação e informação que leve em conta 
as caracterfsticas culturais do pafs, 
principalmente no que diz respeito ao 
comportamento sexual. As mudanças 
comportamentais necessárias à 
prevenção da AIOS só serão feitas com a 
mobilização e participação efetivas das 
comunidades envolvidas. Pãnico, 
preconceitos e repressão só servirão para 
agravar a doença. 

Por outro lado, no Brasil, a AIOS 
transfusional é um problema com poucos 
paralelos no mundo. Aproximadamente um 
décimo de casos de AIOS no Brasil são 
decorrências de transfusões de sangue 
contaminado. Esses números, nos centros 
urbanos, são maiores. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, as estatísticas oficiais 
revelam que entre 18% e 20% dos casos 
de AIOS notificados foram adquiridos 
através de sangue infectado ou derivados. 

O sangue, no Brasil, é principalmente uma 
mercadoria, sem controle de qualidade, 
que flui dos segmentos empobrecidos da 
sociedade para os mais ricos. A ausência 
de um programa nacional de controle de 
qualidade é responsável pela alta 
incidência de hepatite, doença de Chagas 
e malária transfusionais. 

80% do sangue e derivados utilizados no 
Brasil são provenientes de bancos de 
sangue privados, que não são 
fiscalizados, efetivamente. Além disso, os 
conjuntos-diagnósticos para detecção de 
anticorpos contra HIV que vêm sendo 
importados são de custos elevados. Ainda 
é pequena a capacidade de produção 
nacional desses testes. A ABIA 
juntamente com diversas entidades civis e 
alguns organismos governamentais vêm 



investindo os melhores esforços no 
sentido da elaboração e implementação de 
programas emergenciais de controle da 
qualidade do sangue. 

A multicausalidade da AIOS e o contexto 
sócio-estrutural e econômico no qual 
emerge a epidemia em nosso país exigem 

ampla discussão em todos os segmentos 
da sociedade brasileira, a fim de exigir do 
Estado o cumprimento dos seus deveres 
relativos à saúde pública e garantir a todos 
o direito à saude e ao atendimento médico 
adequado. Este é o significado básico da 
existência da Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIOS. 

A ABIA desenvolve iniciativas em várias 
frentes para cumprir seus objetivos. Em 
cada uma delas, e a cada dia, estamos 
aprendendo mais sobre a AIOS e os 
caminhos que ela tende a tomar em nosso 
pafs. Enfrentamos tempos difíceis. Mas as 
manifestações e explosões de 
solidariedade - sejam individuais ou 
coletivas - têm nos ensinado que 
contamos com a permanente energia de 
quem acredita na vida. E que o potencial 
de solidariedade e criatividade podem ser 
ainda maiores do que a fabricação dos 
preconceitos e do pânico. Boa parte dos 
nossos esforços é investida na 
mobilização dessas energias socialmente 
latentes. 

Trabalhamos para que, no futuro, ao 
contarmos a história da AIOS, não 
tenhamos que lazer o relatório de um 
desastre, mas, sim, o inventário dos que 
coletivamente combateram o bom 
combate. 
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Pesquisa: o impacto 
social da AIOS no Brasil 

A par de sua história natural, o vfrus da 

AIOS segue um percurso social cujo 
conhecimento é fundamental para orientar 
as medidas de prevenção e controle da 
epidemia. Tendo isto em vista, uma das 
atuais atividades da ABIA é o 
desenvolvimento de uma pesquisa que 
visa contribuir para uma visão 
pluridimensional do impacto social da AIOS 
nos indivfduos e instituições do nosso 
pafs. Torna-se, assim, possfvel construir 
um corpo de hipóteses mais completo e 
coerente com a situação presente e 
implementar as projeções sobre as 
conseqüências sociais da AIOS no futuro. 

Os objetlvos do projeto, que foi 
efetivamente iniciado em novembro de 
1987, são: 

1. a) Estabelecer o perfil sócio-económico 
do doente de AIOS e do soro positivo, a 
nfvel nacional, regional e local; b) 
determinar as estratégias empregadas 
para aumentar suas chances de 
sobrevivência; c) reconhecer os casos de 
práticas discriminatórias associadas à 
AIOS, com violações de direitos e 
liberdades civis. 

2. Fazer um levantamento nacional de 
grupos e instituições envolvidos no 
controle e prevenção da AIOS, e dos 
grupos que fornecem apoio aos pacientes 
de AIOS. 

3. Examinar criticamente as condições 
sociais da produção de conhecimentos 



relativos à AIOS, em dois tipos de 
organização: a) associações formais e 
informais, como grupos voluntários de 
apoio, organizações religiosas, 
associações de moradores, grupos de 
terapias alternativas; b) hospitais e centros 

de saúde destinados ao diagnóstico e ao 
tratamento de AIDS. 

Os resultados da pesquisa terão três 
apUcações: 

1. Fornecer permanentemente informações 
para a ABIA, em particular para alimentar o 
SIDSA (Sistema de Dados Sobre a AIOS, 
operado pelo I BASE em convênio com a 
ABIA). 

2. Fornecer bases para relatórios e 
documentos da ABIA para distribuição 
nacional e internacional. 

3. Contribuir para uma maior compreensão 
do desenvolvimento da história social da 
AIOS no Brasil. 

Antropólogos, sociólogos e comunicólogos 
constituem o grupo central para o 
desenvolvimento deste projeto, 
inicialmente financiado por uma bolsa da 
Fundação Ford. A pesquisa necessita de 

• fundos complementares para a sua 
continuidade e execução em nfvel 
nacional. 
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Outras atividades 

Além da pesquisa "O impacto social da AIOS no 
Brasil", a ABIA desenvolve as seguintes 
atividades: produção de material informativo 
(impresso e audiovisual); participaç/lo em debates, 
conferências e mesas-redondas; promoç/lo de 
seminários especiais; campanhas pelo controle da 
qualidade do sangue; defesa dos direitos do 
doente e do infectado. 

Para maiores informaç6es, envie sua 
correspondência para: 

ABIA 
Rua Visconde de Souza, 29 
Bota fogo 
22251 Rio de Janeiro - RJ 
Te/.: (021) 286·0348 



Somos todos aidéticos 
Texto produzido pelo programa Apoio 
Religioso Frente ao AIOS do /SER 

A tomada de consciência do sofrimento 
que aflige as vftimas da AIOS, repelidas 
pelos preconceitos do seu meio, foi um 
dos frutos do seminário sobre AIOS 
realizado no ano de 1987 pelo I SER. 
Alguns participantes deste seminário 
criaram um novo programa no !SER: Apoio 
Religioso Frente ao AIOS (ARA). 

Trata-se de um grupo formado 
essencialmente por religiosos de várias 
igrejas e confissões - padres, pastores e 
também um rabino-, que se reuniram para 
um trabalho de apoio moral e espiritual às 
vftimas da AIOS. Não só às vftimas diretas 
da doença ou pessoas apenas 
contaminadas pelo vfrus, mas também aos 
parentes, amigos e qualquer um, enfim, 
que a moléstia esteja fazendo sofrer, e 
que, através da religião, possa dar um 
sentido mais profundo a este sofrimento. 

O trabalho é realizado em duas frentes: 

Atividades propriamente religiosas 

Como o grupo ARA é ecumênico, dispõe 
de religiosos para aconselhamento 
espiritual a cada pessoa, na religião em 
que deseje ser atendida. Está em vias de 
instalação uma capela ecumênica, que 
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poderá ser usada, alternadamente, pelos 
vários cultos, para oração e celebrações. 
Assim, cada religioso, segundo sua própria 
crença, terá amplo campo para assistir as 
pessoas que comparecerem à sede do 
ARA em busca de conforto espiritual -
atendimento individual ou em grupo. Além 
disso, estes religiosos já vêm visitando 
regularmente hospitais para dar 
assistência a doentes internados e 
estabelecer contato com os que se 
encontram em regime ambulatorial e 
podem passar a freqüentar a sede. 

Grupos de diálogo espiritual 
eecumênico 

Independentemente da crença de cada 
um, o objetivo aqui é a organização de 
grupos de diálogo voltados para o 
intercâmbio de experiência espiritual. 
Neles participam os religiosos do ARA e 
quaisquer pessoas interessadas. Os 
grupos de diálogo espiritual pretendem ser 
um instrumento para transcender-se o 
isolamento espiritual e, abrindo-se para a 
experiência.alheia, chegar a Deus através 
do Outro. 

O grupo ARA estabeleceu alguns 
princípios para nortear este diálogo: 



a) A condição de quem sofre de AIOS é a 
mesma condição humana comum -todos 
estamos condenados a morrer, em um 
prazo mais ou menos previsfvel. Neste 
sentido, "todos somos aidéticos". Não 
cabe distinguir entre aidéticos e 
não-aidéticos; a própria palavra "aidético" 
não significa nada mais que um apodo 
discriminatório. 

b) Uma expectativa de morte mais 
definida, porém, dá à pessoa afetada pela 
AIOS e pela discriminação uma 
superioridade em relação aos outros. Suas 
reflexões sobre a transcendência podem 
ser mais profundas e iluminadoras, sem o 
efeito deformador de expectativas 
mundanas exageradas. Por isto, os 
religiosos do grupo ARA consideram que, 
neste diálogo, têm mais a aprender do que 
ensinar; não o encaram como um 
aconselhamento de cima para baixo, mas 
como um intercâmbio entre seres 
humanos existencialmente iguais. 

c) O diálogo tem que ser livre e fraterno. 
Só a comunicação tranqüila e espontânea, 
fundada no respeito mútuo, permitirá 
também a mútua edificação. 

No entanto, as condições especiais de 
saúde costumam dificultar a obtenção 
desses requisitos. Por isto, os religiosos 
do ARA propõem-se um diálogo interno e 
uma avaliação constante de seu trabalho e 
o cultivo da humildade e da oração. 

Fica bem compreendido que o ARA é 
fundamentalmente ecuménico e destinado 
a aliviar o sofrimento das pessoas, 
dirigindo-o para Deus. Não há, nem pode 
haver, por parte dos religiosos que o 
compõem, a intenção de proselitismo. A 
finalidade é servir, simplesmente. 
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Respeitando-se, é óbvio, a opção religiosa 
de cada um. 

O grupo ARA já dispõe de um telefone e 
duas pequenas salas, funcionando na Rua 
lpiranga, 107, Rio de Janeiro. Uma das 
salas é utilizada para reuniões de grupo e 
para aconselhamento individual. A capela 
ecuménica, também pequena, precisa 
ainda de ajuda para equipar-se. O telefone 
(285-7085) é utilizado como serviço de 
pronto-socorro para as vítimas da AIOS 
que preferirem não comparecer a nossa 
sede, mas que precisam de palavras de 
conforto e orientação. 

Ainda no seminário sobre a AIOS realizado 
pelo ISER foi levantada a questão da 
prostituição masculina como um dos 
principais elos da cadeia de transmissão 
da doença - trata-se dos travestis e dos 
chamados mídnight cowboys, uns e outros 
muito numerosos nas grandes cidades do 
pafs. Foi lembrado que nesse grupo a 
contaminação continua a ocorrer 
livremente, devido à completa falta de 
consciência ou desinformação em relação 
à AIOS. Considerando que essa 
prostituição envolve pessoas que também 
mantêm contatos heterossexuais, 
entende-se que ela acaba por envolver, 
direta ou indiretamente, amplos setores da 
sociedade. 

Com base nestas considerações, 
planejou-se no ISER uma outra série de 
atividades, paralela ao ARA, valendo-se de 
outra equipe, com diferente 
especialização. 

Nosso objetivo é contribuir para a 
conscientização dos travestis e midnight 
cowboys sobre os riscos de contágio e os 
meios de preveni-lo. Aproveitando 



eventuais lideranças encontradas nestes 
meios, e a partir de palestras e da projeção 
de slides e material audiovisual em geral, 
esta equipe procurará estimular a 
formação de grupos permanentes de 
diálogo e debate sobre a prevenção da 
doença. 

Esperamos que isto possa ser a base para 
o desenvolvimento de uma consciência 
mais ayuda do problema e mesmo de um 
"grupo de controle" interno nestes meios, 
que levará à adoção habitual de medidas 
preventivas da contaminação. Sabemos 
que ali nada se fará senão coletivamente e 
através do exemplo mútuo. Deve-se 
observar que os dois ramos da 
prostituição masculina exigem, por suas 
peculiaridades, ser trabalhados 
separadamente, o que resultará na quase 
duplicação de esforços. 

A prostituição feminina também é um dos 
meios de disseminação do vírus HIV, e por 
isto está abrangida em nosso projeto 
global relativo à AIOS. Aqui, porém, o 
trabalho de conscientização será facilitado 
pelo fato de já existir no ISER o programa 
Prostituição e Direitos Civis, com uma 
importante história de defesa dos direitos 
humanos das prostitutas. Com seu apoio, 
nosso esforço de conscientização se fará 
através de lideranças autênticas do meio, 
já integradas nas atividades do IS E R. 

O projeto como programa 
de saúde 

O projeto desenvolvido pelo ARA - Apoio 
Religioso Frente ao AIOS -caracteriza-se 
como um programa de atendimento às 
necessidades de bem-estar mental ainda 
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não socorridas por nenhum órgão ou 
programa de saúde. Trata-se de atenuar o 
sofrimento moral daqueles direta ou 
indiretamente atingidos pela AIOS e 
vítimas do repúdio irracional das 
comunidades de que são parte, até mesmo 
da famnia e de igrejas; vítimas também de 
condenações tão humilhantes quanto 
gratuitas e de ofensas e rejeições 
desmoralizadoras. Tem-se comentado, por 
exemplo, como a recusa de um pedido de 
hospitalização pode constituir-se em ponto 
de partida para um processo psicológico 
autodestrutivo, ou gerar sentimentos de 
qualquer forma dolorosos e agravadores 
do quadro clínico. Imagine-se quando a 
rejeição procede das próprias igrejas das 
quais o doente esperava conforto e 
salvação ... 

É das religiões, no entanto, que se tem 
originado a maior carga de condenação e 
rejeição às vítimas da AIOS. Por isto 
mesmo, o ISER, entidade ecumênica 
não-confessional, mas que atinge grande 
número de igrejas e confissões, julga-se 
em boa posição para atuar em sentido 
contrário, lançando-se à difusão dos 
princfpios de compreensão e tolerância, no 
que diz respeito às vítimas da AIOS, no 
seio destas comunidades confessionais. 

Para tanto, a atuação direta do ARA junto 
a doentes e pessoas que lhe são 
chegadas tem ainda maior importância. E 
uma das formas dessa atuação, com base 
em experiência anterior de dinâmica de 
grupo, são os grupos de dtálogo espiritual. 
Nesses grupos - que incluem os 
religiosos do ARA, sem distinção de 
crenças, e as pessoas que recorrerem 
aos nossos serviços -o diálogo é aberto, 
livre, fraterno, fundado no respeito mútuo, 
como um intercâmbio de experiência 



espiritual entre seres humanos 
essencialmente iguais, sem imposição de 
verdade alguma do alto para baixo. Em 
tudo se visará ao alívio psicológico e 
espiritual e à adoção de uma maneira mais 
profunda e tranqüila de encarar o 

sofrimento produzido pela doença, e a 
própria morte. 

Deste modo pensamos contribuir para 
desfazer os males causados pelo 
fanatismo e pela intolerância, sobretudo de 
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origem religiosa. 

Abre-se ainda para o ARA um outro campo 
de atuação. Referimo-nos à criação de 
grupos de diálogo especificamente 
destinados à classe médica e à 
profissionais de saúde em geral, que, 
juntos aos religiosos do ARA, possam 
refletir sobre as dificuldades morais, as 
tensões e os conflitos de espírito 
resultantes de sua atuação profissional na 
área da AIOS. 



Um debate 
por correspondência 

Caro Luíz Mott 

A grande admiração que dedico a sua 
pessoa, sua luta e seus ideais, que são 
também os meus, levam-me a 
escrever-lhe. 

Caro Luiz, você é ateu. Eu também. Não 
conheço objetivamente nada a que possa 
chamar Deus. Ou, ainda, falando de outro 
modo: no nível do conhecimento objetivo 
(quanto mais cientifico!), no nível do 
pensamento categorial, no nível do 
entendimento kantiano (com o perdão do 
pedantismo), no nível dos fatos objetivos 
observados e comprovados, no nível das 
verdades deduzidas, no nível dos 2 + 2 = 
4- em nenhum destes nfveis Deus existe. 
Ou, em bom português, Deus não existe. 

No entanto, há uma certa vivência que nos 
acompanha ao longo da vida, como 
também.em momentos de crise, 
especialmente diante da morte (e tenho 
passado muito, muito perto dela), na 
iminência de volver ao Nada que nos 
rodeia. Aí, se recordamos todos aqueles 
que nos amaram, os nossos mortos, as 
lembranças boas de infância, aqueles a 
quem nos afeiçoamos, e a beleza do 
mundo, e tudo que é bom e puro, ar 
sentimos que esse amor todo nos ampara, 
como se tivesse vida própria e 
constituísse nossa essência. Diante dele, 
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podemos nos apagar definitivamente, 
deixar de existir. Sentimos que é ele que 
interessa, não nós. "Tempo" ou 
"eternidade", "vida" ou "morte"- nenhuma 
destas palavras faz sentido diante deste 
amor que a tudo invade, tudo tranqüiliza, 
tudo consola. 

Pois ~ a este sentimento de uma total 
entrega e confiança, querido Luiz Mott, que 
chamo Deus. 

Entrega a quê? a quem? Não sei, não 
interessa. Então, Deus existe apenas 
subjetivamente, em nós? Eis aí a pergunta 
sem sentido, pois, neste plano da 
existência, sujeito e objeto não se 
diferenciam, e não se trata de conhecer, 
mas de vivenciar. 

Por certo, a posteriori, podemos examinar 
e dissecar, objetivamente, tal vivência. 
Mas ar, nesse plano, que é o 
conhecimento, ela jâ deixou de ser vivida, 
e Deus não existe mais, igual à Mosca 
Azul de Machado de Assis. 

Creio, portanto, que toda teologia, se não 
se limitar à pura descrição da 
vivência-Deus, é vã, é intrinsecamente 
falsa, ela com o seu falso Deus "roto, 
baço, nojento e vil", tal como a mosca às 



mãos do pária positivista. 

Mas estou expondo somente o meu modo 
pessoal de ver, quando toda esta 
conversa tem por objetivo esclarecê-lo 
sobre o ARA, que não é composto apenas 
por mim, mas por muitas outras cabeças, 
cada uma, felizmente, dotada de idéias 
próprias. 

Por isto, acho melhor informá-lo sobre 
aquilo que é a filosofia propriamente do 
ARA, e não só minha. E principalmente 
sobre este ponto mais delicado e sensfvel: 
as relações entre Deus-vivo ou vivenciado 
e o Poder. 

O ARA não pertence a nenhuma Igreja, 
religião ou confissão. Inclui padres da 
Igreja Católica (romanos), um padre da 
Igreja Católica Brasileira, pastores 
luteranos e presbiterianos, um rabino, uma 
mãe-de-santo e, breve, esperamos, mais 
pais-de-santo e kardecistas, e pastores 
metodistas e episcopais. Qualquer deles 
servindo por vontade e responsabilidade 
próprias, e não de alguma autoridade 
religiosa institucional. E sem falar nos 
leigos, sobretudo travestis, que dão uma 
preciosa ajuda e até mesmo exemplo de 
coragem e espiritualidade. E não duvido 
que haja no ARA ateus (não sou eu 
tamMm um deles?). 

Portanto, em um grupo destes, não existe, 
nem poderia existir, proselitismo de 
espécie alguma, nem discussão teológica. 
O que nos une é a vontade de servir e a 
mútua aceitação, sejam quais forem as 
diferenças doutrinárias, ficando implfcito 
que doutrinas são doutrinas e o que vale é 
o fruto e a intenção. 

Não se admite, assim, levarmos alguém 
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para tal Igreja ou religião; não se busca 
converter, nem trazer de uma crença para 
outra. Pelo contrário, queremos que cada 
um continue como está, e onde se sinta 
bem, sem excluir sequer o atefsmo (que, 
sempre na minha opinião pessoal, não 
passa de uma recusa, perfeitamente 
válida, do falso Deus). Interessa é que 
todos consigam dar sentido ao sofrimento 
e à própria morte. 

Ora, e o Poder? Em geral sabemos, e 
você mais que qualquer um, que o falso 
Deus das doutrinas e das lnquisições não 
é mais que um conceito oco, concha 
dentro da qual se escondem os interesses 
do Poder, civil ou religioso. E ocorre isto 
tanto no caso das grandes Igrejas (que 
nem precisamos mencionar, sabemos 
quais são), quanto nas modernas Igrejas 
comerciais e eletrônicas. Ora, a atitude 
ecumênica tipo ARA (ou, simplesmente, 
ISER) não pode ser confundida com uma 
consagração desse Poder, ou uma 
pactuação, muito pelo contrário. Nossos 
diálogos espirituais se baseiam sobretudo 
na liberdade total de expressão de idéias e 
sentimentos, na troca de experiência 
espiritual, sem imposição de coisa 
nenhuma, muito menos de obediência a 
qualquer Poder institucionalizado. Repito, 
não temos compromisso com Poder 
algum, nem mesmo com o nosso pequeno 
poder de presidir a uma reunião. Não 
queremos convencer de nada a ninguém, 
pois nós mesmos esposamos as idéias 
mais diversas. Queremos ouvir o coração 
dos outros e também expor o nosso (os 
nossos). 

Naturalmente, também, caro Luiz, se a 
pessoa (doente ou não) pertence a alguma 
religião ou quer ser assistida por seu 
ministro, nada mais justo que sermos o 



intermediário e buscarmos tal ministro para 
que esta pessoa se sinta confortada. E 
não me admirará se alguma pedir um ateu 
para lhe dar conforto. Neste caso, 
procuraríamos satisfazê-la com o maior 
prazer! 

E vou mais longe. O ARA tem como um 
dos principais objetivos reforçar, no seio 
das Igrejas e confissões com que se 
relaciona, o espírito de compreensão e 
tolerância que deveria ser invariavelmente 
o delas. Estamos aqui para denunciar (e 
remediar) o mal que o moralismo hipócrita 
vem causando aos doentes de AIOS e 
seus familiares. 

Neste particular, nossa participação como 
assessores na organização e realização 
de encontros religiosos relativos à AIOS 
irá abrir um campo muito vasto para 
difusão destes princípios (que são comuns 
a você e ao ARA) no interior dos vários 
grupos religiosos. 

Creio que fica ar bem clara a nossa atitude. 
Não ignore que, dentro de muitas religiões, 
os interesses do Poder se opõem a este 
ecumenismo. Algumas religiões se 
declaram não-ecumênicas, e se recusam 
a colaborar com este tipo de ação conjunta 
com o ARA. Outras, que se pretendem 
ecumênicas, abrigam poderosos bolsões 
de sectarismo, que se recusam igualmente 
a colaborar. 

Querido Luiz Mott, falta apenas uma 
palavra sobre os aspectos éticos da 
religião. O ARA não pode obrigar todos os 
seus participantes a pensar exatamente 
pela mesma bitola: se o fizesse seria uma 
Inquisição a mais. Mais um ponto é 
pacrlico, entre nós: não admitimos atitudes 
de condenação nem de discriminação ou 
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intolerância, nem sequer o debate 
moralista. Com relação ao 
homossexualismo, especificamente, isto 
fica mais do que óbvio. Seja qual for a 
orientação sexual dos participantes do 
ARA, são todos iguais como seres 
humanos e agentes da sociedade. Repito, 
nossa finalidade é dar um sentido ao 
sofrimento e à morte, e, ao fazé-lo, 
reencontrar o sentido de viver. E isto é 
incompatível com qualquer condenação 
moral pretensiosa e obtusa. 

Espero, caro amigo, que todas estas 
considerações tenham vindo dissipar seus 
temores com relação ao nosso humilde 
serviço - tão humilde que se sente até 
lisonjeado por despertar tais receios. E 
espero que entre combatentes da 
liberdade, com a autenticidade e estatura 
semelhantes às deste caro Luiz Mott, 
venhamos a ter nossos maiores aliados e 
defensores. 

Seu admirador, 

S~RG/0 LEMOS 
Coordenador ARA 



O homossexual aidético diante da 
morte: reflexões de um gay 
ateu militante 

Há vários anos venho lutando contra a 
ignorância: a opção pelo atefsmo 
antecedeu minha consciência 
homossexual. Criado em famnia católica, 
seminarista e estudante de filosofia na 
ordem mais intelectualizada da Igreja, os 
dominicanos, tive meus alicerces na fé 
completamente abalados quando, 
estudante de ciências sociais na USP, nos 
idos de 1965, li A Ideologia Alemã, de 
Marx. A antropologia e o estudo 
comparativo das religiões forneceram-me 
o material empfrico para a destruição em 
mim de qualquer crença no sobrenatural, 
malgrado continuar um profundo admirador 
da arte religiosa, das catedrais românicas 
e das iluminuras medievais. Deixar de crer 
não me custou nada, angústia nenhuma, 
apesar da importância fundamental e 
dinâmica que desempenhava a fé em 
Cristo na minha vida. Nenhum medo, 
nenhuma insegurança, nem desejo de 
voltar. 

Assumir-me homossexual foi muito mais 
dolorido e demorado, pois as pressões 
sociais são ainda muito mais pesadas do 
que abandonar a fé. Todas as forças 
sociais - a famnia, os colegas, a 
vizinhança, todos se irmanam para impedir 
o "mau passo" de quem decide assumir 
orientação sexual diferente da maioria. A 
grande maioria dos homdssexuais não tem 
força nem coragem para dar esse passo 
existencial, vivendo na clandestinidade 
sua verdadeira essência existencial, se 
neurotizando por medo da repressão 
social. 

Foi somente por esta época, pelos anos 
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70, que dei conta de quanto a religião 
cristã era culpada, não só pela repressão 
à homossexualidade, como por uma 
infinidade de condutas anti-sociais 
valorizadas como virtuosas pelo Ocidente 
cristão. Lendo obras consagradas ao 
atefsmo e à história da sexualidade, 
concluf que se tornava absolutamente vital 
apontar a responsabilidade das Igrejas 
cristãs pela opressão em que vive ainda 
hoje grande parte da humanidade, na 
medida em que se deve responsabilizar o 
cristianismo pela opressão da mulher em 
nossa sociedade patriarcal, pela 
discriminação racial, a sexolobia e 
intolerância religiosa. Consciente de tal 
culpa, junto com outros livre-pensadores 
fundamos o primeiro Grupo Atefsta 
Latino-Americano, cuja finalidade é 
desmascarar toda forma de opressão e 
ignorância das religiões, seja do 
cristianismo, seja dos rituais africanos ou 
orientalistas. 

Tendo tais pressupostos como inspiração, 
diante da AIOS, apontada por alguns 
grupos religiosos e membros da hierarquia 
católica como "castigo divino" contra a 
revolução sexual, resta-me afirmar minhas 
convicções atefstas lace a tal pandemia: 
rezar não adianta, implorar proteção aos 
céus é inócuo, organizar grupos de 
assistência religiosa aos aidéticos é 
ridfculo. O cristianismo é o culpado por 
nossas neuroses sexuais, inclusive pela 
"promiscuidade''. resposta de muitos à 
impossfvel castidade. Até 1821 a 
Inquisição ainda queimava homossexuais, 
agora querem rezar em seu leito de morte: 
acredite quem quiser! 

LUIZMOTT 
Fundador do Grupo Gay da Bahia e 

doutor em antropologia, UFBa. 
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AIOS: um vírus só.não faz doença 

Um mal de folhetim 

AIOS e liberalização: o início de um longo debate 

Reflexões sobre a sodomia 



A vitória da Vida 
sobre a vida 

Depoimento de 
TARCfSIO RAMOS FILHO, ex-travesti, 
homossexual e portador do vfrus HIV. 

Antes da AIOS/SIDA 

Nasci no Estado de Pernambuco e aos 
quatro anos vim com minha famma para o 
Rio de Janeiro. Nessa cidade, cresci e me 
eduquei, tendo coração carioca. Com uma 
infância feliz e poucos problemas, sempre 
fui católico fervoroso e bom estudante, 
destacando-me mais nas ciências (ffsica, 
qufmica, biologia). Fui um aluno aplicado. 

Meus pais, apesar de pobres, deram-me 
boa educação, o que me ajuda até hoje. 
Os maiores problemas surgiram na 
adolescência (15 anos), quando notei 
claramente uma atração sexual por 
pessoas do mesmo sexo e, além disso, 
me sentia feminino. Tais tendências na 
realidade surgiram bem antes, aos oito 
anos, mas não manifestas, pelo fato de 
não ter maturação sexual. 

Meu pai, ao descobrir minha preferência 
sexual, tentou me curar encaminhando-me 
a psicólogos. Como nada adiantou, depois 
de deprimentes brigas e discussões 
familiares, vi-me obrigado a deixar o lar e 
tentar a vida sozinho. Tinha 18 anos e 
acabara de terminar o 29 grau. 

Tentei arranjar trabalho e nada consegui. 
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Passando fome e tendo que pagar vaga 
para morar, acabei entrando para a 
prostituição. 

No infcio dessa vida, muito dinheiro, 
fregueses, noites e mais noites de prazer. 
Mas, ao mesmo tempo, eram muitos os 
perigos, como roubos (feitos por outros 
travestis), perseguição policial, 
desentendimentos com certos fregueses, 
doenças venéreas, violência e 
espancamentos, humilhações etc ... 

Essa vida, posso afirmar, me deu valiosas 
experiências com relação à sexualidade 
masculina e ao comportamento social dos 
homossexuais. 

Após cinco anos - de 1981 a 1985 - de 
noites insones, cansado e desejando uma 
vida melhor e mais digna, comecei a tomar 
desgosto pela prostituição; afinal, passara 
esse perfodo sem me viciar em tóxicos, 
sem me revoltar, sem me cortar e 
preservando um comportamento moral 
mais equilibrado em relação a outros 
travestis, além de crer em Deus e na força 
do bem, da justiça e da educação. 

Na esperança de me realizar 
pessoalmente, consegui um emprego e um 



amante. Parecia que tudo podia dar certo, 
mas, com o tempo, o excessivo ciúme 
desse meu amante levou-o a me castigar 
com agressões físicas e humilhaÇões. 
Numa dessas agressões, ocorrida no meu 
local de trabalho, acabei perdendo o 
emprego. Amargurado e profundamente 
ferido em meus sentimentos, abandonei 
esta pessoa. Sem ter para onde ir, viajei 
para Macaé, cidade ao norte do Estado do 
Rio, onde uma amiga {ela era cafetina) me 
deu acolhida. Juntei algum dinheiro, por 
conta de alguns trabalhos para esta amiga, 
e voltei para a capital, onde aluguei um 
quartinho. 

Como novamente não conseguisse 
emprego, voltei à prostituição, desta vez 
de dia, na Quinta da Boa Vista, um grande 
parque do Rio. Ganhava pouco, pelo fato 
de já não ser à noite que eu me prostituía. 

No final de 1987, fui acometido de uma 
proctite crónica, que me causava diarréias 
e febres intensas. 

Por só andar doente, sem condições de 
ganhar minha vida, muito magro e abatido, 
submeti-me a tratamento médico, o que me 
fez saber que eu era portador do terrível 
vfrus HIV - o vírus da AIDS/SIDA. 

Depois da AIOS/SIDA 

Recebi o resultado dos exames sem muita 
surpresa. Afinal, era do grupo de risco e, 
além disso, safra da prostituição. Sem ter 
como pagar o aluguel do quarto em que 
morava, fui despejado. Tentei voltar para 
minha famnia, mas meu pai não me 
aceitou, dando-me apenas uma aJuda em 
dinheiro. 

Deste modo, perambulei pela rua algumas 
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noites, como um mendigo, só não 
passando fome graças à ajuda de minha 
mãe e de minha irmã. Doente e em 
situação degradante, acabei internado. 

Graças à ajuda de Deus e aos esforços 
médicos, melhorei da febre e diarréia, 
embora a proctite ainda não esteja curada, 
talvez por alguma deficiência imunológica. 

Na internação, decidi deixar 
definitivamente de ser travesti, embora 
ainda continuasse com preferência 
homossexual. Tive melhora rápida, graças 
a Deus, como já disse, mas outros 
doentes não tinham a mesma sorte e 
faleciam um após outro. 

Queria ajudá-los, mas como? -pensava 
comigo. 

Ao receber alta, precisando urgentemente 
consertar minha vida e trabalhar, busquei 
ajuda no grupo GAPA. Lá me foi oferecida 
uma oportunidade por um outro grupo, o 
ARA, junto ao qual passei a aluar, não 
somente para me manter, mas para ajudar 
meus irmãos aidéticos a ter esperança e 
força, através de meu exemplo e 
testemunho. 

O meu trabalho no ARA 

O ARA- Apoio Rel igioso Frente ao 
AIDS/SIDA- é um grupo ecumênico, isto 
é, formado de vários religiosos de diversas 

religiões (padres, pastores, rabinos e 
espíritas), e nosso objetivo é levar conforto 
espiritual aos doentes e prestar-lhes a 
ajuda necessária. Para isso realizam-se 
visitas aos hospitais e reuniões nas quais 
cada um dá sua parcela de vivência, como 
contribuição para que os doentes vejam o 



verdadeiro sentido de viver, isto é, viver 
não para a morte destrutiva e anuladora, 
mas para a vida em Deus e nosso 
semelhante. 

Trabalho diariamente no Hospital 
Universitârio Henrique Fraga Filho, na Ilha 
do Fundão, no Rio de Janeiro. Como estive 
internado nesse hospital, adquiri grandes 
amizades entre médicos, enfermeiros e 
outros funcionârios, além de pacientes 
internos. Providencio visitas de religiosos, 
quando solicitados pelos doentes, procuro 
saber do estado de saúde deles e 
transmito minhas palavras de carinho e 
atenção. Quando posso, lhes dou também 
alguma assistência material, como 
alimentos, roupas e livros. 
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Mas a maior ajuda que presto é através de 
meu exemplo, pois quando outros 
pacientes me vêem trabalhando forte e 
disposto, apesar de tudo o que passei e 
sofri, podem também sentir que, por mais 
mortal que seja a doença, sempre hâ 
motivos para esperança, e a morte 
acaba se tornando a vitória da Vida sobre 
a vida. Espero que com meu trabalho e a 
boa vontade do nosso grupo (ARA) 
possamos minimizar as dores de nossos 
irmãos aidéticos e, mesmo diante da morte 
- pela AIOS ou não -, ficar preparados 
para essa passagem da vida de alguns 
anos para a vida que permanece para 
sempre ... em Deus, por Ele e em direção a 
Ele. 



96 dias 

Texto produzido pelo programa Apoio 
Religioso Frente ao AIOS do /SER 

No perfodo de 18/02/88 a 05107188, que 
compreendeu cerca de 96 dias de 
trabalho, o ARA atravessou várias etapas 
até consolidar-se internamente e tornar-se 
conhecido e aceito nos meios de saúde. 

1 - De 18 de fevereiro até fins de abril, 
cerca de dois meses e meio foram gastos 
em vencer as resistências habitualmente 
encontradas nos meios hospitalares por 
todos os grupos que tentam ali inserir-se. 
Contatos e intermediações de todos os 
tipos, e muita persistência, foram 
necessários para obter livre trânsito na 
maior parte dos hospitais que nos 
interessam. Hoje somos solicitados pelo 
próprio pessoal de saúde para oferecer 
assistência espiritual e material aos 
pacientes. Embora esta abertura ainda não 
seja completa, no infcio de maio já 
podfamos considerar irreversivelmente 
ocupados espaços muito importantes nos 
principais estabelecimentos públicos de 

saúde. 

Um detalhe muito importante: o choque 
com a realidade social brasileira, de 
pobreza e desigualdade, logo se fez sentir. 
Nossa intenção de proporcionar conforto 
espiritual só obteve total credibilidade à 
medida que nos mostramos dispostos ao 
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sacritrcio e ao trabalho pesado para 
auxiliar materialmente os doentes pobres, 
que saem do hospital sem esperanças de 
cura, sem emprego, e sem ter sequer onde 
dormir. Suas famnias ou os rejeitam (o que 
é extremamente comum) ou não têm 
meios para sustentá-los. A estes o ARA 
passou a dedicar o principal de seus 
esforços, espirituais e materiais. Não 
temos condição de prestar socorros 
médicos, mas passamos a ajudar doentes 
em sua própria casa, ou obter para eles 
algum lugar de moradia. A alguns, cujas 
condições de saúde são ainda 
razoavelmente boas, pudemos mesmo 
pagar um salário para prestar auxmo a 
outros enfermos mais gravemente 
afetados pela doença. Os efeitos dessa 
estratégia foram excelentes, tanto para a 
melhoria de nossos serviços quanto para a 
elevação do estado de ânimo destes 
companheiros contaminados que ajudam 
outros doentes. 

2- Os meses de maio e junho mostraram 
o acerto dos passos iniciais. A divulgação 
de nossos serviços está se fazendo 
espontaneamente por parte do pessoal de 
saúde dos hospitais onde trabalhamos, 
que informa outros estabelecimentos a 
respeito do ARA e de sua seriedade de 



propósitos. Ficou bem claro o ecumenismo 
e a ausência total de proselitismo em 
nossas atividades. O fato de mantermos o 
mais absoluto respeito pela opção religiosa 
de cada doente e de seus familiares tem 
causado ótima impressão. 

No mês de maio, comparecemos a um 
programa de TV de grande audiência, que 
tem justamente como um de seus 
apresentadores um dos religiosos do ARA. 
Tanto a repercussão do programa quanto 
os panfletos distribufdos em hospitais 
resultaram na vinda de muitos voluntários 
leigos, sãos ou contaminados, que logo se 
incorporaram ao ARA. Estes voluntários, 
de elevada espiritualidade, têm sido tão 
importantes quanto os próprios religiosos. 

Deve-se notar que as reuniões 
ecumênicas de diálogo entre os religiosos 
e voJuntários, doentes ou sãos, e amigos 
ou familiares, têm ajudado a desenvolver 
um clima de espiritualidade sincera e 
intensa religiosidade, que vem 
caracterizando o ARA como um grupo 
sui·generis, e inconfundfvel, na luta contra 
a AIOS/SIDA. 

3 - A pro)eção futura da experiência 
destes primeiros quatro meses de trabalho 
efetivo indica que cada vez mais nos será 
solicitado auxOio para o doente que deixa o 
hospital solitário e desassistido. Sem 
dúvida, será necessário confirmar nossas 
palavras religiosas com o exemplo. Por 
certo teremos que dispor de cómodos ou 
residências para abrigar o doente e 
multiplicar nosso socorro em 
medicamentos, roupas, comida e cuidados 
pessoais com o enfermo pobre. Muitos de 
nós sentimos vocação para este serviço 
de caridade, que é humilde e invisfvel mas 
é o mais importante de todos, no caso da 
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AIOS/SIDA. 

No entanto, outros aspectos de nosso 
programa exigem uma visão mais ampla, 
como o trabalho junto às camadas mais 
pobres atingidas pela AIOS/SIDA. Estas 
pessoas - travestis, prostitutas, mendigos, 
marginais - não virão por si próprios até 
nossa sede, em busca de esclarecimento 
ou socorro espiritual. É preciso alugar 
salas ou espaços nos próprios lugares 
onde vivem e atuam, para ali fazermos 
ouvir nossa palavra e falarmos de Deus e 
da doença - e orarmos também. 

A necessidade de conscientizar estas 
mesmas camadas para a prevenção da 
AIOS/SIDA torna necessário o uso de 
audiovisuais e outros recursos de 
comunicação sobre aspectos médicos. 

Obviamente, o ISER não dispõe de meios 
para fornecer serviços médicos e nem 
pretende fazê-lo. Sua contribuição reside 
no nfvel do contato humano, espiritual e de 
divulgação de informações pessoa a 
pessoa ou entre pequenos grupos. 

O material de comunicação deve ser 
adequado a este tipo de comunicação para 
ser eficaz. É um trabalho, este, de extrema 
delicadeza e importância epidemiológica, 
que nos propomos enfrentar. 

4- Têm surgido propostas de criação de 
outros grupos ARA em outros locais, fora 
da cidade e do estado. Este será, 
acreditamos, um desdobramento natural 
de nosso trabalho a partir do próximo ano. 



Desempenho do ARA 

Perfodo 

Dias úteis 

Visitas efetuadas pelo ARA a hospitais e 
postos de saúde 

Número de hospitais visitados 

N9 de postos de saúde visitados 

Visitas a pacientes internados em 
enfermaria ou contatos estabelecidos nos 
ambulatórios 

Reuniões formais na sede do ARA 

Reuniões informais na sede do ARA 

Comparecimento às reuniões na sede do 
ARA 

Pacientes socorridos ou contatados fora 
dos hospitais e posto de saúde 

Religiosos em atividade constante no ARA 

Voluntários em atividade constante 
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18/02188 a 05107/88 

96 

180 

9 

540 (est.) 

36 

70 (est.) 

432 (est.) 

10 

9 

10 



O ecumenismo do ARA 
SERGIO LEMOS 

Coordenador do programa 

Apoio Religioso Frente ao AIOS do /SER 

Seis meses de experiência do grupo ARA 
pedem-nos já alguma reflexão. 

Criado a partir de um encontro 
interconfessional sobre AIOS/SIDA, é 
exatamente por seu ecumenismo peculiar 
que o ARA se tem distinguido de grupos 
afins. Hoje salta aos olhos que ocorre ali 
um processo sui-generis, quando 
observamos certas caracterrsticas que, 
em poucas linhas, tentaremos definir: 

1. Católicos e protestantes ditos 
"históricos" convivem na mais pacffica e 
proveitosa interação espiritual com 
esprritas kardecistas e adeptos do 
candomblé. A interação entre religiões 
cristãs e as chamadas "espiritualistas" 
não é fato comum. 

2. Ao contrário do que em geral vem 
acontecendo nos contatos 
interconfessionais, o ecumenismo do ARA 
não gira em torno de temas, reivindicações 
ou atividades que se possam considerar, 
ao menos diretamente, como 
sócio-polrticos. Mesmo no campo da 
saúde, que é o seu, a atuação do ARA não 
se dirige para a denúncia pública e politica. 
Seu ecumenismo não se exerce em atos 
públicos, nem em campanhas que visem a 
influenciar a opinião. Não é a macro, mas a 
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microcomunicação social o seu terreno: 
move-se no âmbito hospitalar, dentro de 
enfermarias e ambulatórios, nos meios 
profissionais da saúde que estão ligados 
de modo direto e imediato aos pacientes 
de AIOS/SIDA, e também no drculo dos 
familiares destes doentes, e de seus 
companheiros e amigos; e entre travestis, 
midnight cowboys, prostitutas, usuários de 
drogas, mendigos, meninos de rua, 
hemotnicos, homossexuais e 
contaminados de qualquer tipo. Mas não é 
seu alvo a população em geral, nem as 
autoridades e grupos de pressão. Embora 
apoiando, e com entusiasmo, as 
campanhas públicas da ABIA, GAPA e 
Pacto de Sangue, e emprestando-lhes seu 
nome, o ARA reserva-se para uma 
atuação que se pode comparar à 
microcirurgia dos raios laser. É o trabalho 
de pessoa a pessoa, não o trabalho de 
massa. Doente a doente, parente a 
parente, médico a médico, e procurando, 
um a um, aqueles que estão ameaçados 
de contaminar-se, o ARA assume o 
aspecto de um serviço social de casos 
que não se restringe ao apoio material, e 
visa, sobretudo, ao esprrito. E retoma 
também, sem envergonhar-se disso, as 
grandes linhas da caridade religiosa mais 

tradicional, fundada na humildade, 
auto-sacritrcio, vontade de servir e o mais 



absoluto respeito à liberdade do assistido. 

Ora, o ecumenismo exigido por uma tal 
missão não é o mesmo ecumenismo 
superficial de esporádicos atos públicos. 
É, sim, o da convivência diária, feito de 
uma interação muito profunda, com base 
na oração, na reflexão e no estrmulo mútuo 
à caridade. 

3. É um ecumenismo que nada tem a ver 
com a opção diplomática de cúpulas 
confessionais, não provém da resolução 
tomada por autoridades religiosas de 
manterem em princfpio um bom 
relacionamento. Este ecumenismo do ARA 
é imposição prática de seus objetivos 
pastorais, e não vice-versa. O ARA é 
ecumênico, por ser, já desde a sua 
concepção, pastoral. Visando a satisfazer 
necessidades espirituais de doentes, 
familiares e amigos, pessoas filiadas às 
mais diversas crenças, a ação do ARA 
tinha que ser ecumênica. Apenas isto. E 
não para realizar propósitos ecumênicos 
de algumas igrejas ou confissões. 

Por isto mesmo, e com uma única 
exceção, os religiosos e leigos do ARA 
não estão ali por indicação de nenhum 
superior hierárquico, mas por opção 
individual e, a bem dizer, por sua conta e 
risco. O relacionamento de cada um deles 
com a autoridade religiosa, respeitável que 
seja, é assunto privado inteiramente seu, 
que não envolve o ARA. A rigor, os 
membros do ARA não representam esta 
ou aquela igreja ou confissão, mas sim 
esta ou aquela necessidade espiritual dos 
doentes. 

4. Na maior parte das vezes, as pessoas 
assistidas pelo ARA não esposam clara e 
exclusivam~nte uma determinada crença 
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institucional izada. Mas quase todos 
compartilham do fundo ético comum de 
valorização da solidariedade humana, o 
"fazer o bem" tomado como a substância 
essencial de qualquer religião. Também "a 
fé em Deus" é o que sustenta a vida, e 
"Deus é um só", "não devia haver tantas 
religiões, umas brigando com as outras". 
Em suma, os religiosos do ARA aluam em 
um meio predominantemente não-sectário, 
rodr.ados por um ecumenismo radical 
preexistente: o ecumenismo do brasileiro 
comum. (Quando este brasileiro não é 
deformado, é claro, pela lavagem cerebral 
a que o submetem certos grupos sectários 
e fundamentalistas, em variados nrveis de 
cupidez e sanidade mental.) 

Portanto, não deriva apenas de uma boa 
formação espiritual a atitude compreensiva 
e tolerante que caracteriza os religiosos do 
ARA, mas é também exigência do próprio 
meio onde trabalham. Tanto doentes como 
profissionais de saúde costumam 
corresponder muito mal ao furioso assédio 
daqueles grupos que mencionamos, 
proselitistas ao extremo, e que tomam de 
assalto as enfermarias nos dias em que 
estão abertas à visitação. A atitude do 
ARA, pelo contrário, prudente e humana, 
denuncia um interesse sincero pelo 
doente, e encontra a melhor das acolhidas. 

É o fato de não buscarmos nenhuma 
espalhafatosa conversão (tão 
espalhafatosa quanto superficial, seja dito), 
nem filiação a doutrina ou igreja alguma, 
que logo faz ganharmos a confiança dos 
doentes. A perfeita fraternidade que logo 
percebem existir entre visitantes do ARA 
ligados às religiões mais diversas surte um 
efeito tranqüilizador. Já o furor sectário, 
junto com um carisma exercido em lugar e 
hora impróprios, muitas vetes conduz ao 



resultado oposto: o de suscitar a dúvida, o 
mal-estar, e até o agravamento do estado 
clfnico. Esta é, pelo menos, a opinião 
unânime de médicos, enfermeiras e 
assistentes sociais, a quem tivemos que 
esclarecer, desde o infcio, e jurar, não ser 
deste tipo a nossa atuação. 

5. O ecumenismo do ARA é feito, portanto, 
de diálogo e suavidade, e respeito pelo 
rumo espiritual que o próprio doente quer 
tomar. É nosso exemplo de dedicação que 
deve inspirá-lo, e não nossas doutrinas. 

Quando algum destes enfermos, muito 
brasileiramente, pede que lhe indiquemos 
"uma boa religião" que ele possa abraçar, 
mesmo ar não nos julgamos no direito de 
sugerir-lhe alguma. Pelo contrário, 
procuramos pô-lo em contato com a 
multiplicidade de opções oferecidas pelo 
ARA. 

Cada terça-feira, na sede da Rua lpiranga, 
é dedicada a uma das religiões ou 
confissões presentes no ARA, a qual, na 
pequena capela ecumênica celebra seu 
culto, ou missa, ou simples preleção, a que 
assistem todos os membros do grupo. 

É possfvel que tenhamos ar uma das 
formas mais avançadas de interação 
ecumênica, uma vez que, como sinal de 
fraterno interesse, todos tomam parte na 
liturgia de religiões que não são a sua (na 
medida, é claro, em que elas permitam tal 
participação). 

Naturalmente, esta comunhão tão 
profunda, que atravessa ou contorna os 
mais opostos discursos teológicos e 
doutrinários, e vê na liturgia o lugar próprio 
para a verdadeira unidade - esta 
comunhão só é viável porque se constrói 
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sobre o fundo ético, por todos aceito, do 
mandamento de amor. E também porque 
esta ética se realiza concretamente no 
dia-a-dia da caridade pastoral - que 
consiste, em nosso caso, na práüca da 
ajuda aos enfermos, e constitui a 
verdadeira fonte da comunhão. 

6. Girando fundamentalmente em torno da 
presença do sofrimento e da morte, e da 
procura do sentido destas duas 
componentes primeiras da tragédia 
humana, dificilmente o diálogo do ARA 
poderia perder-se em futilidades 
conceituais, que entravam ou impedem a 
ação do Espfrito. Falamos, aliás, de 
diálogo, em sentido bem literal, pois os 
encontros para o diálogo e troca de 
experiência espiritual são parte básica do 
trabalho do ARA. Formais ou informais, 
estes encontros são abertos e encerrados 
pela oração, e deles é rigorosamente 
banida toda disputa teológico-doutrinária. 
Assim como a prática pastoral nos 
hospitais e residências suplanta a divisão 
entre as religiões, também o tom 
existencial desses diálogos evita e 
contorna as diferenças de doutrina. 

"As palavras matam, o Espfrito é que dá 
vida": esta máxima evangélica pode 
sintetizar o clima dominante nesses 
encontros. T ai como o convfvio ecumênico 
na assistência aos enfermos parece, por 
sua vez, inspirar-se nessa outra: "Pelos 
frutos é que se conhece a árvore". Pelos 
frutos de caridade, e não pelo rigor 
conceituai das doutrinas. 

7. Finalmente, e acima de tudo, o ARA não 
pode confinar-se dentro de um só pequeno 
grupo, camada ou situação social, nem 
tornar-se prisioneiro de suas limitações: 
valores, linguagem, modismos, cacoetes ... 



E isto sob pena de fechar-se para os 
verdadeiros necessitados, terminando por 
servir a ninguém, ou por servir apenas a si 
próprio. 

O diálogo que atravessa todas as 
barreiras sociais e religiosas- é este o 
segredo do ARA, e sinal da presença do 
Espfrito, o grande Comunicador. Se não 
ignorarmos todas, e literalmente todas, 
as separações que a sociedade cultua, 
poderemos até parecer ecumênicos, mas 
estaremos longe do Espfrito e de seu 
poder de transformar. 

Por coincidência o vfrus HIV é também 
(com o perdão da péssima imagem!) 
ecumênico, pois desconhece fronteiras 
locais e sociais. Portanto, quanto mais 
completamente cobrirmos, em nosso 
trabalho de pessoa a pessoa, o vasto 
leque de setores atingidos pela doença, 
mais perfeito será nosso diálogo 
ecumênico e nossa caridade. Do padre e 
do pastor ao travesti e ao mendigo, da 

dona de casa ao estudante e ao soldado, 
ao menino de rua, aos prostitutos e 
prostitutas, e também aos burgueses que 
precisarem de nós - a lista é inesgotável. 
O desafio consiste em oferecermos a 
todos a mesma imperturbável sinceridade, 
a mesma boa fé que converte a 
desconfiança em aberta comunicação. 

Autenticidade de palavras e ações, será 
talvez este o salvo conduto que nos 
garantirá o livre transito pelos mais 
diversos meios sociais. Sem concessão 
alguma à vulgaridade, ao jargão de classe, 
às atitudes frfvolas, à tagarelice vazia, a 
tudo isto que veicula, no fundo, o 
fechamento social e a discriminação. 
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Que lição nos tem dado aquelas mesmas 
igrejas sectárias e equivocadas, 
prisioneiras do mais fanático 
fundamentalismo, mas que em seu 
proselitismo entusiasmado não fazem 
acepção de pessoa! 

Pois que seja esta a marca principal de 
nosso ecumenismo: que não ignore a 
infinita diversidade da messe, para a qual, 
justamente, se prepararam na casa do Pai 
muitas moradas. E que saiba reconhecer 
nos mais inesperados recantos da vida e 
da sociedade a presença de Deus, aquele 
mesmo Deus que "dissipou os que se 
orgulhavam nos pensamentos do seu 
coração", o que "depôs do trono os 
poderosos e exaltou os humildes". De 
011de menos esperávamos, da lama e da 
miséria, a todo momento, se sabemos 
vê-lo, surge Deus, e o amor, a beleza. 
Porque "o Espfrito sopra de onde quer". 

Pois que recebamos a todas as pessoas, 
e a todas procuremos, em seu leito de 
dor, em sua casa ou sob os viadutos, e 
onde dizem estar o vfrus do mal, o 
Demônio. Tenhamos bem abertos os 
olhos, pois em todos estes lugares está a 
glória de Deus. 



Apoio dos aidéticos 
aos religiosos 

JONAS RESENDE 
Pastor da Igreja Presbíteriana 

Unida do Brasil 

Eu realmente não sei como o presente 
programa de assistência religiosa aos 
aidéticos poderá ser analisado ou avaliado, 
em suas inúmeras perspectivas. Até 
porque isto escapa ao meu alcance e ao 
meu comprometimento com o projeto. 
Quero, assim, registrar tão-somente um 
depoimento pessoal de minha vivência, 
nessa primeira etapa do ARA (Apoio 
Religioso Frente ao AIOS). 

O trabalho de assistência espiritual é 
familiar aos religiosos, todos sabem. O 
elemento novo está justamente no fato de 
sermos desafiados a encarar muito de 
perto e atuar junto a pessoas marcadas 
por um flagelo que muda o curso do século 
XX e projeta interrogações no próprio 
futuro da humanidade. 

Vejo como simplória e equivocada a 
palavra dos moralistas diante da AIOS. 
Como encorajar a visão de um Deus 
infantil que castiga, com a crueldade da 
pena de morte, comportamentos 
desviantes de um padrão preestabelecido 
pela cultura ou por ele mesmo? 

Também é certo que, se a AIOS começou 
de verdade na África, não se pode usar 
mais esta oportunidade para sublinhar o 
racismo intolerável, já tão forte do lado de 
cá. 
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Por outro lado, a visão especificamente 
religiosa do problema nos impede de 
buscar apenas uma sarda cientffica para o 
impasse que a AIOS termina por criar. O 
religioso entra em cada quarto de hospital 
ou nas salas de espera das precárias e 
despersonalizadas enfermarias para ser 
solidário com o homem que sofre. 

No exalo momento em que os olhos se 
cruzam e as mãos se estendem - ainda 
que contrariando exageradas prudências 
- , as avaliações clrnicas ou sociológicas, 
bem como os prognósticos 
generalizadores, terminam por adormecer. 
Porque ali está o irmão. Uma ilha de dor. E 
isto é o que conta. 

No passado, seu rótulo seria "leproso", 
"imundo, imundo". Hoje, menos do que 
nada mudou. O aidético (Deus do céu!) 
nem mesmo pode se escudar na 
wdignidade" do canceroso. Mas o religioso 
dá um passo na direção do aflito. E busca 
coragem espiritual e moral para enfrentar 
seu desprezo ou suas solicitações. O 
religioso se despe de posturas analrticas e 
dos discursos tradicionais que desaguam 
inevitavelmente em sentimentos de culpa. 
Junto ao aidético, ele não é o juiz nem o 
salvador. Ele é irmão. É um igual. Ele é, 
para falar com franqueza, bem menor. 
Aprendiz. 



O aidético é um mártir. Na proporção em 
que se familiariza com a morte comum a 
todos, ele se coloca num plano superior ao 
homem que teoriza a morte nas conversas 
de botequim ou nos púlpitos inúteis. 

Esse, o justificado motivo porque ele nos 
olha, pobres sacerdotes, e avalia até que 
ponto vai-nos permitir entrar no santuário 
de sua dor reveladora. E muitas vezes, 
com condescendência cristã, aceita as 
nossas preces, os cacoetes todos da fé 
ritualizada para, no final, balizar o nosso 
discurso desalinhavado com o fogo da 
verdade, que bem pode ser o olhar 
incendiado pela febre, o sorriso que 
multiplica os dentes no rosto consumido ou 
o seu misericordioso "muito obrigado". 

Por que não entrar, então, no templo dos 
aidéticos sem preces, bfblias ou incensos 
adocicados? Por que não sentar ao lado 
de sua cama e deixar que a mensagem 
seja só deles? Por que não aceitar o 
comando desses iniciados através do 
vírus misterioso? 

O religioso condicionou-se a falar sobre a 
humildade à proporção que a sepultou no 
seu discurso de valor duvidoso. E o 
aidético pode ajudá-lo a resgatar o seu 
lugar de eterno discípulo. O aidético, afinal, 
estâ na cruz. E sua dor abre-lhe os 
mistérios da profecia e rasga os véus das 
instituições milenares. (A dor garimpa a 
verdade nos intestinos de Deus ... ) O 
aidético é a vítima de um mundo insensato. 
Ele é o Cristo que o Cristo nos dâ nessas 
esquinas e calvârios dos hospitais 
perdidos através da Vida. O aidético tem 
perplexidades e desesperos, angústias e 
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tenebrosas depressões; seus lábios 
despejam imprecações e comoventes 
pedidos de socorro - mas a dor lhes 
queimou, gradativamente, todas as 
máscaras, essas mesmas máscaras que 
preservamos a preço de nossa identidade, 
de nosso rosto verdadeiro. É isto. O 
aidético é o Cristo da via-sacra. Do Monte 
da Caveira. E, por isso, é também o sinal 
luminoso da possível e inevitável 
ressurreição. 

A espiritualidade ouro-em-brasa do 
Tarcísio. O corajoso medo do Cléber. A 
inocência sacrificada da menina Camila. O 
desdém judicioso do Clarindo diante do lixo 
religioso. E essa infinita bondade de um 
sem-número de homens e mulheres que 
nos ensinam a morrer com dignidade. E a 
compreender a dignidade da morte dentro 
do espectro inescapável da Vida. 

Por que não mudar o nome do programa? 
Eu ouso propor não mais ARA, mas AAR! 
Apoio dos Aidéticos aos Religiosos. 



A AIDS refletida 
à luz da teologia da graça 

ROLF SCHUNEMANN 
Pastor da Igreja Evangélica de 

ConfissAo Luterana 

• Um jovem ator contraiu AIOS. Sua vida 
sempre esteve cheia de perseguições e 
recriminações por causa de sua opção 
sexual. A culpa sempre pesou sobre os 
seus ombros. Os dedos indicadores 
invisfveis dirigidos contra ele abriram em 
seu fntimo feridas profundas. Suas 
angústias e seus conflitos interiores 
tornaram-se mais agudos em função da 
doença contrafda por ocasião do exercfcio 
de sua liberdade sexual. Agora está só e 
abandonado em seus conflitos interiores, e 
o sentido da vida foge-lhe como água entre 
as mãos. 

• Uma prostituta vive o drama de uma 
sociedade hipócrita e procura sobreviver 
com a venda de seu corpo. A doença fatal 
a faz cair num poço de amargura ainda 
mais profundo do qual não há volta. A 
morte torna-se sua parceira e interrompe 
sua carreira e perspectivas de vida. A 
culpa e a condenação caem sobre ela e se 
aninham no mais profundo de sua 
existência. 

• Um jovem casal sem perspectivas 
numa sociedade que não apresenta 
opções razoáveis de realização foge nas 
viagens da droga. Neste caminho torna-se 
vitima da sfndrome. Juntamente com eles o 
feto de seis meses que pulsa no útero da 
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moça é atingido. Na ausência de sentido 
encontravam na fuga pela droga alguma 
razão de viver, mas que dizer do novo ser 
inocente que já vai nascer condenado à 
morte? 

• Um militante cristão após uma operação 
cirúrgica banal descobre que o sangue da 
transfusão continha o vfrus da AIOS. 
Diante das boas intenções e dos bons 
propósitos de transformação social que 
assumia como bandeira de sua vida, fica 
irrespondfvel a pergunta: "Por que eu?" 

Já não bastariam as dores da 
marginalização dos homossexuais, das 
prostitutas, dos drogados? Por que mais 
este peso cai sobre eles? Ou, então, por 
que a vida de um idealista e lutador de 
repente não tem continuidade? Já existem 
tão poucos que se empenham pela 
mudança da sociedade! 

Não queremos desenvolver aqui uma 
teodicéia. Nossa intenção é mostrar que a 
AIOS invadiu nossos sistemas de valores 
e todos os nossos referenciais. Cabe 
redescobrir dimensões esquecidas de 
nossa tradição cristã, repensá-las em 
função da pandemia do século e, quem 
sabe, encontrar um novo sentido para a 



nossa existência. 

Nos últimos decênios, as Igrejas cristãs 
esforçaram-se enormemente para 
encontrar um lugar ao sol em nossa 
sociedade. O mundo, ao invés de inimigo 
ou mal necessário para a existência, 
recebeu uma conotação mais positiva na 
medida em que se tornou o espaço de 
atuação da vocação cristã. Ao invés de se 
colocarem à parte, as Igrejas mergulharam 
nele e procuraram transformá-lo. É bom 
que se diga que esta não foi a postura 
unânime de todas as denominações 
cristãs. Muitas reforçaram sua ética 
individualista e legalista. 

Agora, no afã de buscar uma utilidade, as 
Igrejas entraram numa espécie de 
merltocracia. O que importava era a 
práxis, seja de cunho sócio-poiRico, seja 
de caráter moralista. As Igrejas 
Protestantes, por exemplo, esqueceram ou 
colocaram num segundo plano aquelas 
doutrinas que foram responsáveis pela 
Reforma do século XVI: a teologia da 
graça e a teologia da cruz. 

Hoje, diante da AIOS, já não podemos agir 
como os amigos de Jó que o marginalizam 
para que a sua desgraça caiba no seu 
sistema teológico e o seu mundo não seja 
perturbado. Nem mesmo Caim pode servir 
como tipologia do maldito da terra. Nenhum 
sistema ou tipologia nos torna imunes, uma 
vez que hoje ou amanhã poderemos ser 
nós as vRimas da doença e nenhuma 
atitude de superioridade e de certeza 
orgulhosa valerá alguma coisa. Mesmo 
assim, como entender a enorme cegueira 
que condena e marginaliza os doentes 
com AIOS? 

A marginalização dos doentes com AIOS 
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revela um mecanismo que vale a pena ser 
analisado mais de perto. "Não são a 
diferença, a estranheza, a fraqueza do 
outro em si que devem ser os fatores 
responsáveis para a marginalização de 
uma minoria ou de indivrduos. Estas 
diferenças até podem ser sentidas como 
interessantes. Somente lá onde o 
comportamento e o ser do outro ameaçam 
a minha ordem de vida, onde a sua doença 
coloca em dúvida ser natural eu ter saúde, 
onde a sua deficiência ameaça a perfeição 
almejada por mim, ali me vejo coagido a 
armar uma defesa e afirmar a minha 
identidade às custas da pessoa marginal 
que se transforma em tal pessoa 
justamente no momento da minha 
autodefesa. Sendo assim, nada adiante 
apelos morais e nenhuma ideologia {nem 
mesmo cristã!). Uma solução se oferece 
apenas ali, onde me dita uma palavra, 
capaz de me livrar da ânsia e da 
insistência na minha identidade.''1 

A AIOS vem trazer à tona, com toda força, 
o postulado brblico, redescoberto pela 
Reforma, de que todos os homens e 
mulheres' são nivelados diante de Deus. 
Não há pessoas melhores que por sua 
bondade estão em melhores condições 
diante de Deus e por isso podem julgar as 
demais em seu comportamento. 
Outrossim, não há pessoas piores que não 
possam estar ao alcance de Deus. 
"Conclurmos, pois, que o homem é 
justificado pela fé, independentemente das 
obras da lei" {Rm. 3.28). "Fé é fé no 'sim' 
de Deus, dado ao homem em Cristo. Ser 
justo não significa, antes de tudo nem 
exclusivamente, praticar o humanismo, 
seguir as prescrições da moral ou prestar 
serviço diacônico aos outros. Ser justo, 
em sentido brblico, significa em primeiro 
lugar: apesar dos meus erros e das 



minhas deficiências, há uma mão que me 
segura, apesar dos fracassos, tenho valor, 
apesar da doença, tenho direito de viver, 
apesar de culpa insuperável, tenho a 
possibilidade de um novo começo. Tudo 
isto, porém, tem a sua origem 'extra nós', 
isto ultrapassa as possibilidades humanas, 
isto devemos ouvir cada dia de maneira 
nova."2 

Não são, portanto, os méritos e virtudes 
que nos fazem aceitáveis diante de Deus. 
~ sua graça somente que nos faz idôneos 
e capazes de sermos seus filhos. Sua 
aceitação incondicional nos habilita para 
uma plena liberdade. Quer sejamos 
doentes ou não, quer sejam doentes 
enquadrados no grupo de risco ou não, 
todos somos carentes da graça, mendigos 
necessitados de acolhida, marginais 
buscando comunhão. \,)ma antropologia 
baseada unicamente na bondade humana 
é sempre excludente e marginalizadora, 
pois está calcada nos méritos, na 
competitividade e na eficiência. 

Uma volta à teologia da graça possibilita 
novas relações entre as pessoas. O 
melhor exemplo é Jesus Cristo, que 
partilhou o nosso sofrimento, quebrando as 
barreiras sociais, morais, religiosas, que 
envolviam os doentes do seu tempo. Com 
seus gestos e palavras, Jesus desfez a 
lógica pecado-doença, concretizando outra 
relação: amor-perdão. Neste sentido, 
precisa ser desfeito o equfvoco de que 
Deus castiga pela doença. A graça e o 
amor de Deus não punem mediante a 
doença e o sofrimento. Deus nos ama 
mesmo e apesar de termos doenças ou 
sofrermos. A crise da AIOS nos convida a 
aprender que o amor incondicional não é 
um luxo, mas uma necessidade básica da 
condição humana. 
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O exemplo de Jó mostra que o sofrimento 
pode vir a uma pessoa a despeito de sua 
bondade. "Deus mesmo torna-se 
participante dos sofrimentos do mundo. 
Isso não leva a um fatalismo, mas significa 
uma vitória definitiva sobre o mundo no 
qual parecem dominar as forças da 
morte."3 A teologia da cruz aponta para o 
fato de que Deus sofre em Cristo a nossa 
dor, a nossa paixão. A conseqüência disso 
para a comunidade cristã, seguidora fiel no 
discipulado de Cristo, é de que não pode 
esquivar-se do compromisso de estar 
igualmente com os sofredores em seu 
sofrimento. Sendo a AIOS também a 
sfndrome da separação entre as pessoas 
e das pessoas com o sistema que as 
envolve, o desafio da comunidade cristã é 
enorme. As vftimas pertencentes aos 
grupos de maior risco (homossexuais, 
prostitutas, drogados etc.) foram sempre 
"excomungadas" das Igrejas históricas. O 
caminho que leva até elas ou a seus 
familiares possui duas mãos. A Igreja, ao 
abrir caminhos até os doentes com AIOS 
ou seus familiares, necessitará por sua 
vez dar livre trânsito a eles no seio de 
suas comunidades. 

Michel Maffesoli diz que a "AIOS golpeia o 
próprio espaço onde se permuta a vida. 
Ela é uma ameaça à espécie, mas isto, 
não esqueçamos, em dois aspectos: 
enquanto doença mortal, mas também no 
sentido em que pode bloquear o próprio 
prindpio de permutação", uma vez que "a 
AIOS é bem uma doença do intercâmbio, 
da comunicação. Seus agentes são o 
sangue e o esperma ( ... )".4 

A angústia e o medo que, consciente ou 
inconscientemente, tomam conta das 
pessoas por causa da ameaça de morte 
favorecem o isolamento. A comunidade 



cristã necessita levantar bem alto as 
bandeiras da vida e proclamar em palavras 
e ações a vitória de Jesus Cristo sobre a 
morte, construindo pontes entre as 
pessoas, restabelecendo relações 
quebradas e proporcionando comunhão 
verdadeiramente fraterna. "A sexualidade 
é um dom de Deus a ser desfrutado e 
usado criativamente. Isto pode significar 
coisas diferentes para pessoas diferentes. 
Como todos os dons, pode ser abusado." 
Agora, quando isto acontece, não quer 
dizer que signifique punição e doença. 
"Relação nenhuma causa AIOS. 
Homossexualidade não causa AIOS. O 
vrrus causa AIDS."5 Daí porque todos os 
esforços devem ser concentrados na luta 
contra esta força destruidora, esta força de 
morte chamada vírus HIV. Os cristãos 
proclamam a vida, isto é, a boa nova de 
que a realidade da morte não é a realidade 
final. Outrossim, a AIOS lembra-nos que 
nós somos criaturas mortais, vivendo 
vidas limitadas num mundo imperfeito. 
Mas, a despeito de tudo, somos amados 
por Deus. A todos é oferecido conforto e 
alfvio do sofrimento, através da ação 
graciosa de Deus em nosso favor por 
Jesus Cristo. A vontade de Deus é que 
todos tenham vida, e vida em abundância. 

"Os aidéticos, hoje, também são o alvo do 
amor de Deus. Não há argumento nenhum 
que justifique seu isolamento ou abandono. 
Sua doença incurável já é um peso quase 
insuportável. O doente precisa de nossa 
compreensão e do nosso carinho, pois ele 
terá que viver com a doença que o mata 
aos poucos."s 
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Uma lição de vida 
Entrevista de Herbert (Betinho) de Souza 

a Zuenir Ventura 

Entrevista transcrita do Caderno B I 

Especial do Jornal do Brasl~ ediçáo de 13/9!87. 

Aos 52 anos, o cientista polftico Herbert 
(Betinho) de Souza tinha tudo para ser 
pessimista. Ele e seus dois irmãos - o 
humorista Henfil, 42 anos, e o compositor 
Chico, 30 - são hemofOicos e portadores 
do vrrus da Aids. Em Chico a doença já se 
manifestou. A situação de Henfil é mais 
complexa: o diagnóstico mistura uma 
septicemia com manifestaçoés imprecisas 
que podem ou não ser de Aids. E Betinho 
aguarda, com uma desconcertante 
coragem, a manifestação da doença, o que 
pode ocorrer, como ele anuncia, "hoje ou 
daqui a cinco, seis anos". Depois de nove 
anos de exOio e cinco de clandestinidade -
quando a prisão significaria tortura e esta, 
num hemofOico, a morte-, "O irmão do 
Henfil" da canção O bêbado e o 
equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, é 
hoje o secretário executivo do I BASE 
(Instituto Brasileiro de Análises 
S6cio-Econômicas) e presidente da CNRA 
(Coordenação Nacional da Reforma 
Agrária) e da ABIA (Associação Brasileira 
Interdisciplinar de AIOS). Trabalhando em 
média dez horas por dia, com uma energia 
que não se sabe de onde ele tira, Betinho é 
antes de tudo um homem de esperança -
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desses raros, que fazem da luta contra a 
morte uma alegre, exemplar lição de vida. 

Zuenir Ventura 
Como você encontra tanta energia para 
fazer tudo o que está fazendo? 

Betlnho 
Eu acho que isso tem algo a ver com a 
hemofilia, que produz dois tipos de 
pessoas: as que se submetem à doença e 
as que lutam contra ela. As que se 
submetem sofrem muito mais com a 
hemofilia, tem mais hemorragia, têm mais 
artrose. As que lutam, que tentam negar a 
hemofilia, essas podem passar um tempo 
imenso tendo vida ativa, mesmo que do 
ponto de vista clfnico o seu estado seja 
grave. 

• Você, evidentemente, é do 
segundo tipo. 

• Uma das rarzes dessa questão está na 
minha biografia, na minha própria história 
de vida. A hemofilia é muito cruel com a 
infância: a criança quer brincar, jogar 
futebol. quer correr e tudo isso provoca 
hemorragia, artrose etc. À medida que se 
cresce, a hemofilia vai ficando 
administrável e você então se diz: "Não 
tenho tempo a perder, eu tenho muito a 



ver, tenho muito a fazer". É uma energia 
em legrtima defesa. 

• Você se sente um homem 
condenado? 

• Não. Eu já vivi muito mais condenado 
no passado do que hoje. Quando tive 
tuberculose, cheguei a me desesperar da 
vida. Me disse: "Agora é preferfvel morrer. 
Não tenho esperança mesmo, não tem 
jeito mesmo, é preferfvel morrer." 

• Como você foi salvo? 

• Foi o momento mais crucial da minha 
vida - lá pelos anos 50. Um dia, li um 
anúncio na antiga revista O Cruzeiro, que 
dizia ter sido descoberto um remédio para 
a cura da tuberculose, Hidrazida. Af eu 
disse: "Esse remédio vai me curar." Em 
três meses o remédio estava nas minhas 
mãos e em três meses eu estava curado. 

• Você acha que isso pode voltar a 
acontecer agora? 

• A velocidade com que a pesquisa 
cientifica está se desenvolvendo no caso 
da AIOS já nos permite muita esperança. 
Em dois anos, em um ano e até menos 
não está afastada a possibilidade de cura. 
Agora mesmo, um casal nos Estados 
Unidos produziu um anticorpo que destrói 
o vfrus da AIOS. Já deu certo em vitro, só 
falta testar em pessoas. Daqui a pouco 
(rindo), vão ter que fazer a "descampanha" 
da AIOS: furem as camisinhas, trepem à 
vontade, façam amor adoidado porque 
acabou a paranóia. O importante é que o 
investimento cientrtico na AIOS faz com 
que as pessoas, mesmo as que já 
acusaram a manifestação da AIOS, se 
sintam autorizadas pela vida a ter 
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esperança, porque os caminhos da 
descoberta são imprevisfveis. Veja que o 
pessoal estava indo pelo lado da vacina e 
surgiu esse outro lado, o de um anticorpo 
que destrói outro anticorpo. 

• Mas ao mesmo tempo, a descoberta 
recente de que o vfrus é mutável 
complica, não? 

• Complica. Mas, por outro lado, já houve 
casos de pessoas que tiveram 
manifestação da AIOS em estado grave e, 
subitamente, se curaram: foram fazer o 
teste e não tinham mais a doença. O que 
se sente é que o conhecimento da doença 
ainda é muito precário e você tem que ter 
muito jogo de cintura para trabalhar com 
ela. O importante é desdramatizar. 

• E como é conviver assim com a 
proximidade da morte? 

• Eu sei que sendo portador do vfrus da 
AIOS e podendo ter a manifestação do 
vfrus a qualquer momento - hoje ou daqui 
a cinco, seis anos -tenho uma guilhotina 
armada, uma guilhotina sobre a qual não 
tenho controle. Em compensação sou um 
homem muito mais experiente em relação 
à morte do que naquele tempo. Eu hoje 
digo o seguinte: "Já escapei de várias 
guilhotinas e, infelizmente, vi muitas 
pessoas sem a guilhotina morrerem -
como o companheiro Ivan Ribeiro, 
vendendo saúde, ou a Meg (Margareth 
Pereira), que era da ABIA, pesquisadora 
que trouxe o teste da AIOS para o Brasil. 
Ivan morreu num desastre de avião (com o 
ministro Marcos Freire) e Meg num 
desastre de automóvel." A AIOS me 
ajudou a reelaborar a questão da morte. Eu 
até já estava me sentindo imortal (rindo). A 
evolução da hematologia já estava me 



dando uma certa sensação de 
imortalidade. A AIOS veio recolocar a 
questão da morte. Quando tive o resultado 
do teste, disse: "Bem, sou positivo 
mesmo. Tenho que me preparar para ela." 
E me cerquei de uma santfssima trindade. 
Pensei: "Quero um clfnico." E escolhi o 
ginecologista da minha mulher, porque 
acho que os ginecologistas têm uma 
sensibilidade maior para tratar da vida. 
Cheguei para o dr. Tomás e disse: "Você 
agora é meu médico." Quis um 
infectologista para fazer meu 
monitoramento e escolhi o dr. Walter. 
Achei que precisaria também de um 
psicanalista, para elaborar todo o 
processo, e fiquei com o dr. Nazar. Esse 
acompanhamento às vezes se dá bebendo 
chope, conversando, sem aquele ritual da 
tragédia. 

• E partiu para a luta? 

• Exatamente. Decidi então ájudar os 
meus irmãos hemotnicos; e quando digo 
irmãos não são só os meus, mas todos os 
mil hemofOicos que estão registrados: 70% 
estão contaminados, mais de 35% já 
morreram e deve haver uns 60% em 
tratamento. Foi então que decidimos fundar 
a ABIA. No dia da fundação, brinquei: 
"Aceito ser o presidente e sou a primeira 
vftima dessa presidência". Não fui. Af 
comecei todo o processo de enfrentar a 
AIOS, não só na minha vida pessoal, mas 
também com os outros, porque essa 
doença é miserável, ela estigmatiza a 
vftima. A vftima passou a ser vista como 
culpada. Há amigos, conhecidos meus, 
que optaram pela morte com anonimato. É 
uma coisa terrfvel você não enfrentar nem 
a sua própria vida, seu ato final, sua 
identidade final. Às vezes, amigos meus 
se espantam: "Como você assumiu 
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publicamente que é portador do vfrus?". 
Hoje enfrento qualquer autoridade pública, 
federal, municipal ou estadual, qualquer 
instituição, e digo que estou aluando em 
legrtima defesa de mim e de milhares de 
pessoas que estão predestinadas, 
milhares que vão ser contaminadas e 
daquelas que vão possivelmente ser 
vftimas de uma doença que vai abrir 
horizontes incrfveis para a humanidade. A 
AIOS é uma tragédia, não há dúvida. As 
pessoas podem ter mortes terrfveis, mas 
essa doença coloca a saúde no centro da 
medicina. 

• Como assim? 

• A medicina sempre tratou muito da 
doença: cura uma parte, faz uma cirurgia, 
trata do Hgado, do intestino. Mesmo no 
câncer, trata-se de partes. Com a AIOS, 
ficou claro que o importante é dominar o 
sistema imunitário, que é o responsável 
fundamental da sua relação com o 
ambiente. Quando se resolver a questão 
do sistema imunitário, vai-se abrir um 
caprtulo absolutamente novo em matéria 
de saúde, não só do homem mas da 
sociedade. A AIOS é uma doença de 
fronteiras. Ela abre fronteiras novas - o 
triste é que isso vai custar a vida de muita 
gente. Se não fosse isso, ela teria sido 
uma doença providencial, porque reorienta 
toda a medicina. Até bem pouco tempo, as 
pessoas pensavam que tinham 
determinados sintomas por causa de 
determinadas coisas. Hoje se sabe que é 
por causa do sistema imunitário. Não 
adianta ficar tomando comprimidos, 
aspirina. Tem-se que, através da 
engenharia genética, da biologia, introduzir 
um anticorpo que resolva. 

• O que você acha da tese que, em 



nome da religião, condena o doente por 
pecador e defende a doença como 
castigo divino? 

• Imaginar que Deus é capaz de uma 
maldade dessas é uma heresia. Quem diz 
isso é um herege. Esse seria um Deus 
terrfvel, que inventa o pior vfrus que o 
mundo já conheceu e, curiosamente, não 
discrimina as lésbicas. 

• Clinicamente, como estão vocês 
três? 

• O processo do Henfil é muito mais 
complicado, porque as suas 
manifestações não poderiam ser 
clinicamente definidas como AIOS. A sua 
pior crise foi de septicemia, a mesma que 
o Tancredo teve como resultado de 
cirurgia. Na verdade, o diagnóstico do 
Henfil é um diagnóstico que combina, de 
um lado, soro positivo por ser, como eu, 
hemofnico; por outro, manifestações que 
não configuram um diagnóstico preciso. 
Por isso é muito complicado. Já as 
manifestações do Chico são as chamadas 
clássicas. Ele já superou duas crises 
sérias e está enfrentando essa situação 
com uma valentia que me dá orgulho. Ele 
também pegou um analista, um médico 
para o monitoramento, realiza check-ups 
periódicos, tudo isso fazendo planos, 
trabalhando, tentando vender o seu disco, 
fazendo campanha para arrecadar 
dinheiro, o que não está fácil. Enfim, ele vai 
tocando a vida. E o estágio dele é mais 
avançado do que o meu. Já passou pelas 
primeiras provas, ele já sentiu muito mais 
de perto o perigo. Ele foi assumindo a 
doença gradualmente, foi elaborando aos 
poucos. A primeira vez que vai aparecer 
em público nessa condição será no Globo 
Repórter daqui a duas semanas. A 
coragem, a valentia com que ele está 

enfrentando tudo realmente me 
emocionam. 

• E você? 

• Eu ainda tenho a possibilidade de dizer: 
"Bom, a minha roleta-russa ainda não 
disparou." Quando dispara, você começa 
a fazer uma contagem de média de vida, 
assim como se fosse uma contagem 
regressiva. O meu exame mostra que eu 
fui contaminado. A situação do vrrus no 
meu organismo eu não tenho como 
determinar. Provavelmente ele está 
hibernando. Os meus anticorpos, isto é, o 
meu sistema imunitário, está mantendo 
esse vrrus em estado de hibernação. A 
cada seis meses faço exames e mais 
exames, porque existem sinais. Certos 
testes mostram quando se passa da luz 
verde para a luz amarela. Ar você fica 
atento. 

• Além desses cuidados, o que deve 
fazer uma pessoa em situação 
parecida? 

• Não entrar em situação 
imunodepressiva. A depressão mata 
mesmo sem AIOS. Tem gente que se 
canceriza. Uma pessoa vivendo uma 
situação dessas tem que buscar um tipo 
de apoio, tem que fazer análise. Outra 
sugestão é o método que eu mesmo uso: 
enfrentar, partir para a briga, porque a 
briga faz bem nesses casos. Hã outras 
coisas como descansar, não se esgotar ... 

• ... E você no caso não é o melhor 
exemplo. 
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• Mas estou fazendo o que gosto: tenho a 
felicidade de ser uma pessoa que trabalha 
no instituto que ajudei a fundar, onde me 
sinto realizado. Mas eu evito o máximo 



possfvel situações de chateação, de 
desgaste. O principal remédio é manter o 
horizonte da esperança. Ror isso eu me 
recuso a dizer que sou um condenado e 
que a AIOS não tem cura. Me recuso até a 
dizer que é um desastre; não é um 
desastre, é um grande desafio que a 
humanidade está enfrentando. E me 
recuso sobretudo a aceitar o estigma, a 
internalizar o anonimato. Isso faz um mal 
terrfvel. Eu sou hemotnico e como tal tenho 
uma cobertura. Eu tenho essa vantagem 
(rindo)- se é que se pode chamar de 
vantagem. Mas por que o homossexual 
tem que aceitar o estigma? Por que tem 
que morrer no anonimato, nessa miséria? 
Por que o drogado tem que aceitar isso? A 
melhor forma é enfrentar o problema em 
campo aberto. Eu não compartilho com 
nenhum tipo de discriminação que se faça 
contra homossexuais ou drogados ou 
quem quer que esteja doente. Acho que a 
minha contaminação foi através do sangue 
em conseqüência da hemofilia e isso me 
dá essa condição de vrtima, mas uma 
vrtima que não aceita e quer partir para o 
ataque. Quero que a AIOS tenha cura, 
quero que o governo brasileiro assuma a 
sua responsabilidade perante os crimes 
que cometeu no passado em relação ao 
sangue, quero que ele dê assistência aos 
aidéticos, deixe de dar dinheiro para as 
armas atômicas para cuidar da saúde do 
povo, não só da saúde, mas da miséria, da 
pobreza, da esquistossomose, da doença 
de Chagas etc. 
• O que lhe dá tanta fé? Você é 
religioso? 

• Eu sou mineiro e todo mineiro nasce 
religioso. Sou de famnia católica, tive oito 
anos de Ação Católica. Acho que o 
cristianismo que aprendi com um padre 
sensacional, o frei Mateus, foi uma 
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experiência muito forte no sentido de que, 
crendo ou não, existem certos valores e 
certas atitudes fundamentais que se 
incorporaram a mim. Eu não consigo 
pensar as coisas como se elas fossem 
acabar. 

• Você acredita na vida etema? 

• Talvez eu tenha embutida em mim uma 
idéia de céu. Mas pensando 
racionalmente, filosoficamente, não me 
preocupo com isso. Uma vez, quase morri 
num hospital em São Paulo fazendo uma 
operação de úlcera. Eu era indigente, 
clandestino e me vi diante da morte. Achei 
que não ia acordar, e a única reflexão que 
fiz na época foi: "Será que, morrendo, a 
nossa consciência continua de alguma 
forma ou a gente continua, de alguma 
forma, com uma espécie de energia 
consciente? Foi o máximo que consegui 
pensar até à mesa de operação. Mas 
como, por outro lado, consegui superar o 
medo que a religião católica tradicional 
tinha incorporado em mim, eu diria que 
hoje tenho mais medo do sofrimento do 
que da morte. Estou mais preocupado com 
a vida do que com o além. 

• Você recorreria à eutanásia? 

• Se eu chegar a uma situação 
irreversfvel, acho que tenho o direito de 
morrer. Não acho que tenha que sofrer 
para morrer, e existem situações em que a 
vida não vale o sofrimento. Quero viver 
como pessoa, não como pedaço de corpo. 

• Isso em relação aos fantasmas e em 
relação aos sonhos? 

• A diferença é que antes eu trabalhava 
um projeto para durar, por exemplo, dez 



anos. Hoje eu baixei para cinco (rindo), o 
que no Brasil é longo prazo. Acabamos de 
fazer, por exemplo, um plano qüinqüenal 
para o I BASE. Mas tenho certeza que vou 
viver mais. O meu sonho é celebrar com 

os amigos, em determinado momento, o 
fim disso tudo. Jâ celebrei um fim, espero 
celebrar outro. A única coisa de que tenho 
medo é de avião. Desse, sim, eu tenho um 
medo desgraçado. 

LEIA 

Religião 
esociedade 
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Contemplatio Mortis 

ROBERTO S. BARTHOLO JR. 
Para Betinho 

- Alma que quieres de mi? 
- Dios mio, no más que verte. 
- Y que temes más de ti? 
- Lo que más temo es perderte. 

Santa Teresa d'Ávila 

1. A ilusão da onipotência 

Uma das caracterfsticas mais marcantes 
da civilização contemporânea é o seu 
apego ao sonho do "industrialismo feliz", 
profetizado no limiar do nosso século por 
saint-simonianos e positivistas, e fundado 
sobre a crença numa técnica que 
substituiria a natureza "primária", e 
combateria a morte com mais segurança1, 
O modelo de morte congruente com essa 
civilização moderna está vinculado à 
medicalização. Essa é a dimensão da vida 
social onde o poder cientrfico-tecnológico 
foi incontestemente mais bem acolhido2. 
T ai acolhida é a contrapartida de uma 
progressiva "expulsão da morte para fora 
da vida", da progressiva afirmação de um 
poder nivelador das condições de 
existência, que busca identificar a 
experiência de viver com a exclusão do 
morrer. Aqui se realiza a tradução 
secularizada do anseio de Adão: fazer do 
conhecimento o caminho de busca da 
onipotência. Aqui se desvanece a ilusão 
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de um Homem que quer fazer-se Deus, 
mas cujo poder permanece imerso na 
mortalidade. A ilusão da Onipotência se 
configura historicamente numa estrutura 
social de poder, que, através da moderna 
idolatria do dinheiro, das mercadorias da 
ciência e da tecnologia visa a ' 
instrumentalizar o espaço e o tempo onde 
se dão nossas existência e convivência, 
de modo a " ... banir a morte da vida e nos 
libertar de co-habitar com ela, afastando-a 
para o lugar e a hora em que no futuro 
distante cessaremos de viver"3. 

Mas como chegamos à morte? Morrer 
biologicamente é para nós modernos uma 
questão cientificamente determinável. Tal 
determinação segue a forma de uma 
apreensão quantitativa de indicadores, 
aptos a descrever um processo 
cumulativo de dissolução de regulações e 
funções, de modo a assim precisarmos um 
momento determinado no tempo. Esse é o 
ponto terminal, que expressa o fim da 
capacidade de um sistema biológico para 
autoproduzir seu equilrbrio dinâmico, numa 
permanente troca com seu meio ambiente 
e numa contfnua reprodução interna. T ai 
capacidade é, no entanto, sempre o fruto 
de um permanente fluxo de nascimentos e 
mortes de milhares de células do 



organismo. Mas nem mesmo nós 
modernos morremos apenas 
biologicamente. Mesmo quando nossa 
relação com a natureza se cientifiza ao 
ponto de nos identificarmos com circuitos 
cibernéticos, continuamos morrendo todos. 
E, como uma invariante de nossa conditio 
humana, entre nós e nossa Morte se 
introduz o despertar da consciência da 
finitude. Essa consciência, que nos atinge 
e enrarza, e que a Morte dissolve, os 
versos de Alfred Doblin desvelam: 

ser neve ser vento 
gotejar pelo ar 
penetrar no chão 
quem inventou a morte? 
derreter-se, evanecer 
não saber de ontem, amanhá 
não saber de mim 
não saber, não saber 

Nosso despertar da consciência da 
finitude não se dá no vácuo autista, mas 
sim dentro do território convivencial que 
aprendemos a chamar de "sociedade". O 
domrnio do "social" nos envolve como uma 
pele, uma membrana que nos circunda, 
nos delimita e nos dota de uma identidade 
como pessoa. E assim, na sociedade 
nossa morte é, como diz Philippe Aries, 
"domada". Nasce uma "morte 
sociológica", onde morrer não é uma 
atitude, uma tragédia, um drama individual, 
mas sim uma ação, uma solenidade, uma 
cerimônia social. Nessa dimensão a Morte, 
quer seja pontual e localizada, quer seja 
difusa e epidêmica, emerge como uma 
brecha no sistema de proteção erguido 
entre o "social" e o "natural". Nessa 
muralha de defesa a Morte e o Sexo são 
os elos mais fracos, " ... porque a cultura ali 
prolongava a natureza sem 
descontinuidade evidente. Por essa razão 
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foram cuidadosamente controlados. A 
ritualização da morte é um caso particular 
da estratégia global do homem contra a 
natureza, feita de interdições e 
concessões. Por isso, a morte não foi 
abandonada a si mesma e à sua 
desmedida, mas, ao contrário, aprisionada 
dentro de suas cerimônias, transformada 
em espetáculo"4' 

A ilusão da Onipotência, que vigora na 
identidade de saber e poder, transforma a 
ingenuidade do pragmatismo num cinismo 
totalitário, o cinismo de se impor que 
somente aquilo que está sujeito ao controle 
.dos rdolos modernos do dinheiro, das 
mercadorias, da ciência e da tecnologia 
tenha direito a ser objetivamente existente 
neste mundo. Dentro desse quadro " ... a 
aspiração de ter asfixia a esperança. A 
esperança se reduz a expectativas 
normalizadas. A gestão industrial dos 
desejos castra a fantasia. O necessário se 
torna irracional. O pesadelo monopoliza o 
sonho."50 despertar da consciência da 
finitude é a existencialização mais aguda 
do sentimento de humanidade. Nele radica 
a condição de possibilidade para nossa 
resposta ao desafio de ser-no-mundo. O 
conhecimento de seus limites está na raiz 
de toda atitude ética. Relembrar o 
homem desses limites é assistir em meio 
ao seu habitat cultural a emergência do 
Sagrado, quando no sacrifrcio religioso, 
que produz e instaura o padrão humano de 
inserção no mundo, " ... o homem 
transforma sua presa em Deus e celebra 
na horda primitiva o rito da lei. O 
animal-presa transforma-se em 
animal-totem, com poder de vida e morte, 
que faz nascer as crianças e morrer os 
homens, segundo a observância ou 
violação do tabu"6• (No sacritrcio ritual do 
animal-vrtima consagrado se expressa a 



interiorização de uma equivalência entre 
matar e morrer, como condição do 
renascer continuado da vida. A pretensão 
de viver sem co-habitar com a 1Tl0rte 
emerge assim como uma arrogante 
desmesura, que os gregos antigos 
designavam como hybris, a pretensão de 
elevar-se por sobre todas as medidas 
humanas. Essa hybris era castigada pela 
Nemesis, a Deusa da punição Divina, cuja 
ação visa restabelecer a harmonia 
cósmica rompida pelos excessos ou 
insolências praticados pelos mortais.) 

Essa mesma co-habitação necessária 
com a morte, essa mesma continuada 
recordação de nossos humanos limites, 
nos é relembrada, em meio à hybris 
moderna, pela missa católica, a 
celebração do sacriHcio do Verbo feito 
Carne. O Agnus Dei qui tollis peca ta 
mundi gera no amor e na aceitação da 
mortalidade a vida eterna como 
Ressurreição. O caminho do Amor emerge 
então como a transformação da morte em 
vida, e nossa capacidade de amar como a 
contrapartida existencial de nossa lealdade 
para com nossa mortalidade, nossos 
limites, nossa conditio humana. A ilusão da 
Onipotência, transmutada em anseio de 
imortalidade, faz do medo, da insegurança, 
o apoio de um pseudo-sim à vida. Um 
desejo de viver sem nunca ter que olhar os 
olhos do Anjo da Morte delega nossas 
existências aos aparatos de poder, e nos 
conduz à violência desmedida. Ainda que 
nosso próprio corpo a cada respiração nos 
imponha o reconhecimento de que a nova 
respiração somente será possrvel como 
resultante de um processo de nascimento 
e morte de milhares de células, 
continuamos a pensar que a morte está 
sempre exclu(da de nossa existência. E 
seguimos assim o fazendo porque " ... para 
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admitirmos que desde o momento em que 
começamos a viver começamos também a 
morrer, é necessário um grande esforço 
de desracionalização e desabstração de 
nossa consciência. É tão diHcil este 
esforço que nem chegamos a perceber 
conscientemente a necessidade de que 
para morrermos um dia temos de morrer 
cada dia. Somos vrtimas de uma ilusão 
transcendental de nossa consciência 
quando nos sentimos e imaginamos seres 
vivos, que não morrem enquanto 
viverem"7 • A ilusão da Onipotência é a 
extinção do amor, a eliminação do território 
do encontro com o Outro, pois ao não 
saber mais co-habitar com o morrer que se 
inscreve em minha existência, eu o projeto 
na própria negação do direito à alteridade 
do Outro, pois a exclusão da minha morte 
é a exclusão radical da minha própria 
"alteridade em mim". Essa exclusão de 
minha mortalidade de meu horizonte 
existencial torna-me incapaz de amar o 
Outro em mim, e por conseguinte de 
cumprir o mandamento evangélico de amar 
o próximo como a mim mesmo. Essa 
incapacidade impõe-me a transformação 
de minha vida numa fortaleza 
permanentemente sitiada pelos ataques de 
inimigos a vencer, diante dos quais minha 
resposta é o exercrcio do poder, da 
indiferença e da violência. Aqui se 
evidencia uma diferenciação radical: a 
aceitação da Mortalidade não é o desejo 
de Morte, mas a existencialização do 
desejo amoroso de Vida. 

A moderna pretensão de "expulsar a morte 
para fora da vida" está na raiz de um dos 
mais agudos males de nosso tempo: 
nossa incapacidade de existencialização 
de um desejo amoroso de vida faz emergir 
o irrestrito desejo de poder controlar o 
viver, de instrumentalizar o vivido, de 



transformar quaisquer limites em 
condições operacionais de contorno na 
formulação de problemas e soluções de 
tipo técnico. Dentro do cosmos tradicional 
não havia espaço para uma 
vulnerabilidade da Natureza. As fronteiras 
do Sagrado impunham aos homens um 
enclave existencial, onde toda 
transgressão de limites era seguida pela 
punição Divina. A aventura moderna de 
dessacralização do cosmos desvincula a 
ação humana de suas coordenadas 
tradicionais, abrindo o horizonte para uma 
liberdade "puramente" humana. Diante da 
dissolução do Sagrado, diante do 
arrefecimento do temor à punição Divina, a 
condição humana torna-se o único 
elemento de base na busca de construção 
de imperativos éticos de novo tipo. 
Partimos assim em busca de imperativos 
categóricos como "que exista uma 
Humanidade!" ou "Age de tal maneira que 
tua ação seja compatrvel com a 
permanência de uma vida autenticamente 
humanal". E permanecemos 
continuamente colocando nossa 
liberdade e dignidade em jogo, pois" .•• não 
se poderá jamais formular tal imperativo 
por tanto tempo quanto o conceito de 'vida 
autenticamente humana' continue a ser 
considerado como extremamente elástico 
e indefinidamente redefinrvel por um 
'expert' "8• 

2. Eros e a travessia do abismo 

Os seres humanos existencializamos a 
consciência de nossa finitude pelo 
sentimento de uma descontinuidade 
radical. Nos sentimos " •.. seres 
descontrnuos, indivfduos que morrem 
isoladamente numa aventura ininteligfvel, 
mas temos a nostalgia da continuidade 
perdida ( •.• ), temos a obsessão de uma 
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continuidade primeira que nos une 
geralmente ao ser"s. A experiência de 
nossa finitude existencial é como o 
sentimento de vertigem diante de um 
abismo: o abismo da dissociação, que nos 
constitui em pessoas individualizadas. É 
diante desse abismo que cada ser se 
diferencia de todos os demais: um ser que 
nasce, um ser que morre. Um nascimento 
e uma morte irresgatavelmente pessoais. 
E em sua vida essa pessoa vislumbra 
uma ponte definitivamente humana sobre o 
abismo de sua dissociação individualizada: 
sua aptidão para fazer de sua atividade 
sexual um erotismo, ou seja, uma atividade 
onde o prazer erótico se emancipa da 
reprodução como fim, e onde, como diz G. 
Bataille, se expressa "a aprovação da vida 
até na morte". Aqui a nostalgia da 
continuidade perdida se transmuta no 
erotismo dos corpos, no erotismo dos 
corações e no erotismo do sagrado. 

Nessa "aprovação da vida até na morte", a 
questão perene é a ponte por sobre o 
abismo da descontinuidade, o anseio vital 
por uma fusão cósmica, o êxtase de uma 
continuidade profunda, a ser perseguida 
"para além do mundo imediato". O 
erotismo dos corpos, exceto a transgressão 
sádica que vê no assassinato o ápice de 
um "desejo libertino", não identifica a 
dissolução da descontinuidade com o 
sacrifrcio da vida. A vida descontrnua não 
está condenada ao desaparecimento," •.. 
ela está somente posta em questão. Ela 
deve ser incomodada, perturbada ao 
máximo. Existe uma busca de 
continuidade, mas em princfpio somente se 
a continuidade, que só a morte dos seres 
descontrnuos estabeleceria 
definitivamente, não triunfar. Trata-se de 
introduzir, no interior de um mundo fundado 
na descontinuidade, toda a continuidade de 
que este mundo é suscetrvel"1o. 



O erotismo dos corações expressa uma 
relativa autonomia com respeito à 
materialidade dos corpos. A fúria das 
paixões é o sentimento de umÇl 
continuidade possível, percebida na 
relação amante/amado(a). pois " ••. ao 
amante parece que só o ser amado ( ••. ) 
pode neste mundo realizar o que nossos 
limites não permitem, a plena fusão de dois 
seres, a continuidade de dois seres 
descontínuos" ll . A paixão é assim irmã da 
dor do isolamento de nossas existências 
pessoais descontrnuas. Para além da 
angústia da certeza cie nossa inelutável 
descontinuidade individual, o amado(a) 
representa sempre para o( a) amante a 
"transparência do mundo", como uma 
"verdade de milagre", pois" ••• nada no 
fundo, é ilusório na verdade do amor: o ser 
amado equivale para o amante, para o 
amante só, sem dúvida, pouco importa, à 
verdade do ser. O acaso quer que, através 
dele, a complexidade do mundo tendo 
desaparecido, o amante perceba o fundo 
do ser, a simplicidade do ser"12. 

O erotismo do Sagrado expressa nosso 
encontro com a ruptura da 
descontinuidade no Infinito e no Eterno. Na 
experiência do Sagrado vivenciamos a 
relembrança" .•• daquilo que sempre foi 
sabido mas esquecido, não daquilo que é 
para ser descoberto, pois o Logos que 
estava na origem possui os princípios de 
todo conhecimento, e este tesouro de 
conhecimento está oculto dentro da alma 
humana para ser recuperado pela 
recordação"13. O caminho gnóstico se 
expressa como um conhecimento 
libertário, que transcende à razão 
vinculando a scientia sacra a uma 
Realidade eterna 14• Neste caminho a 
função cognitiva racional corresponde a 
um nível de conhecimento que não esgota 
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toda a inteligência, pois a nobreza do 
intelecto humano está " ••• em ser capaz de 
atingir aquele conhecimento que está além 
do tempo e do devir, e que, ao invés de 
absorver-nos cada vez mais na 
acumulação de detalhes e fatos, eleva o 
homem ao nível daquele ser ilimitável, que 
é a fonte de todos os existentes, embora 
seja além deles"15• O conhecimento 
lógico-racional-discursivo-empfrico-analnico 
e legflimo em seu próprio nfvel, como um 
conhecimento de propriedades e 
condições de coisas existentes. É apenas 
quando pretende se constituir no único e 
exclusivo acesso à verdade do Ser, que 
ele passa a ser um grilhão, que nos 
aprisiona em um dado nfvel de existência, 
onde rege o esquecimento e a ilusão da 
Onipotência. 

Na travessia do abismo da nossa 
existência descontínua emergem com 
nitidez as qualidades do Eros1s. A primeira 
delas é o caráter total do desejo erótico, o 
desejo de uma união total, diante da qual a 
experiência da superação, da 

descontinuidade, da dissociação, é 
insuportável. A ponte estendida sobre o 
abismo elimina a diferenciação entre 
recipiens e receptum, na busca de uma 
comunicação com o absoluto, que se 
realiza apenas naquilo que L. Kolakowski 
chama de "horizonte último do mito", uma 
realidade " •.. incondicionada, insuperável, 
definitiva, que não se deixa determinar por 
nada que não seja ela pr6pria"17• A pulsão 
de Eros é uma embriaguez da 
originalidade, uma eternalização do novo. 
Sua duração tem que ser uma " •.. 
esperança em movimento, renovada 
continuamente, nunca o sentimento da 
satisfação"la. O erotismo do Sagrado é 



assim incompatrvel com a idéia de um 
"Parafso da realização final". Em sua 
busca de união com o Amado, a alma não 
tem repouso, e sim experimenta o eterno 
movimento de um encontro perpetuamente 
renovado, onde o amor é o permetuum 
mobile da esperança em movimento. Essa 
esperança dispensa a precária certeza da 
legitimação racional-analista-discursiva. 
Ela se funda na incondicional infalibilidade 
empática da convicção intuitiva, e é por 
isso que " ..• as palavras 'não me amas 
mais', ditas com convicção são sempre 
verdadeiras"19. Todo amor correspondido 
é uma Graça adquirida, diante da qual não 
há direitos nem deveres, não há franquias 
nem imposições. A Graça é insondável em 
sua existência gratuita e incorruptfvel, 
fazendo com que toda reciprocidade 
amorosa supere qualquer ação 
comunicativa concreta e determinada, pois 
o amor " .•. não é uma relação entre 
indivfduos empfricos, mas sim um 
encontro, no esforço do intercâmbio 
mútuo, entre realidades indefectfveis e 
incondicionadas''2o. Todo amor é uma 
busca de transcender a temporalidade. 
Quer seja no unio mistica com o Divino e 
sua "realização da Eternidade no tempo", 
quer seja no erotismo terreno dos corpos e 
dos corações e sua total imersão na 
vivência apaixonada do agora e da 
presença do(a) amado(a), realiza-se uma 
" .•. eliminação do veto r temporal da 
vivência do mundo"21• Todo amor é 
incondicionalmente total, desconsiderando 
qualquer possibilidade de parcelarização. 
A ponte sobre o abismo da 
descontinuidade nunca se limita a um 
aspecto do par amante/amado(a). Fazê-lo 
seria ficar a priori restrito ao território da 
dissociação. Tampouco a sexualidade 
humana se limita ao eixo horizontal, 
terrestre e mundano da existência. Ela nos 
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requisita também verticalmente, dizendo 
respeito a nossa dimensão celeste, ao 
caminho ascensional de nossos estados 
de alma, pois o erotismo reflete em si 
princípios de significado metac6smico22• E 
em sendo assim, ele permanece sempre 
como um caminho possfvel, 
indistintamente aberto aos humanos, " .•• 
para experenciar 'o Infinito', com os 
sentidos, ainda que por uns poucos 
momentos fugazes"23. 

3. Pontifex 

Diz a tradição muçulmana que uma vez foi 
perguntado a Ali, um dos califas 
"retamente guiados", genro do Profeta do 
Islã e primeiro imã xiita: o que existiu 
antes de Adão? Sua resposta foi: Adão. 
Foi-lhe então perguntado o que existiu 
antes desse Adão. Ele novamente 
respondeu: Adão; dizendo ainda que 
quantas vezes mais lhe fosse colocada a 
pergunta, seguiria repetindo a mesma 
resposta até o Dia do Jufzo Final. Dessa 
forma Ali expressou a independência da 
realidade metaffsica do homem com 
respeito a sua manifestação na matriz 
espaço-temporal desse mundo. A 
realidade metaffsica do homem transcende 
o tempo e o devir. O homem adãmico é o 
ponto de cruzamento das dimensões 
vertical e horizontal da existência, sendo 
sua natureza teomórfica " .•. o arquétipo 
eterno que determina o significado do 
estado humano, e que o homem sempre 
reflete e traz potencialmente dentro de si 
mesmo, em todo tempo e todo o 
espaço"24. 

A idéia do homem como uma ponte entre o 
Céu e a Terra é o fundamento do sentido 
de uma existência onde ressoam os 
versos de Holderlin: 



O que é a vida humana, 
uma imagem da Divindade 

O fundamento metafrsioo da Humanidade é 
a "imago Der', que faz desse ser, que, nas 
palavras perenes de B. Pascal, é " ••• ni 
ange ni bête", o que a tradição islâmica 
designa como khalifatallah, o 
representante Divino na Terra, cuja 
liberdade radica em sua submissão a 
Deus e na responsabilidade de agir como 
Seu custódio da Criação. A criatura 
humana vive a permanente vi~Ria de se 
saber sujeita à temporalidade neste 
mundo, embora criada para a eternidade. É 
essa vignia que torna suas atitudes 
sempre dotadas de grandeza e de perigo, 
pois nela o homem desperta para a 
consciência de que " ... de alguma forma a 
barca q(Je o levará para as margens além, 
após esta jornada fugaz que compreende 
sua vida terrestre, é construrda por como 
ele vive e o que ele faz, enquanto está no 
estado humano"2s. 

As doutrinas tradicionais do Homem 
Primordial conhecem diversas variações, 
mas expressam em comum a idéia de que 
o homem terrestre é a externalização de 
uma realidade arquetrpica transcendente, 
onde o Gayomart do Zoroastrismo, o 
Purusha dos Rig-Veda, o Adam Kadmon 
da Cabala, o al-insanal-kamil do Sufismo, 
e outras expressões semelhantes " ••• 
englobam de uma só vez funções 
metatrsicas, cosmogónicas, revelatórias e 
iniciáticas daquela realidade que constitui a 
totalidade do estado humano e que coloca 
diante do homem tanto a grandeza do que 
ele pode ser como a pequeneza e rurna do 
que ele na maioria dos casos é, 
comparado com o ideal que ele sempre 
carrega dentro de si"2s. Esse homem é o 
pontifex, a ponte entre a Terra e o Céu, um 
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ser supernaturalmente natural, um 
protótipo da Criação, um microcosmos, 
que carrega em si o espelho do 
macrocosmos, um espelho dos Divinos 
Nomes e Qualidades. Esse pontifex é 
precisamente tudo aquilo que o homem da 
Modernidade em sua aventura faustiana de 
poder, em sua rebelião prometéica contra 
o Céu, em seu grito nietzschiano da morte 
de Deus, não pretendeu mais ser. E essa 
recusa lhe impulsiona de modo cada vez 
mais irreversrvel a deparar-se com as 
dimensões radicalmente (auto)destrutivas 
de sua soberba. Ao pretender constituir-se 
a si mesmo numa criatura 
"completamente" terrestre, o homo 
industria/is ameaça destruir a si e à Terra. 
Ao pretender fazer da Terra sua única e 
exclusiva morada, tornou-se um rei Midas 
nietzschiano, que em tudo onde toca faz 
crescer o deserto, e primordialmente o 
"deserto das almas", onde " ... rege um 
completo esquecimento do Ser. A 
cibernética torna-se o substituto da 
poesia"27. 

O humanismo agnóstico pretende se 
satisfazer com o vaso, desconsiderando o 
divino elixir que o preenche. Ele não só 
perde de seu horizonte de visão que a cor 
do vaso é a cor do elixir nele contido, 
como também pretende fazer dessa perda 
uma virtude. Essa atitude é um traço 
caracterrstico da aventura faustiana da 
Modernidade. A Modernidade pretende 
installrar um novo discurso, apto a falar do 
humano sem ter que necessariamente 
falar do Pontifex. Um discurso insubmisso 
perante as palavras corãnicas: "criamos o 
ser humano, dando-lhe a mais bela das 
estaturas" (Corão XLV.4). Em sua 
insubmissão o humanismo agnóstico 
pretende prescindir do imperecrvel, 
fazendo do fluxo das aparências seu rdolo 



maior. Sua liberdade é a franquia da 
horizontalidade irrestrita da existência, que 
transforma em hino de vitória a advertência 
de Dostoievski: "se Deus não existe, 
então tudo (me) é permitido". O homo 
industria/is é cego e surdo para a 
revelação corãnica de que "tudo perecerá 
exceto Sua Face" (Corão XXVIII.88). Essa 
Face que Deus volta para o cosmos, a 
wajhallah do Corão, é a imago Dei, é o 
ponüfex. Essa Face de Deus é a dimensão 
espiritual na natureza humana, sendo a um 
só tempo a Face que Deus volta para o 
Homem e o Homem para Deus. A 
exclamação nietzschiana "Deus está 
morto!" é a expressão mais agudamente 
crua da condição humana na Modernidade, 
que " •.. não pode 'apagar' a Face de Deus, 
sem ao mesmo tempo 'apagar' o próprio 
homem e reduzi-lo a uma entidade sem 
face perdida num formigueiro"2a. A morte 
nietzschiana de Deus é o afogamento do 
pontifex no esquecimento heideggeriano 
do Ser. Seu desdobramento nos impasses 
sombrios da Modernidade tardia nos 
conduzem ao fim, sim, mas não do pontifex 
nem de Deus. Aquilo que diante de nós se 
apresenta é a urgência do fim da ilusão do 
homo industria/is de pretender viver num 
cfrculo desprovido de centro, pois " ... ser 
plenamente homem é redescobrir aquela 
Unidade primordial, da qual os céus e 
terras se originam e ainda da qual nada 
realmente se separa"29. 

4. O fogo invisível 

O projeto moderno se constitui como uma 
recusa das aberturas verticais-religiosas e 
um esforço de fundamentação 
fenomenológico-agnóstica da existência. 
Um dos traços mais marcantes de nosso 
tempo é o apego a um desejo frenético de 

assegurar-se da vida, de controlar o 
vivido, numa tensão perene, numa "fuga 
para adiante", " ••• que não é o ritmo da vida 
em nós, mas o ritmo da morte"3o. Num 
titânico esforço para fazer o pensamento 
corresponder aos desafios sombrios da 
modernidade, M. Heidegger nos fala de um 
"ser para a morte" (Sein zum Tode) e de 
"uma coragem de experimentar a angústia 
diante da morte", como a possibilidade 
ontológica da existência alcançar um Ser 
que se lhe escapa na temporalidade31 • 
Assim a morte pode se (re)constituir " ••• 
num tipo de centro de gravidade, porque e 
é nela que se encontra deslocada a 
realização do sentido absoluto e final da 
existência, do 'ser-ar: o que recorda 
mesmo a concepção religiosa da vida 
como uma preparação para a morte"32. O 
anestesiamento da vida naquilo que L. 
Kolakowski chama de "cultura de 
analgésicos" da modernidade nos torna 
incapazes de experimentar aquela 
angústia que, M. Heidegger nos diz, 
deverfamos ter a coragem de sentir. A 
alma não treme mais diante do abismo da 
morte. Os riscos crescentes e as 
catástrofes coletivas de nosso tempo 
impessoalizam o morrer. O morrer em 
meio a aparatos é a outra face da 
tecnificação da vida, numa fuga da solidão 
através da televisão, da dor através da 
anestesia, do amor através do moralismo 
permissivo de um cinismo sexualista. 
Dessa forma " •.• fugimos da antecipação 
da morte, que é para nós uma fonte de 
sofrimento, mas não o fazemos para 
domesticá-la, e sim para afastá-la do 
campo de nossa atenção, para expulsar 
da vida o choque com as perguntas que 
dizem respeito ao horizonte último, 
dissolvendo-nos por inteiro no imediatismo 
da existência"33. 
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A moderna "cultura dos analgésicos" é a 
expressão de uma fuga. Fug1mos do 
sofnmento de encontrarmo-nos d1ante 
daquilo que L. Kolakowsk1 chama de 
"Indiferença do mundo", e CUJO 
enfrentamento ma1s rad1cal se dâ em 
nossa atitude diante da antec1pação 
imaginada de nossa morte, e na pulsão 
apa1xonada do deseJO erót1co. A grandeza 
e a rurna humanas são também a 
grandeza e a rurna de nossas at1tudes 
para superar essa Indiferença de que nos 
fala L. Kolakowski. O conteúdo trágico da 
"aventura da Modernidade" se revela em 
sua aposta na conquista 
cientrtico-tecnológica de um mundo feito 
"presa de guerra". É nesse sonho de 
onipotência que nos apegamos à ilusão de 
que podemos fazer do mundo uma 
emanação de nossos projetes, e que 
nesse mundo artificial a indiferença se 
dissolveria na obediência. Pois o mundo 
em tanto que Criação não pode ser 
indiferente a Seu Criador, mas sim 
subm1sso a Sua On1potênc1a em 
agradecimento e adoração. E assim " •.. 
parece-nos que, na medida em que 
logramos alcançar o nrvel de uma deidade 
coletiva em nossa imagmação, na medida 
em que pouco a pouco arrancamos das 
coisas essa obstinação 1mprevisfvel, e 
elas nos obedecem, o rr.undo se 
transforma em um ammal doméstico: 
parece esfumar-se o limite que separa a 
eficiência da mâqUJna da am1stosa 
confiança de um animal domado''34. O 
esforço de conquista do mundo feito 
"presa de guerra" identifica o desejo de 
posse das coisas com uma pretensa 
dotação de sentido. A obediência que 
impomos em nossa relação com os 
fenômenos da Natureza, longe de nos 
afastar da "indiferença do mundo", nos a 
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ela entrega de modo total. Nosso encontro 
com a "segunda Natureza", com 
o "mundo artificiar criado por nosso 
engenho, nos revela de modo agudo que a 
obediência da "presa de guerra" é a 
obediência da sua indiferença perante 
nossa angústia e paixão, não a de urr 
compromisso de reciprocidade. Nessas 
condições" •.. o sentimento do encontro 
com a Natureza em um intercâmbiO mútuo 
é tão ilusório como o amor de um 
necrófilo"35. 

Na Modernidade a recusa sistemática em 
olhar nos olhos da morte, a absoluta 
estranheza e perda de sentido para uma 
contemplatio mortis está vinculada ao 
sonho moderno de destruir o espaço de 
vigência para qualquer verdade metaffsica. 
A verdade torna-se aqui a correção 
operacional, o desempenho eficiente, o 
transcurso controlado e pred1to pela razão 
puramente profana. E a v1da deixa então 
de ser uma peregrina tio in hoc saecu/o, ou 
como diriam os orientais, uma "viagem na 
noite", onde nasc1mento e morte são 
metafisicamente duas "mudanças de 
estado", e" ••. a ex1stênc1a na cond1ção 
humana sobre a Terra é apenas uma 
seção limitada de um continuum, de uma 
cadeia que atravessa estados múltlplos''36. 
Tanto na antecipação da própna morte 
quanto no contato erótico expenmentamos 
situações-limite. T anates e Eros são 
pontos sempre latentes de inquietação 
diante do anestesiamento de nossas 
vidas. A contemplatio mortis se nos 
desvela uma alternativa radical: " .•• ou 
conseguimos superar o alheamento das 
coisas organizando-as no mito, ou 
encobrimos essa experiência em um 
complicado sistema de instituições que 
desgasta a vida no caráter factual e 
cotidiano"37. 



O Profeta do Islã disse: "o conhecimento é 
luz". Essa luz está na raiz originária da 
existência humana, cuja natureza 
teomórfica lhe faz o receptáculo das Luzes 
Divinas. Também nas Sagradas Escrituras 
judaico-cristãs são muitas as expressõe,s 
análogas, tal como nos Salmos 35,13: "Em 
Tua luz veremos a luz". Essa luz é o 
caráter visfvel da Divindade. É ao mesmo 
tempo consciência do Divino em seu 
estado mais elevado e experiência da luz 
incriada, chamada por São Simão em suas 
poesias de "fogo invisfvel". A iluminação 
gnóstica é a experiência da presença da 
Graça. E é na Graça adquirida que Deus 
se dâ a conhecer. Em toda a mfstica 
cristã, e com particular ênfase no 
cristianismo oriental, essa iluminação é 
algo que ultrapassa tanto os sentidos 
como a inteligência, não podendo ser dita 
de ordem intelectual, a não ser num 
sentido alegórico, pois " ••• na verdade essa 
luz atinge ao mesmo tempo a inteligência e 
os sentidos, revelando-se ao homem 
inteiro, e não só a uma de suas 
faculdades"38. No Tomo Hagiornico dos 
monges do Monte Alhos está escrito: " ••. A 
luz da inteligência é diferente da percebida 
pelos sentidos. Com efeito, a luz sensfvel 
nos revela os objetos próprios de nossos 
sentidos, enquanto a luz intelectual serve 
para manifestar a verdade que hã nos 
pensamentos. Logo, a vista e a inteligência 
não apreendem uma única e mesma luz, 
mas sim é próprio de cada uma das 
faculdades aluar segundo suas naturezas 
e dentro de seus limites. Não obstante, 
quando os que disso são dignos recebem 
a Graça e a força espiritual e sobrenatural, 
percebem tanto pelos sentidos como pela 
inteligência o que está por cima de 
qualquer sentido e qualquer intelecto. O 
como não é conhecido senão por Deus e 
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aqueles que tiveram a experiência da Sua 
Graça".39 

Receber a substância luminosa da gnose 
diz respeito a uma condição existencial 
total, que une no coração o princfpio 
fundador da mente e do corpo. A recepção 
da Luz é a sempre possfvel reconquista da 
natureza primordial humana, cuja 
realização pressupõe uma ética. O vfnculo 
entre Saber e Ser se realiza no Dever Ser, 
numa perspectiva onde "males" e 
"pecados" são vistos " ••• não somente 
desde um ponto de vista moral relacionado 
à vontade humana, mas também desde um 
ponto de vista ontológico"4o. A aptidão 
para ser o recipiente da Luz é o cultivo das 
virtudes, formas de viabilizar a 
participação humana na Verdade Divina. 
Humildade, sinceridade, caridade, 
generosidade são expressões de como o 
encontro com a Verdade Divina requisita 
do Homem tudo aquilo que ele é. 

Mas precisamente nessa requisição total 
permanece uma questão crucial, um perigo 
radical, pois como disse o imã Abu'l 
Hassan Ash-Shadili: "nada afasta mais o 
homem de Deus do que o desejo de união 
com Ele". Devemos aqui ter em mente o 
alerta de lbn Arabi, o "ash-sheikh al-akbar" 
(maior dos mestres) do esoterismo 
islâmico, que não nos deixa esquecer que 
mesmo após o que o receptáculo humano 
da Luz Divina realize seu estágio mais alto 
de união espiritual, "o Senhor permanece o 
Senhor e o servo, o servo"41 • O homem 
como tal não pode entrar em direta união 
com a Divindade. O homem não pode 
deificar-se. Ele pode apenas, pelos 
caminhos do conhecimento e do amor, e 
pela Graça Divina, participar no 
desvelamento do véu da ilusão da 



separação e da descontinuidade. Mas 
embora o servo não possa nunca 
transformar-se em Senhor,'" ••• existe algo 
no servo que é capaz - embora não sem a 
Graça do Senhor - de ultrapassar o eixo 
'servo-Senhor' ou 'sujeito-objeto' e de 
realizar o absoluto 'Self. Esse 'Self é 
Deus na medida em que Ele é 
independente do eixo 'servo-Senhor' e de 
toda polarídade."42 O "Selr' é a essência 
do Senhor dos Mundos, e ao servo como 
ente imerso na ordem da Criação dizem 
respeito apenas os "atributos" e não a 
"essência" do Divino. Embora o "Self' 
esteja presente dentro do Criador," ••• ele 
não nos concerne como criaturas ou 
servos, e somos incapazes de alcançâ-1'0 
no plano dessa polaridade"43. Como disse 
o grande mfstico cristão medieval Mestre 
Eckhart, "o olho com que vejo a Deus é o 
mesmo com que Ele me vê", e esse olho é 
um elemento increatus e increabilis, o 
coração da inteligência na alma humana, 
que nos possibilita repetir os 
versos-oração de AI-Hallaj: 

Entre eu e Tu, minha "eu-dade" é a 
fonte do tormento 
Peta Tua 'Tu-dade", remove minha 
"eu-dade" de entre 
nós. 

A imbricação entre scientia sacra e 
virtudes espirituais evidencia toda a 
distância que separa a sabedoria do 
acúmulo quantitativo de informações, do 
eruditismo estéril, e da meramente 
eficiente operação de relações 
conceituais. Ao mesmo tempo evidencia o 
vfnculo entre "gnose" e "pistis", entre 
conhecimento e amor. O elemento 
amoroso, como força ativa na alma 
humana, estâ presente no conhecimento 
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sagrado como expressão da busca de 
uma união éxistencial total, magistralmente 
desvelada nos versos de Hafiz: 

Os possuidores de intelecto ('aqllan) 
são o ponto de 
apoio do compasso da existência 
Mas o amor (lshq) sabe que eles 
estão vagando nesse 
cfrcu/o em perplexidade 
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Eles também 
são da nossa estirpe 

Considerações sobre a hemofilia 

PE. DR. C. JAIME SNOEK, C.SS.R. 

Pouca atenção se tem dado entre nós ao 
fenômeno do homossexualismo: algumas 
passagens na literatura nacional (em 
Nelson Rodrigues, Roberto Freire), talvez 
alguma contribuição de médicos brasileiros 
(Luís Ângelo Dourado), nenhuma, 
enquanto saiba, dos nossos teólogos. 
Tabu, censura social- os homossexuais 
são considerados como degenerados, 
perversos, criminosos - e uma repulsa 
espontânea e generalizada talvez sejam 
os principais responsáveis por esta 
conspiração do silêncio. Contudo, não hã 
motivo de pensar que a freqüência entre 
nós seja menor de que alhures, isto é: 4 a 
5% da nossa população masculina e 2 a 
3% da feminina seria homossexual. É um 
minoria, sem dúvida, mas uma minoria 
significativa, que é obrigada a viver no 
ostracismo e na clandestinidade, sofrendo 
amargamente sua rejeição por parte dos 
homens e, muitas vezes, sua suposta 
reprovação por Deus. O suicídio é cinco 
vezes mais freqüente entre os 
homossexuais do que entre os 
heterossexuais, conforme a afirmação 
recente de um criminologista da 
Universidade de Louvaina.1 Quando muito 
encontram algum apoio entre si. Em alguns 
países este grupo minoritário conseguiu 
organizar-se, num esforço comum pela 
sua emancipação.2 

De qualquer maneira homem algum, 
comprometido seriamente com a 
promoção integral e de todos os homens 
-cristão algum, digno deste nome-, pode 
ignorar ou ficar indiferente perante a sorte 
do seu próximo homoerótico. Vale isto, de 
modo particular, para o médico e o 
psicólogo, para o sociólogo e o jurista, 
para o criminologista e o policial, para o • 
assistente social e o pastor. É para servir 
a todos esses profissionais que pretendo 
fornecer neste artigo algumas informações 
e discutir alguns aspectos, sobretudo 
teológicos, do problema.3 

Conceito, nomenclatura, 
modalidades 
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Limitamos nosso estudo à chamada 
homofilia nuclear, isto é, aquela que afeta a 
própria estrutura íntima da personalidade e 
consiste numa tendência afetiva total de 
alguém para pessoas do mesmo sexo 
biológico, percebida, espontaneamente, 
como convite e possibilidade de 
intersubjetividade, contidos na sua própria 
natureza peculiar. Trata-se, pois, de um 
conjunto de atitudes e sentimentos que 
afetam a totalidade do ser, exatamente 
corno a heterossexualidade, com exceção 
apenas da escolha do parceiro.• Quando 



esta tendência se expressa em atividades 
eróticas ou gennais, falamos mais em 
homossexualidade. Deixamos de lado a 
homossexualidade periférica e incidental 
que se desenvolve, por força das 
circunstâncias, na base de uma 
heterossexualidade primária. Tampouco 
nos interessam agora a chamada 
ambivalência sexual e certas formas 
excêntricas e pouco freqüentes 
(travestismo etc.). 

Resta saber se toda homofilia nuclear 
corresponde à descrição de De Batselier 
que acabamos de transcrever quase 
literalmente. O psiquiatra Bastiaans parece 
pensar de modo diferente. Distingue, 
dentro da homofilia nuclear, duas formas 
fundamentais entre as diversas 
modalidades concretas de hemofilia 
masculina e feminina que ele admite: uma 
forma que pode riamos chamar de 
narcisista, porque coloca o parceiro 
inteiramente a serviço do próprio ego, e 
outra que poderlamos chamar de 
intersubjetiva, porque estabelece uma 
verdadeira relação eu-tu.5 É claro que só a 
hemofilia intersubjetiva corresponde à 
descrição dada por De Batselier. 
Representaria, pois, apenas uma parcela. 
Isto coincide com o parecer de M. Eck que 
não é nada otimista quanto à capacidade 
de amar dos homoeróticos.6 

Creio que a dificuldade em boa parte se 
resolveria se não se falasse em duas 
espécies (formas) de hemofilia, mas em 
dois pólos/ Como a heterossexualidade, 
assim também a homossexualidade pode 
(e deveria) se desenvolver no amor 
captativo de que parte para o amor 
ablativo. Este processo é complexo e 
cheio de peripécias em ambos os casos. 
Podemos, sim, admitir que a hemofilia 
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provavelmente encontre mais obstáculo no 
seu caminho e esteja mais exposta ao 
fracasso. O que De Batselier descreve 
parece ser ou pura possibilídade ou uma 
forma já bem-sucedida, mais lisonjeira de 
homossexualidade. 

Origem da homofilia 

A teoria de uma homofilia inata até hoje 
não foi provada. Não se encontrou 
nenhuma diferença 
genético-cromossõmica, nem hormonal, 
entre homossexuais e heterossexuais. 
Resumindo o resultado de dez anos de 
pesquisa de uma dezena de 
pesquisadores, Schofield concluiu, em 
1965: "Se há uma base biológica da 
homossexualidade, sua existência não 
pode ser demonstrada, nem observada, 
nem descrita. É, portanto, um objeto diflcil 
para investigação cientifica" .8 Poder-se-ia 
objetar que certas pessoas trazem a 
marca da sua tendência em toda a sua 
aparência. Mas se esquece então que 
uma aparência feminina no homem e 
masculina na mulher é encontrada tanto 
em hetero como em homossexuais. Se, 
portanto, um número, aliás bem reduzido, 
de homossexuais apresenta uma 
aparência do sexo oposto, deve ser 
porque estas pessoas desejam 
desempenhar um papel e não por causa 
de um padrão genético. 

Nem mesmo as teorias psico e 
sociogênicas, embora tenham identificado 
alguns fatores importantes na gênese da 
homossexualidade (o relacionamento da 
criança com a figura paterna e materna, a 
dinâmica familiar), conseguem dar a 
resposta adequada, porque não explicam 
por que, no mesmo ambiente, com as 



mesmas perturbações, um desenvolve 
uma estrutura homo e outro uma estrutura 
heterossexual. Ao que parece, existem, 
pois, fatores estritamente pessoais e 
existenciais que levam determinada 
pessoa a responder de tal modo peculiar a 
determinada situação. 

Em um ponto todos os pesquisadores 
concordam: tanto a estrutura hetero como 
a homossexual está fixada antes da idade 
de seis anos, como resultante de uma 
história pessoal, partindo de possibilidades 
biopsíquicas de um lado e de vivências 
afetivas de outro. Ser homo ou 
heterossexual não depende, pois, de uma 
opção livre da pessoa. Ela se encontra 
como tal e terá que integrar esta sua 
estrutura praticamente irreversível (cf., 
embaixo, Terapia ) no seu projeto de vida. 
A própria estrutura homossexual ainda não 
tem qualificação ética. Somente a 
expressão que se lhe dá está sujeita a 
uma aváliação ética, a um juízo de valor. 

Sendo que a estrutura está fixada tão 
cedo, não devemos atribuir tanta 
importância ao fator sedução como 
costuma ser feito, sem, porém, querer 
minimizá-lo. Quando praticada por 
educador com educando, será, muitas 
vezes, gravemente traumatizante.9 

Homofilia - uma doença? 
uma anomalia? 

As primeiras publicações científicas sobre 
o homossexualismo partiram de 
psiquiatras, com base nas observações 
clínicas. Clássico é Kraft-Ebing (1870), 
que enquadrou a homossexualidade na 
sua Pathologia Sexualis. Não hâ dúvida de 
que, como entre os heterossexuais, 
também entre os homossexuais se 

encontram desequilibrados que procuram 
o psiquiatra. Interessa saber se a 
freqüência de sintomas patológicos é 
maior entre eles. Se devemos acreditar em 
Eck, quase todo homossexual sofreria de 
uma neurose, pelo menos latente (pp. 
138ss.; 242ss.), de um narcisismo patente 
(pp. 141ss.; 197ss.), ou de uma 
incapacidade de comunicação que o leva, 
muitas vezes, a uma esquizoidia de grupo 
e, mais ainda, a uma paranóia individual 
(pp. 215ss.), sem falar nos outros "mitos" 
e anomalias, que não seriam poucos. 
Praticamente Eck não acredita na 
possibilidade de uma homossexualidade 
integrada na pessoa, que permitisse 
exercê-la ou contê-la "segundo exigências 
e disciplinas pessoais" (p. 138) sem 
maiores problemas, como ocorre na 
vivência heterossexual. Será que Eck 
sofre de uma ilusão de ótica, por causa de 
conceitos psicanalfticos e do material 
clínico? 

Uma corrente diametralmente oposta, 
encabeçada por Hirschfeld (+ 1900), 
defende a tese do "terceiro sexo", ou da 
"variante natural da sexualidade humana". 
Em si não seria anomalia, menos ainda 
doença. O próprio Kraft-Ebing e 
Havelock-EIIis aderiram a esta tese, que é 
defendida, com um ardor talvez não muito 
imparcial, pelos próprios homossexuais.10 

Na sua Carta a uma Mãe Americana, 
Freud escreve, em 1935: "Ser 
homossexual certamente não é vantagem, 
mas não hâ motivo de se envergonhar por 
isso; tampouco é vício, nem degeneração; 
a homossexualidade não pode ser 
classificada como doença; consideramo-la 
como uma variante da função sexual, 
produzida por uma certa fixação do 
desenvolvimento sexual". 1 1 

Não sendo doença em si, os sintomas 
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deveriam ser atribufdos exclusivamente a 
fatores exógenos, sobretudo sociológicos: 
o fato de ser diferente dos outros, um 
grupo minoritário e isolado; tédio da vida, 
sentimento de culpa, pavor de condenação 
eterna etc. 

Dois pesquisadores, Hooker (USA) e 
Schofield (Inglaterra), tentaram 
recentemente (1965) trazer mais luz nesta 
questão de ajuste ou desajuste, saúde ou 
patologia dos homossexuais. Compararam 
grupos de homo e heterossexuais em 
situações idênticas e verificaram que a 
única diferença estava na estrutura da 
sexualidade. Não se notou incidência 
maior de fenômenos patológicos nos 
homossexuais.12 Para se chegar a uma 
conclusão mais segura, talvez seja 
necessário realizar mais pesquisas. 
Contudo, creio que já podemos afirmar que 
a integração da homofilia numa vida calma 
e equilibrada é possfvel e mais freqüente 
do que Eck insinua. Em si a homofilia não 
pode ser qualificada como doença. 
Torna-se doença quando não é integrada 
e assumida, mas sentida como incômodo, 
como sofrimento. 

Resta saber se a homofilia como estrutura 
pode ser qualificada como mera variante 
natural, quiçá até mesmo como uma forma 
superior de sexualidade como alguns 
deles defendem, ou se deve ser 
considerada como anomalia, como desvio. 
O problema é sutil. Que é normal e 
anormal nas ciências do homem?13 

Estatisticamente a homofilia certamente se 
afasta da norma. Mas isto não quer dizer 
muita coisa. A masturbação na puberdade, 
por exemplo, estatisticamente é normal. 
Tampouco adianta saber que a 
homossexualidade se encontra também 
nos animais. O fenômeno no homem é 
muito diferente.14 Creio que o conceito de 

normal e anormal aqui implica um recurso 
à antropologia sexual filosófica e teológica. 
Surge então o problema: que é natural, que 
é cultural na sexualidade humana como é 
vivida concretamente? Optamos aqui por 
uma tese que não podemos justificar, 
porque exigiria todo um tratado à parte. 
Embora admitindo uma grande margem de 
flexibilidade cultural na vivência sexual, na 
masculinidade e na femini lidade, fazemos 
nossa a afirmação de Jeanniere: "A 
dialética homem-mulher é uma dialética 
fundamental, um fundamento e não um 
produto da história".15 Onde esta dialética 
falta, como na homofilia, parece que 
devemos falar em anomalia. A teoria da 
variante natural, mesmo como defendida 
por um De Batselier, não me convence. 

Se esta premissa for exata, devemos 

dizer, numa perspectiva teológica, que a 
estrutura homossexual não corresponde 
plenamente ao plano de Deus e, como 
toda deficiência (doença, por exemplo), 
tem algo a ver com aquele misterioso 
afastamento do homem de Deus que se 
chama pecado original. A teologia 
protestante acentua mais este aspecto do 
que a católica. Nem por isto a homofilia 
merece difamação, porque a estrutura 
como tal -já o disse - não tem 
qualificação ética. Menos ainda se justifica 
uma idealização ou mesmo sacralização 
da homofilia! Em si é um estado que clama 
por terapia, se possível (Thielicke, pp. 
800ss.). 
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Terapía 

Admitindo que a homofilia seja uma 
anomalia, uma forma deficiente do 
ser-homem, deve-se, em tese pelo menos, 
afirmar também o dever ético de se curar 
enquanto possível. Em si, valeria isto 



mesmo para aqueles que não sentem a 
estrutura como incómoda. Contudo, seria 
sumamente imprudente levantar um 
problema que não é sentido como tal. Seria 
tanto mais precário quanto mais reduzidas 
são as possibilidades de normalização. 
Quanto a isto: se até hoje não se chegou a 
uma visão clara na gênese da hemofilia, 
não é de se estranhar que as perspectivas 
de uma terapia eficiente são francamente 
desanimadoras. 

Apesar de alguns resultados modestos 
obtidos por Eck através de tratamento 
psicanalrtico1s, estamos ainda e.m plena 
"vague défaitiste", embora Dalbiez a tenha 
julgado injustificada.n Será necessário 
ainda insistir na absoluta inutilidade de 
tratamento hormona!1 8? Se ainda levamos 
em consideração a precariedade dos 
recursos no Brasil, devemos concluir que 
a hemofilia nuclear, entre nós, é 
praticamente irreversfvel. Com exceção, 
talvez, de alguns casos especiais, a única 
terapia viável é aquela que Alexandre 
chamou de "terapia de apoio". O 
homossexual terá de viver com sua 
anomalia. 

Mas como? Deve existir também para ele 
(ela) um caminho de santidade, um modo 
cristão de ser homossexual. Thielicke 
chega a falar em "carisma", um dom 
próprio, uma chance espedfica para poder 
viver cristãmente esta situação peculiar (p. 
806). Este modo cristão de viver a 
hemofilia será só pela continência e pela 
sublimação, ou permitirá outras 
expressões? Somente aqui entra o 
problema ético. 

A homofilia perante a moral 

O que nos interessa daqui em diante não é 
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mais a estrutura homossexual, mas sua 
expressão erótica e genital. 

a) A Bfblia. Uma leitura superficial de 
alguns tópicos da S. Escritura (por 
exemplo, L v 18,22; 20,13; Rom 1,26) é, em · 
boa parte, responsável pela repressão 
violenta e cruel da homossexualidade no 
passado. Ainda em pleno século XVIII 
dezenas de homossexuais foram 
enforcados e queimados em nome da 
Brblia! Uma exegese detalhada destes 
textos não cabe dentro dos limites de um 
artigo de revista. Resumo aqui apenas 
algumas conclusões de Thielicke. Quanto 
ao AT, convém observar que a severa 
condenação da hemofilia está na mesma 
linha que a do consumo do sangue, de 
adivinhação, de relações sexuais com 
mulher menstruada etc. É bastante claro 
que estas proibições, no seu contexto, 
foram inspiradas pela idéia de pureza 
cultual, abolida pela Nova Lei. Em Rom 
1,26ss. a hemofilia figura entre outras 
"perversões" para ilustrar que a 
"perversão" da relação "verticar· 
(homem-Deus) leva à "perversão" da 
relação "horizontal" (relações humanas). 
Thielicke comenta que S. Paulo, sem 
dúvida, desaprova o homossexualismo, 
mas que é importante observar que não é 
objeto de uma afirmação teológica formal e 
sim um elemento ilustrativo de uma 
afirmação mais fundamental (p. 799). 
Ademais, uma certa equiparação que S. 
Paulo estabelece entre o 
homossexualismo, adultério e meretrfcio (1 
Cor 6,9) justifica a pergunta se pretende 
condenar toda e qualquer forma de 
homossexualidade ou apenas aquela que 
reduz o parceiro a puro instrumento da 
própria libido (p. 797). Da mesma forma 
pensam os autores do "Novo Catecismo" 
holandês, quando dizem: "As expressões 



severas da Sagrada Escritura a respeito 
da homossexualidade genital não devem 
ser mal-entendidas. Ela não fala assim 
para denunciar o fato de certas pessoas 
sentirem em si esta anomalia sem culpa 
por parte delas. Refere-se a uma 
conivência com um contágio homossexual 
que se transformou em moda, e que se 
difunde também entre aqueles que, no 
fundo, sentem atração pelo outro sexo" {p. 
453). Parece, pois, justificado concluir o 
seguinte: se nem a teologia protestante, 
que nunca passaria por cima de uma 
palavra bíblica clara, consegue ler na Bíblia 
uma condenação unlvoca e total de toda e 
qualquer forma de homossexualidade, 
muito menos então a teologia católica, 
sempre mais reservada em querer achar 
na Blblia regras precisas de conduta. 

Não encontrando uma resposta decisiva 
na Sagrada Escritura, vejamos os outros 
"lugares teológicos". 

b) A atitude das Igrejas. Uma pesquisa 
histórica especializada {Livros 
Penitenciais, Summae Confessorum, 
Concnios etc.), enquanto saiba, ainda não 
existe. Mas é muito provável que a 
perseguição sistemâtica e cruel dos 
homossexuais no Ocidente, como ainda 
existe em algum Código Penal, se tenha 
inspirado e apoiado no pensamento das 
Igrejas. Algum reflexo deste pensamento 
encontramos ainda no Código de Direito 
Canônico, nos cânones 2357-2359, e no 
foro exclusivo que o extinto Santo Ofício 
se reservava dos clérigos envolvidos no 
chamado "delito péssimo". 

Nos últimos anos percebe-se uma certa 
mudança de clima. O Episcopado 
(luterano) da Suécia publicou, em 1951, 
uma carta pastoral sobre problemas de 
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ética sexual. Embora este documento 
qualifique atos homossexuais como 
infração da lei divina, declara-se de acordo 
com o novo Código Penal, que não 
considera crime atos homossexuais 
praticados por adultos sem ultraje público 
ao pudor. Insiste também no dever de 
caridade de dar assistência a pessoas 
bem intencionadas que lutam com este 
problema.1s Poucos anos depois também 
as Igrejas da Inglaterra apoiaram o 
abrandamento do Código Penal, que se 
limita agora a considerar crime somente a 
sedução de menores, o ultraje público ao 
pudor e a prostituição homossexual. Não 
houve, no entanto, mudança na avaliação 
ética.2o Uma abordagem doutrinária um 
pouco diferente encontramos no "Novo 
Catecismo", publicado por mandato do 
episcopado holandês. Jâ citei um trecho. 
Segue agora a primeira parte desta 
passagem: 

"Convém dizer aqui uma palavra sobre 
aqueles que são incapazes de se orientar 
eroticamente para o outro sexo, 
sentindo-se atrafdos tão-somente pelo 
próprio sexo. A falta de publicidade fez 
surgir a respeito deles uma série de idéias 
que, em geral, são injustas. 

Não depende do homem (dele ou dela) o 
sentir-se atrafdo pelo outro sexo. A origem 
da horoossexualidade é desconhecida. 
Aqueles que sentem esta inclinação são, 
muitas vezes, pessoas esforçadas e de 
conduta irrepreensível. Confinado na sua 
solidão deseja {ele ou ela) amizade. Mas, 
mesroo onde ele ou ela encontrar 
verdadeira fidelidade, a plena realização 
dos seus desejos humanos não lhe é 
dada. Em última análise todo 
horooerotismo chega a descobrir que, 
enquanto sexuado, o homem só encontra 



sua realização natural (como a própria 
estrutura insinua) no outro sexo. Oxalá 
encontrasse aquele que se sabe 
homossexual alguém com quem pudesse 
se abrir: um médico, um pastor, uma 
pessoa sábia e compreensível. Oxalá 
pudesse descobrir que cada vida tem seu 
valor, quando se sabe dar e receber" 
(p. 453). 

c) Reflexão teológica. A primeira coisa que 
se constata é a pouca atenção que se tem 
dado a este problema tanto na teologia 
católica como na evangélica. Com a 
simples afirmação de que o 
comportamento homossexual é contra a 
Bíblia (e, na teologia católica, contra a 
natureza), a questão é resolvida sem 

maiores preocupações.21 Dois teólogos 
contemporâneos de renome que se 
ocuparam com o problema, K. Barth 
(protestante) e W. Schoellgen (católico), se 
deixaram levar a imprecisões e 
exageros.22 O que falta nesta teologia de 
categorias abstratas é um mínimo de 
comoção pastoral, de "compadecimento", 
de "sunpáschein" ( 1 Cor 12,26) com as 
pessoas concretas que vivem este drama. 
Não é, pois, de se estranhar que foi do 
campo médico-psicológico e pastoral que 
partiu o estímulo para uma reconsideração 
ética. Citaria aqui, entre os católicos, J. 
Harvey23, Vandervelt-Odenwald, 
Hagmaier-Gieason. Todos estes autores 
supõem, explícita ou implicitamente, a 
distinção entre a moralidade objetiva, 
formulada em termos de malícia intrínseca 
e pecado grave, e a moralidade subjetiva, 
na qual admitem uma grande margem de 
diminuição de culpa. Os últimos autores 
observam que, em casos excepcionais, 
alguém pode optar por uma conduta 
homossexual como mecanismo de defesa 
para escapar à ameaça de uma psicose 
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iminente.24 Evidentemente estamos, em 
situações como esta, perante uma 
ausência quase total de liberdade e 
responsabilidade. Entre os protestantes se 
destacam o suíço Th. Bovet, psiquiatra e 
teólogo, e o teólogo inglês S. Bailey, pela 
excelente abordagem pastoral do 
problema.2s 

Contudo, ultimamente se começou a 
perguntar se é mesmo exalo afirmar que 
toda expressão erótica e genital de caráter 
homossexual é necessariamente imoral, 
"contra a natureza''26 ; e que, portanto, a 
única atitude moralmente admissível para 
os homossexuais é a solidão, a 
continência e a sublimação. Certo é que 
tais expressões não são contra esta 
natureza concreta, enquanto ela sente a 
atração homossexual com a mesma 
~naturalidade" como a heterossexual sente 
a suaP Em última análise a questão me 
parece ser esta: a vivência homossexual 
no plano erótico e genital pode ou não 
pode, em tese, promover as pessoas 
envolvidas em termos de amor ablativo, 
intersubjetividade, responsabilidade 
comum na construção do mundo, 
humanidade? Se e enquanto estes valores 
podem ser realizados, não vejo como a 
conduta homossexual "a priori" e sem 
mais pode ser quali ficada de imoral e 
contra a natureza. 

Quanto a esta possibilidade teríamos que 
interrogar primeiro os fatos. Que sabemos, 
por exemplo, da existência e da 
estabilidade de uniões homossexuais e da 
profundidade do vínculo? Sem dúvida 
existem. Quanto à estabilidade, as 

opiniões são divergentes. Uma pesquisa 
do médico alemão Giese demonstrou que 
são raras as uniões que duram mais de 
dez anos. E a fidelidade seria também 



bastante precãria.2a M. Eck é francamente 
pessimista a este respeito. Para ele o 
homossexual é radicalmente incapaz de 
verdadeira comunicação humana; e cita 
depoimentos impressionantes de 
homossexuais que parecem confirmar 
esta tese (pp. 223ss.), ao ponto de ele se 
perguntar se a homossexualidade não 
exige por própria natureza uma pluralidade 
de parceiros (p. 227). Quanto a duplas de 
lésbicas ele é mais otimista (p. 315). Muito 
diferente é a impressão de Marc Oraison, 
que se refere a "lares homossexuais que 
vivem uma vida autência de amor 
verdadeiramente altrufsta, mais do que 
muitos lares normais conseguem 
alcançar" .29 

Considerando a falta de proteção social a 
tais uniões e a falta do fator mais 
importante de estabilidade, o filho - uma 
dupla de homossexuais entrevistada pela 
TV holandesa, aparentemente muito feliz, 
confessou, no entanto, sentir muito esta 
falta-, creio que não há mesmo lugar para 
muito otimismo. Contudo, não se pode 
negar que existam uniões homossexuais 
com uma estabilidade e fidelidade 
apreciáveis, mais entre mulheres do que 
entre homens. E, mesmo se uma união se 
dissolve depois de certo tempo, ainda não 
quer dizer que não tenha deixado nada de 
positivo.3o Podemos, pois, admitir uma 
discreta possibilidade de realização de 
valores através de uniões homossexuais. 

Qual seria, interrogando ainda os fatos, o 
lugar dos contatos genitais nestas uniões 
homossexuais. Intensificam ou, talvez, 
comprometem a união? É muito difícil 
investigá-lo. Quantas vezes a relação 
heterossexual afasta em vez de unir, é 
captativa em vez de oblativa. É provável 
que isto ocorra ainda mais freqüentemente 

na relação homossexual que já é tão 
ambígua. M. Eck, citando um defensor da 
homossexualidade, acha que será 
necessariamente assim (pp. 92-93). Um 
grupo de pastores especializados, que 
orienta seus dirigidos no sentido de aceitar 
e cultivar uma amizade, constatou que 
algumas destas duplas procuram 
espontaneamente limitar a expressão de 
sua amizade a formas apenas eróticas, 
evitando contatos genitais, embora nem 
sempre consigam.3t 

Parece que podemos concluir: existem 
uniões homossexuais com certa 
estabilidade que conseguem realizar 
certos valores humanos, mas não são 
freqüentes. Onde existem, a expressão 
genital, de modo geral, não parece 
favorecer a expansão deste vfnculo. 
Todavia, não se pode excluir "a priori" toda 
possibilidade neste sentido. 

Investigados os fatos, vejamos as 
tentativas de fornecer-lhes um fundamento 
teológico. 
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Sublimação e continência será o caminho 
mais indicado, no pensamento de 
Thielicke. Mas o celibato é dom e vocação, 
não pode ser exigido. Muitas vezes será 
irrealizável. Excepcionalmente o 
homossexual (adulto) procure, então, sua 
auto-realização erótico-sexual do melhor 
modo possrvel, só com parceiro adulto 
também homossexual e evitando 
escândalo. A razão teológica desta 
concessão é uma analogia com o modo de 
agir de Deus com o mundo decafdo: uma 
vez que, pelo pecado, a violência entrou 
no mundo, Deus, colocando-se no plano 
desta realidade, permite que a violência 
ilegal seja combatida pela violência legal. 
Do mesmo modo o homossexual, na sua 



situação incapaz de realizar o ideal da 
sexualidade humana, procure alcançar o 
melhor que para ele, "rebus sic stantibus", 
for possível. A razão das restrições é a 
extrema ambigüidade de uma sexualidade 
anormal (pp. 803-6). 

Muito mais avançado é De Batselier. 
Partindo da antropologia filosófica de 
Merleau-Ponty, segundo a qual o homem 
não é uma espécie da natureza, mas uma 
idéia histórica, acha que não é possível 
determinar o que é natural e o que não é. 
Aplicando isto mais diretamente à 
antropologia sexual, cita um texto muito 
sugestivo e pouco conhecido de T eilhard 
de Chardin, de um tratado sobre 
L'Evolution de la chasteté, escrito em 
Pequim, no ano de 1934. Eis o texto: 

"Por razões óbvias associou-se sempre a 
união ffsica exclusivamente à procriação. 
Uma dete.,minada "biologia teológica" 
ainda continua ensinando que, pela própria 
conformação dos corpos, não poderia ser 
diferente sem violar a ordem da natureza. 
Como se a ordem do Mundo fosse uma 
coisa pronta e acabada e não um equilfbrio 
em busca de si mesmo. Como se estes 
órgãos tivessem sido fixados na sua forma 
desde o princípio, e não se tivessem 
adaptado, através da evolução, a novas 
exigências! Como se a lfngua tivesse sido 
feita para falar e não usada para falar! ... 

Quanto mais eu penso, tanto menos acho 
absurdo o pensamento da herofna de um 
romance russo, segundo o qual 
'encontraremos afinal um outro modo de 
amar'. Ao lado da fecundidade material 
deve haver cada vez mais a fecundidade 
espiritual e só esta justifica a união. União 
para o filho. Mas também união para o 
trabalho, união para a idéia. Por que não? 
Na pluriformidade humana cada forma de 
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união pode encontrar adeptos; nem por 
isto uma há de destruir outra 
prematuramente. Não seria este uso 
espiritual da carne que muitos gênios, que 
levavam uma vida criativa, descobriram e 
praticaram indistintamente, sem aguardar a 
licença dos moralistas? Não seria nestas 
fontes impuras que foi haurida uma vida da 
qual, neste momento, os mais 
conservadores entre nós se alimentam''32? 

Se bem entendo, Theilhard quer dizer o 
seguinte: quando o homem das cavernas 
descobriu que podia usar a lfngua não só 
para comer, mas também para articular 
palavras como meio de comunicação, a 
própria constituição anatômica da lfngua foi 
se adaptando a este novo uso. Da mesma 
maneira, quando descobriu que a 
sexualidade podia servir não só para a 

.procriação, mas também como linguagem 
de amor, a própria anatomia e fisiologia 
sexuais se foram transformando em 
função deste novo uso. Até aqui esta visão 
parece esplêndida. A dúvida surge 
quando a sexualidade e a fecundidade são 
totalmente transpostas para o plano da 
cultura, e completamente desvinculadas 
da infra-estrutura biológica. Uma vez 
aceitando este prindpio, nada mais é 
"contra a natureza" da sexualidade, 
contanto que seja vivida como autêntico 
amor. Nenhuma restrição poderia ser feita 
à expressão erótica e genital da 
homossexualidade como tal. Não é bem 
claro se este é o pensamento de T eilhard, 
tampouco se aludiu à hemofilia (Gide? 
Wilde?). Sem conhecer o contexto todo é 
diffcil de sabê-lo. Certo é que De Batselier 
o interpreta assim. Todavia, esta tese de 
De Batselier, com fundamento em Teilhard 
ou não, me parece bastante discutível. 
Aliás, os fatos que analisamos acima não 
a comprovam. 



Mais matizada e mais exata me parece a 
posição do grupo holandês no jâ citado 
caderno pastoral. Tampouco para eles o 
biológico como tal pode ser norma. Quanto 
a isto toda a antropologia filosófica dos 
nossos dias (também do ConcOio!) deu 
razão a Teilhard. Tudo depende do sentido 
que o homem, em liberdade, dâ ao 
biológico. Contudo, liberdade não é 
arbitrariedade. Nem toda forma de 
sexualidade é digna do homem, promove o 
homem na linha de sua natureza enquanto 
existindo no mundo, com os outros, para 
Deus. A expressão genital da hemofilia, 
por exemplo, não parece digna do homem. 
Não se pode dizer que esta expressão 
seja necessârla. Ela é díspensâvei: a 
amizade homoerótica pode existir e se 
expandir sem ela. Ela não é só 
dispensável, mas também radical e 
irremediavelmente esténl, e não só 
biologicamente. Esta esterilidade, em 
última anâlise, se prende ao lato de a 
hemofilia não ser mesmo uma variante 
natural, mas um verdadeiro desvio da 
sexualidade humana. Pois esta se revela 
como uma unidade e um contraste, como 
dialética fundamental que exige o outro 
oposto para o diálogo. Revela-se ainda 
como expressão de amor em relativa 
autonomia com relação à procriação, sem 
jamais chegar a uma dissociação radical 
entre amor e fecundidade, como ocorre na 
homossexualidade. 

Em princfpio, pois, este grupo não admite a 
validade de contatos genitais. Na prática, 
porém, reconhece que, em situações 
concretas, pode ter um sentido positivo, 
como fenômeno colateral, e quase 
inevitável na tentativa de estabelecer uma 
amizade homoerótica, sobretudo se no 
passado houve muita distorção e recalque 
da sexualidade. Nestas situações não se 
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trata de uma pura satisfação egoística da 
libido, que reduz o outro a puro instrumento 
- isto é sempre imoral -, mas de uma 
certa analogia com o amor heterossexual. 

Estes autores aceitam, pois, as amizades 
homossexuais como algo de positivo. São 
mais reservados do que Thielicke na 
aprec1ação teológica da expressão genital 
destas amizades, mas na prâtica hâ pouca 
diferença. Embora julguem que a 
continência é, humana e cristãmente, a 
"via régia", reconhecem que isto na prâtica 
só será possível para pessoas 
particularmente dotadas, com muita 
possibilidade de sublimação. O pastor terâ 
que ser compreensivo e nem sempre será 
prudente propor a continência.33 Com isto 
jâ entramos no último aspecto que precisa 
ser focalizado. 

Aspectos pastorais 

O órgão oficial dos homossexuais da 
França distingue três categorias de 
homossexuais: a primeira não se conforma 
definitivamente com sua situação; a 
segunda não só aceita mas explora sua 
anomalia, satisfazendo seu instinto de 
qualquer maneira, numa vida desregrada e 
banal; os da terceira categoria aceitam-se, 
mas recusam uma vida fácil e sem ideal, 
estão sempre em busca do melhor.34 

Conforme a mesma fonte, é a segunda 
categoria que abriga maior número de 
adeptos. Contudo, quem procura o pastor 
(médico) não são estes, mas o número 
bem mais modesto da 1~ e 3~ categorias. 

Uma orientação pastoral eficiente requer 
um mínimo de especialização. Deve-se 
saber diagnosticar, saber distinguir entre 
hemofilia nuclear e periférica (o conteúdo 
dos sonhos eróticos pode ser um indício 



precioso). A homofilia periférica exige uma 
direção firme na linha da continência, como 
primeiro passo para a normalização. A 
nuclear põe problemas mais delicados. 
Citemos alguns. 

De suma importância é a atitude de 
acolhimento. O pastor terá que vencer sua 
própria repulsa. Será sobre-humano exigir 
verdadeira empatia. Mas pode e deve 
superar seus preconceitos. Não está 
lidando nem com criminosos, nem com 
degenerados ou perversos, apenas com 
pessoas diferentes, com pecadores 
comuns, chamados à santidade como 
qualquer" um. O primeiro grande benetrcio 
que o pastor pode fazer a seu cliente é 
aceitá-lo tal como ele é, sem censura; 
apoiá-lo, fazê-lo sentir que há lugar para ele 
na Igreja de Cristo como para qualquer um 
que seja bem intencionado. Também ele 
(ela) tem uma missão a cumprir. 

Quanto às amizades, creio que podem ser 
avaliadas como algo de positivo, sendo 
que sobre isto não existe divergência entre 
os especialistas católicos e evangélicos.35 

Quanto à vivência genital, procure-se, em 
tese, encaminhar para a continência e 
sublimação. Mas deve-se saber que o 
instinto homossexual é muito mais difícil de 
ser controlado, em parte por causa do 
componente neurórico que, muitas vezes, 
chega a ser verdadeira compulsão, em 
parte, talvez, pela absoluta falta de uma 
canalização natural, sendo que nossa 
civilização está profundamente marcada 
por estfmulos heterossexuais (a arte em 
todas as suas manifestações, publicidade 
etc.) que nada representam para o 
homossexual. 

A meu ver, há lugar para uma tolerância, 

talvez até para uma certa avaliação 
positiva daqueles contatos genitais que 
acompanham tentativas de chegar a uma 
comunicação humana de certa 
profundidade. O pastor deixe margem para 
a própria pessoa descobrir a norma da 
pureza nestes contatos e, possivelmente, 
o caminho da continência. 

Muitas vezes o homossexual procura 
encobrir sua anomalia pelo casamento. O 
pastor nunca apóie tal idéia, nunca 
assuma responsabilidade, mas encaminhe 
o interessado a um psiquiatra, ou outro 
especialista. 

Curiosas são, às vezes, as implicações dos 
homossexuais com a religião. Conheci 
alguns que mantinham longas conversas 
com monjas, estudavam a biografia de S. 
T eresinha à qual tinham uma devoção toda 
especial. Será a busca inconsciente de 
mulheres que não constituem "ameaça"? 
Freqüentemente se apresentam para a 
vida religiosa ou sacerdotal. O motivo pode 
ser nobre: a procura de um ambiente 
protegido para se livrar de uma 
sexualidade genital incontrolável e 
angustiante, sentida como gravemente 
pecaminosa. Outras·vezes será, mais 
sutilmente, uma tentativa de encontrar um 
modo socialmente valorizado para levar 
uma vida celibatária. Infelizmente nem 
matrimónio nem vida religiosa representam 
solução. Antes pelo contrário: levam a maior 
desespero. Pastores desprevenidos, com 
as melhores intenções, já causaram 
verdadeiras tragédias por conselhos 
totalmente errados. 

Outras orientações judiciosas podem ser 
encontradas na bibliografia citada, 
sobretudo em J. Harvey e em 
Hagmaier-Gieason. Finalizando estas 
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considerações e sintetizando-as, 
transcrevo aqui cinco diretrizes práticas, 
formuladas e publicadas pelo Instituto 
Pastoral da Holanda: 

1) em hipótese alguma pode-se romper 
uma amizade existente; 

2) o matrimónio não pode ser solução e 
deve ser desaconselhado; 

3) não se deve esquecer que a 
continência, a chamada "via régia", não é 
uma exigência tão evidente; na realidade 
ela é observada só esporadicamente; 

4) parece recomendável ajudar o 
homossexual a construir uma amizade 
firme; 

5) no acompanhamento de amizades 
homossexuais parece importante insistir 
sobretudo na fidelidade. 

Notas 

Artigo transcrito da Revista Vozes, 
Petrópolis, Ed. Vozes, Ano 61, n910, 

setembro 1967. 

Pe. C. Jaime Snoek, redentorista, nasceu na 
Holanda a 25 de dezembro de 1920. Após sua 
ordenaçAo (1947), doutorou-se em teologia pelo 
"Athenaeum Pontificium de Urbe 'Angelicum' ", em 
1952. Sua tese de doutorado "De idee der 
gehoorzaamheid ln het Nieuwe T estament" (A 
idéia de obediência no Novo Testamento) foi 
publicada em Utrecht!Nimega em 1952. Chegou 
ao Brasil em 1953. Naturalizou-se brasileiro em 
1963. Desde 1955, professor de teologia moral no 
Semin~rio Maior Redentorista de Juiz de Fora. É 
fundador e professor de Ética na Faculdade de 
Serviço Social de Juiz de Fora. Colaborador da 
Revista Eclesi~stica Brasileira e da Revista 
VOZES. Profundo pesquisador dos problemas da 
vida conjugal, do controle da natalidade, da 
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sexualidade humana e das respectivas posiç6es 
que devem assumir os pastores de almas nesses 
campos. Snoek é hoje, no Brasil, o sacerdote 
moralista mais competente para falar do assunto 
que aborda nesse trabalho. 

1 S. De Batselier, Kern homofllie-Streven, febr. 
1967, p. 440. Dois homossexuais, meus 
conhecidos, chegaram a tentar suicfdio. 

2A simples comunicação deste fato num 
congresso médico realizado ultimamente 
provocou uma reação emocional de tamanha 
violéncia que me fez lembrar aquela palavra do Dr. 
M. Eck: "Não nos esqueçamos de que os inimigos 
mais virulentos de tal ou tal atitude (refere-se ao 
homossexualismo) sAo aqueles nos quais ela est~ 
arraigada inconscientemente sem que queiram 
reconhecé-lo" (Sodome, Le Signe/Fayard, 1966, 
p. 159). 

3 Alguns elementos de bibliografia: H. Thielícke, 
Theologische Ethik, 3 Band, 3 Teil, Tuebingen 
1964, S. 7881812. Thielícke é o grande cMssico da 
teologia moral evangélica. M. Eck, Sodome, 
Essa i sur l'homossexuaifté, Le Signe/Fayard, 
1966. Obra rica e muito documentada, mas um 
pouco irritante j~ pelo próprio titulo. Wes~ 
Hol]losexuality. London 1955. Foi consultado na 
tradução holandesa- Amhem 1961. West é 
psiquiatra e criminologista de Cambridge. G. 
Hagmaier-R. Gleason, Moral Problems Now. 
London 1960. J. Vandervelt-R. Odenwald, 
Psiquiatria e Catolicismo. Lisboa 1962. 
Hagmaier-Gieason existe em traduçAo portuguesa. 
Ambos os livros representam uma tentativa not~vel 
de aproximaçAo entre psiquiatria e pastoral 
(moral). S. De Batse/íer, Kernhomofilie-Streven, 
febr. 1967, pp. 44D-448. O autor é licenciado em 
psicologia e doutor em criminologia pela 
universidade de Lava/na, onde é professor. J. 
Bastiaans, Psychiatrische beschouwingen over 
homosexuallteit en homofilie, ib. pp. 135-143. 
C. Van Emde Boas etc. , Homosexualitei~ 
Kampen-Utrecht-Antwerpen 1965. É o resultado de 
conversaç6es entre católicos, evangélicos e 
humanistas. A. Overing etc., Homosexualiteit 
Pastoreie Cahiers 31! ed. 4, Hi/versum-Antwerpen 
1964. São conferências e discuss6es de 
especialistas, psiquiatras, sociólogos, teólogos 
etc. da Holanda. Evidentemente a bibliografia é 
muito mais vasta, mas pude consultar só esta. 

4De Batselíer, a.c. pp. 44D-1. 



5Bastiaans, a.c. pp. 121-2; 127. 

6Cf. sobretudo cap. 6 e 7. 

7 Cf. M. Eck, cap. 3, De Batselier, Bastiaans, 
Overing, West. 

8Citado por De Batselier, p. 443. N.B. -Desde a 
descoberta do sexo cromossómica em 1949 (por 
Barr}, a teoria freudiana de uma bissexualidade 
original carece de fundamento biológico (Eck, p. 
81). 

9Cf. Overing, pp. 32 e 81. Assinalamos, contudo, o 
parecer de Eck (pp. 255ss.), que é bem mais 
severo. Para ele, trata-se de um verdadeiro 
proselitísmo e contágio contra os quais os jovens 
devem ser protegidos. Nosso Código Penal ado ta, 
noArt. 218, o limite de 18 anosparaambosos 
sexos no tocante él corrupçtio de menores, 
desconhecendo, portanto, a discriminaçáo 
adotada em alguns pafses, onde a proteçtio contra 
contactos homossexuais se estende a uma idade 
mais avançada. 

10Cf. a revista Arcadie de França e Dialoog da 
Holanda. 

1 1 De Batselier, a.c. p. 445. 

12De Batselier, I. c. 

13Cf. a discussáo entre W. Tepe, E. Azzi, e Me. 
Christina na Rev. Psi c. Normal e Patológica 7 
(1961·4), pp. 646ss.; 764ss. F. Duyckaerts, A 
Noção de Normal em Psicologia Clfnlca, S. 
Paulo 1966, Eck, o.c., pp. 102ss. 

' 4M. Eck, o.c., pp. 104ss. 

rsA. Jeanniere, Antropologia sexua~ Duas 
Cidades, Stio Paulo 1965, p. 160. 

16 O. c., p. 249. Ntio passaria um ano sem que 
curasse alguns homossexuais. Cf. porém o que ele 
dizélp. 247. 

17La Méthode Psycanalytique et la Doctrine 
Freudienne lf, Paris 1949, p. 251. 

18Eck, o. c., p. 247. Riviere, em Suppl. de la Vie 
Splrltuelie, n. 73 (1965), p. 137. Refiro-me ao 
tratamento que visa él mudança de estrutura 

homossexual, ntio élquele que visa apenas 
diminuir a libido (foliculina progesterona). 

19Thíelicke, p. 793. 

20Thíelid<e, p. 794. 

21Paraa Teologia Evangélica, cf. Thíelid<e, p. 
788. Para a Teologia Católica, cf. J. Fuchs, De 
castitate et ordine sexuall Roma 1960, pp. 
5~59. 

22Cf. Thíelid<e, p. 790. W. Schoelfgen, Etica 
Concreta Barcelona 1964, pp. 446ss. 

23J. Harvey, Homosexuallty as a Pastoral 
Problem, em Theol. Studíes, 1953, pp. 86-108. 

240.c., p. 103. 

25Thíelícke, pp. 791·2. 

26A respeito de "lei natural", veja-se nosso 
trabalho A Lei Natural na Concepção Evolutiva 
da Mora~ em Revista VOZES, junho de 1967, pp. 
483-488. 

27ct. Eck, p. 260. 

28Citado por Eck, p. 221. Quanto él fidelidade cf. 
pp. 202·5. 

29Citado por Eck, pp. 222·3. 
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30Cf. VanEmdeBoas, a.c., pp. 11 e 13. 

31 Overing, o.c., p. 116. 

320.c., p. 446. 

330vering, o.c., p. 110ss. 

34Eck, p. 223. 

3Soveríng etc., o.c .• pp. 106e 117. O grupo 
protestante publicou este ano: Leven met 
Homofielen (Viver com Homoeróticos). 



Morte e vida na teologia 
O homossexualismo e a AIDS 

na reflexão do teólogo Jaime Snoek 
Entrevista a Dudu Teixeira, 

do Programa de Assessoria do /SER. 

Mais de 20 anos depois da publicação do 
seu polémico artigo "Eles também são da 
nossa estirpe - Considerações sobre a 
homofilia", que resultou em reações 
opostas, por parte da Igreja e de 
homossexuais, o padre Jaime Snoek 
recebeu o enviado especial de 
Comunicações Dudu Teixeira para uma 
entrevista reveladora. Nela, Snoek avalia o 
impacto de seu artigo de 1967, fala das 
reflexões aluais da teologia sobre o 
homossexualismo e se diz "perdendo um 
pouco de segurança e novamente a 
caminho de maior clareza". Além disso, o 
teólogo mostra como o desafio da AIOS 
permanece em aberto para os teólogos 
brasileiros da ~rea da moral. 

Dudu Teixeira 
Qual o impacto causado por seu 
artigo sobre o homossexualismo, 
publicado em 1967? 

Padre Jaime Snoek 
O impacto deu-se em dois sentidos. Por 
um lado, entre os homossexuais, que 
encontraram nele uma nova perspectiva e 
um alento. Muitos dos quais cristãos, 
desesperados com a idéia de condenação 
que o simples fato de ser homossexual 
implicava. Para alguns, o artigo foi, 
praticamente, a salvação, no sentido de ter 
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prevenido suiddios ou outras atitudes 
dramáticas, e de abrir possibilidades de 
também existir para o homossexual cristão 
uma maneira cristã de viver o problema. 
Foi muito gratificante perceber isto. Agora, 
do lado da Igreja, deu-se o contrário. O 
texto foi recebido com muita crnica e até 
mesmo repudiado, com ameaças de 
medidas disciplinares e outras que 
acabaram não dando em nada. 

• Essa reação deu-se mais em Juiz de 
Fora? 

• Não, foi de âmbito nacional, chegando 
até mesmo a Roma. 

• Quais os avanços obtidos pela 
reflexão da Teologia Moral, de lá para 
cá? Particularmente, quais os 
elementos novos que apareceram na 
sua reflexão pessoal sobre o tema? 

• São duas perguntas distintas. 
Primeiramente, quanto aos avanços da 
Teologia Moral. Acho mais fácil dizer que 
no momento atual, no campo da teologia, 
existem quatro posicionamentos. O 
primeiro -a linha tradicional da Igreja
considera todo comportamento 
homossexual, toda a atividade genital, 
sobretudo, como intrinsecamente imoral. E 



isto pelo fato de ferir o significado ou a 
finalidade básica da sexualidade: a 
procriação. Essa continua -sendo a 
posição oficial da Igreja. Uma segunda 
linha de pensamento - na qual incluiria, 
entre outros, Thévenot, Keane e, talvez 
Marc Oraisoin - já apresenta um pequeno 
avanço. Dizia-se: trata-se objetivamente 
de avaliar, sob a perspectiva ética, a 
expressão genital da tendência 
homossexual. A resposta era: estamos 
perante um mal que deve ser 
caracterizado pelo menos como um mal 
ôntico (expressão que Keane gosta de 
usar). Um mal ôntico, sério, um desvio. 
Mas, se para o homossexual numa 
situação concreta, a continência torna-se 
gravemente prejudicial, neste caso a 
expressão genital deixa de ser o 
pecaminoso pelo princfpio da 
proporcionalidade. O mal ôntico aqui é 
resgatado pelo conjunto, pela globalidade 
da situação, que parece para a pessoa 
uma questão de sobrevivência, de saúde 
mental. Um terceiro posicionamento é 
representado pelos autores da obra A 
sexualidade humana (organizada por A. 
Kosnik e publicada em português, em 
1982, pela Editora Vozes. Trata-se de um 
estudo solicitado pela Sociedade 
Americana Católica de Teologia). Esses 
autores dizem o seguinte: o mais 
importante na sexualidade é a 
comunicação, o relacionamento. Se a 
expressão genital corresponde e faz 
crescer o relacionamento amoroso entre 
os parceiros, então pode ser considerada 
moralmente boa. O importante e decisivo é 
a qualidade do relacionamento. Um quarto 
posicionamento- e talvez a gente tenha 
até que falar num quinto - é justamente de 
John Me Neill, ele mesmo homossexual 
(seu livro: The Church and the 
Homosexual, 1976). Para este autor, é 
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totalmente indiferente ser homossexual ou 
heterossexual. Não se pode privilegiar um 
relacionamento heterossexual sobre o 
homossexual. Assim como pode haver um 
relacionamento puro, amoroso, entre 
heterossexuais, também pode haver uma 
coisificação ou instrumentalização; da 
mesma forma, entre parceiros 
homossexuais, pode haver um 
procedimento casto ou um procedimento 
que é imoral. Essa postura de Me Neill, eu 
encontro em vários teólogos- em geral, 
eles mesmos homossexuais -que 
defendem essa tese. Esses autores 
insistem nos valores que são como que 
descobertos e vividos pelos 
homossexuais e que podem representar 
um certo enriquecimento para as relações 
humanas em geral. Querem se livrar do 
estereótipo do relacionamento 
heterossexual. Um deles fala que a 
tendência homossexual é um achado do 
criador. 

• Você colocou quatro 
posicionamentos, mas falou que haveria 
um quinto ... 

• Esta última linha de pensamento parte 
mais do fenômeno social da minoria e 
refere-se a uma sociedade futura, onde 
haveria muito mais flexibilidade nas 
relações e onde ser homossexual ou 
heterossexual seria bastante secundário. 
Veja, por exemplo, o livro de Guy Ménard: 
De Sodome ~ /'Ex ode: jalons pour une 
tMologie de la liberacion gaie, 1982. Ele 
endossa muita coisa do Me Neill, embora 
sua abordagem parta mais das minorias 
reprimidas, lançando mão inclusive de 
categorias da Teologia da Libertação. 

Numa releitura dos dados blblicos, Ménard 
busca ressaltar a relatividade do aspecto 
procriativo e aludir a possrveis 



contribuições da vivência homossexual, 
como a Teologia da Amizade, por exemplo. 

• Você teria uma aproximação maior 
com uma dessas cinco linhas? 

• Por enquanto, me identifico mais com a 
terceira, a dos americanos. Estou 
perdendo um pouco de minha segurança e 
novamente a caminho de maior clareza. 
Há uma pergunta com a qual venho me 
debatendo atualmente, mas ainda sem 
resposta: trata-se de um desvio ou de uma 
simples variação da natureza? Vejo que os 
autores citados têm coisas importantes a 
dizer. A psicanálise, por exemplo, 
demonstra um certo preconceito quando 
trata da questão, como se toda estrutura 
homossexual fosse vi::;ceralmente 
narcisista. Insinua-se que todo 
relacionamento amoroso entre 
homossexuais e entre lésbicas é 
necessariamente frustrante porque seria, 
em última análise, narcisista e egocêntrico. 
E isto me parece um prejulgamento. 
Terramos que ter muito mais dados da 
realidade. E eles existem. Conheço alguns 
relacionamentos entre homossexuais que 
são realmente ricos. As obras de ficção 
também têm seu valor. No filme O beijo da 
mulher aranha, há um episódio 
emocionante, que revela um gesto de total 
desprendimento em nome da amizade. 
Então, tem-se que tomar cuidado com 
julgamentos precipitados. Por outro lado, é 
muito do nosso tempo - da tendência da 
modernidade, com o seu individualismo
ignorar uma relação mais profunda ~ 
reduzir todo relacionamento sexual a uma 
auto-satisfação. Da mesma forma, 
reduz-se toda diferenciação ao can~ter 
cultural. A igualdade acaba por 
transformar-se em nivelamento que elimina 
caracterrsticas próprias do masculino e do 

feminino. Essa é a questão: a 
especificidade do masculino e do feminino, 
que esta corrente de pensamento tenta 
reduzir ou eliminar. Aqui chego a um ponto 
que não me convenço. Contínuo achando 
que estamos perante um mistério do 
homem e da mulher e de uma 
especificidade com profundos significados 
antropológicos. E que, portanto, relativizar 
é uma coisa, mas relativizar a ponto de 
tirar qualquer perspectiva de singularidade 
masculina e feminina e, digamos, de uma 
certa prioridade do heterossexual sobre o 
homossexual, isso ainda não consigo 
acompanhar. Mas esta é uma forte 
tendência que existe. Um pouco a linha de 
Me Neil!, Ménard e outros autores. 

• Como explicar as enonnes 
dificuldades que acompanham o 
tratamento da questão sexual no interior 
da Igreja? Inclusive a delicada questão 
entre a teologia e o magistério? 
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• Posso entrever dois fatores. Aquilo que 
atinge mais diretamente a nós teólogos é 
simplesmente o fato de que o magistério 
continua fixado em uma antropologia -
particularmente a visão de lei natural da 
neo-escolástica - totalmente superada. 
Então, não há como entender. Isso no 
nrvel da teologia. Agora: é claro que existe 
uma série de outros fatores, como aquela 
velha desconfiança perante o sexo, que se 
expressa na lei do celibato e no caráter 
masculino adotado pela Igreja. Essa 
desconfiança não é própria do 
cristianismo, manifestou-se na Igreja 
através daquela corrente subterrânea de 
sexo-pecado, que teve muito relevo na 
época da puritanização do tempo moderno. 
E isso continua. São fatores de ordem 
mais afetiva, emocional, do que racional. 
Por isso mesmo, mais ditrceis de serem 
percebidos e combatidos. 



• Mas os teólogos ainda continuam 
sofrendo pressões nesse campo? 

• É claro! A última manifestação disso foi 
a censura a C. Curran, nos Estados 
Unidos. Mas houve muitos outros antes 
dele. Já no Brasil, abertamente, não me 
consta nada. 

• No Brasil, os teólogos seriam mais 
moderados na reflexão sobre a 
sexualidade? Teriam mais cuidado? 

• Aqui existe pouca coisa publicada. Já 
disse que quando editei aquele artigo 
sobre homossexualismo houve tentativas 
de censura, mas, devido a uma certa 
proteção que eu tinha, não foram levadas 
adiante. Em Roma, quando um amigo viu o 
texto de meu livro Ensaio de ética sexual 
(Edições Paulinas, 1981), advertiu-me: 
prepare-se, porque aqui isso não é aceito. 
O que rr1e salvou, creio eu, foi o prefácio 
de Dom Juvenal Roriz, arcebispo 
metropolitano de Juiz de Fora. 

• Existe, na realidade, um grande hiato 
entre a ética oficial da Igreja e a prática 
existencial da maioria dos católicos. O 
que a reflexão teológica diz a respeito? 

• Quando cristãos sérios, em sua grande 
maioria, se afastam de uma norma do 
magistério, cria-se uma situação de 
mal-estar muito grande, que afeta a 
credibilidade da Igreja, do magistério, 
exigindo no mfnimo um convite sincero 
para que se reexaminem as razões, a 
fundamentação daquilo que a Igreja propõe 
como norma. E é justamente em virtude 
disso que a teologia está muito mais 
próxima da vivência dos cristãos sérios -
também na vivência da fé - do que das 
normas do magistério. R. Me Cormick, um 
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teólogo que eu prezo muito, equilibrado, 
aberto e preparado, já alertara há anos 
sobre o mal-estar gerado por essa 
situação. Na época, ele referia-se mais 
aos anticoncepcionais, então um ponto 
nevrálgico para a Igreja. Eu tomaria, 
entretanto, muito cuidado em não 
transformar aqui a normatividade 
estatfstica em normatividade ética. Mas de 
fato essa situação é anómala, nos 
obrigando a refletir seriamente e, talvez, a 
uma revisão. 

• Alguns autores tendem a atribuir uma 
parcela de responsabilidade pela 
permissividade sexual a certas 
correntes da Teologia Moral renovada. 
Como você vê a questão? 

• Não a vejo incentivando a 
permissividade sexual. Contudo, é 
verdade que a moral tradicional tinha muito 
mais segurança, devido a essa insistência 
na norma prática, no enfoque objetivo dos 
atos imorais. A Igreja, porém, desde que 
esteja em profunda comunhão com as 
bases e com a teologia - cada um com 
seu próprio carisma - . tem todo o direito 
de, em dado momento, recomendar uma 
norma e pedir que a mesma seja 
respeitada. Veja, por exemplo, os recentes 
documentos do episcopado americano: 
sobre a paz e as armas nucleares, sobre a 
economia. Eles foram elaborados em plena 
luz do dia, com amplas discussões. Roma, 
no entanto, sempre usa o véu do 
mistério. Veja, por exemplo, o último 
documento sobre a bioética ... A gente 
sabe que por trás disso está o tal de 
Cafarra, teólogo do Laterão, com idéias um 
tanto estranhas e muito neo-escolásticas. 
Por que não um debate mais amplo com 
as faculdades teológicas, com as 
Conferências Episcopais? Por que essa 



história por debaixo do pano? Assim nunca 
se conseguirá uma situação sadia na 
Igreja. 

• Vamos entrar, agora, no tema da 
AIOS, propriamente dito. A questão da 
sexualidade surge novamente como 
campo de interesse da Teologia Moral, 
sobretudo, hoje, com a problemática da 
AIOS. Qual a posição dos teólogos 
europeus, norte-americanos e 
brasileiros sobre o assunto? E a Igreja, 
como vê essa questão? 

• Sobre o posicionamento dos teólogos 
eu quase não encontrei nada. Já do 
episcopado, sim. Começam a surgir mais 
artigos, como "Reflexion pastorale autour 
du SIDA", de Édouard Boné, publicado na 
Revue TMo/ogique de Louvain, nº 18, de 
1987; "The moral dimensions of AIOS", de 
William C. Spohn, em Theological Studies, 
nº 49, de 1988; ou "AIOS à luz da ética 
cristã", de Bernhard Haring, publicado em 
Contact, nº 56, de 1987. A gente percebe 
que alguns se aproveitam da oportunidade 
para acentuar como melhor preventivo o 
respeito às normas morais no 
comportamento sexual. Outros, contudo, 
preferem não se pronunciar sobre a 
possfvel origem do mal, e propõem uma 
série de medidas para enfrentá-lo. Na 
opinião destes, uma vez que a doença 
existe, deve-se encará-la de maneira 
cristã, dando a maior assistência possfvel. 
Veja o último documento da Comissão 
Administrativa dos Bispos Católicos dos 
Estados Unidos: "As várias faces da 
AIOS: uma resposta evangélica" 
(dezembro de 1987, publicado nesta 
edição de COMUNICAÇÕES DO ISER). 

• Este documento é o que há de mais 
avançado a nivel de episcopado? 

• No momento, pelo menos, é o que há de 
mais explfcito e bem pensado. No entanto, 
só por falar com uma certa objetividade 
sobre preservativos, partindo da realidade 
de uma sociedade pluralista, tem 
provocado reações muito fortes em 
parcela do episcopado norte-americano. 

• O documento apresenta uma forte 
critica à marginalização do aidético. 

• Exalo, e isto é uma constante nos 
pronunciamentos de bispos e de teólogos. 
E acho totalmente odioso vincular a AIOS 
a um castigo de Deus. Diante de tal 
doença, que outra atitude senão aquela do 
próprio Cristo, que quebrou tabus 
aproximando-se de leprosos, curando-os e 
anunciando um ano de graça do Senhor 
(Lc 4,19). E o critério decisivo de Cristo é 
sem dúvida: "Estive nu e me vestistes, 
doente e me visitastes, preso e viestes 
ver-me" (Mt 25,36). A Igreja tem que ser 
uma comunidade de cura, como lembra o 
Conselho Mundial de Igrejas. 
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• Do ponto de vista eclesiástico, 
algumas vezes surge a interpretação de 
que a AIOS seria um sinal dos tempos, 
talvez um "castigo de Deus", o 
"momento de a humanidade receber a 
paga de sua aberração". Como avalia 
esta perspectiva? 

• Numa primeira observação, eu diria que 
não é só pelo sexo que se propaga a 
AIOS. Existe a contaminação pelo sangue, 
os hemofnicos etc. Desse modo, já seria 
um tanto arbitrário ligar isso a um castigo 
de Deus. Em segundo lugar, acho precária 
essa visão muito verticalista, coino se 
Deus estivesse diretamente intervindo 
para castigar. O que a gente pode admitir é 
a existência de certos abusos, como por 



exemplo a promiscuidade sexual, que 
representa um risco para a saúde, é um 
mal, mas está na ordem das causas 
segundas, como o abuso da bebida e 
tantas outras coisas. Pastoralmente, acho 
muito negativo e contraproducente aludir a 
um castigo divino. Trata-se de pessoas 
muito sofridas, e jogar em cima delas o 
peso de um castigo de Deus, levando-as 
talvez a um grave sentimento de culpa, em 
vez de ajudar, as empurra ainda mais para 
o poço do sofrimento. 

• Em recente entrevista ao Jornal do 
Brasil, Herbert José de Souza (Betinho) 
assinalava a importância de 
desd~matizar a AIOS, e alertava sobre o 
risco da situação imunodepressiva que 
em geral acompanha sua manifestação. 
Qual o lugar da Teologia Moral, 
enquanto ligada a valores e atitudes 
fundamentais, nesta desdramatização 
da AIOS? Na relativização desta "zona 
obscura" de preconceitos 
generalizados? 

• Endosso em cheio as colocações de 
Betinho, enquanto a mensagem cristã, que 
é para toda a teologia, é mensagem de 
vida. Compete à teologia no seu âmbito, à 
Teologia Moral, promover a vida e 
combater o mal, a doen,ça e a morte, com 
todos os recursos possfveis. 

• Em nossa América Latina de hoje, a 
Teologia da Libertação vem assumindo 
um papel de grande importância. É, 
fundamentalmente, uma teologia de 
afirmação da vida. A AIOS, enquanto 
portadora de morte, não representa 
igualmente um forte desafio para esta 
reflexão? 

• Um fenômeno como a AIOS, que é uma 

ameaça para toda a sociedade, representa 
um grande desafio para todos nós e, 
particularmente, para os cristãos - isto 
está fora de dúvida. Agora, resta saber de 
que forma a teologia poderia atuar nesse 
sentido. Penso que em duas linhas. Uma 
seria incentivar e mobilizar todas as torças 
e recursos para combater o mal, o que não 
é tarefa espedtica da teologia a não ser 
enquanto motivação. Outra seria 
exatamente aquela perspectiva de 
desdramatização de que falou Betinho, ou 
seja, aprofundar e divulgar toda a visão 
cristã do sofrimento humano. Desvendar 
seu significado, mostrar que ele nunca é a 
última palavra, que sempre existe uma 
perspectiva de vida, de esperança, de um 
futuro que nos vem do próprio mistério do 
Cristo. Cristo ressuscitado, Senhor da 
vida, Senhor da história. Em outras 
palavras, dar um significado àquilo que se 
apresenta como horizonte fechado. 
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• Como os teólogos brasileiros da área 
da moral, que se encontram 
periodicamente, estão trabalhando - se 
é que estão - o desafio da AIOS? Ou 
consideram o tema "menos vital" para 
os que vivem no contexto de um 
submundo? 

• Na realidade, a questão começou a ficar 
palpitante de uns três anos para cá, mas 
apenas entre alguns de nós. Nos últimos 
encontros de que participei parece-me que 
a palavra AIOS sequer foi mencionada. 
Não se tratou do assunto, em parte porque 
este último encontro teve circunstâncias 
particulares. Era o primeiro congresso de 
âmbito latino-americano e comemorava-se 
o bicentenário da morte de Santo Afonso. 
Não havia, assim, facilidade de inserir o 
assunto. Parece-me também que não foi 
escolhido como tema ou subtema do 



próximo encontro. Nestes congressos 
sempre há margem para comunicações, 
mas até agora não houve nenhuma sobre 
esse tema. A impressão que tenho é que, 
por enquanto, a AIOS não ocupa um lugar 
de destaque nos reflexões dos teólogos 
brasileiros. 

• Como você avalia isso? 

• Nem todo mundo teve a oportunidade 
que eu tive lá no Rio, quando participei em 
1987 do Seminário Interdisciplinar sobre a 
AIOS, do I SER e da ABIA, de se 
confrontar mais diretamente com o 
problema. Penso mais nesse sentido. De 
fato, o pessoal ainda não acordou, ainda 
não foi sacudido. Falta um pouco de 
motivação. 

• Não foi sacudido ou não se 
interessa? 

• ~. mas o interesse vem da sacudida, 
quando se percebe suas proporções. Não 
são poucos a dizer: bem, mas morre muito 
mais gente de acidente de trânsito etc. 
Outros dizem: há uma estratégia atrás 
disso, de querer ressaltar o problema da 
AIOS. Alguns falam que o governo, com 

71 

sua polrtica de contenção da natalidade, 
acha uma ótima oportunidade para divulgar 
a camisinha. Neste sentido, mesmo entre 
outros teólogos, existe muita gente que 
ainda não se sensibilizou. Acho que não é 
só problema dos teólogos moralistas. 

• Verificam-se no momento muitos 
encontros nacionais em torno da 
temática da AIOS, com uma presença 
significativa de sociólogos, médicos, 
educadores, antropólogos etc. Mas a 
teologia quase sempre está ausente ou 
distante do debate! 

• Acho um depoimento precioso, e uma 
advertência. Acredito que uma das 
funções da teologia em geral - aqui eu 
prefiro não discriminar - é também refletir 
mais sobre a doença e a morte, e isto 
numa perspectiva cristã. A tendência do 
homem moderno é escamotear o problema 
da morte, do sofrimento e da doença; de 
marginalizá-lo da sociedade. No fundo isso 
manifesta o pavor, o medo do sofrimento. 
Cuida-se dele com muita higiene, bem 
guardadinho, mas por favor ... não entre na 
minha vida. 

Juiz de Fora, abril de 1988 



O futuro com AIDS 
um desafio 

DIETMAR MIETH 
Teólogo Moral 

Parece que devemos nos dispor a 
conviver com a AIOS, com a Sfndrome da 
Deficiência Imunológica Adquirida. A 
capacidade de adaptação do vfrus HIV 
torna ainda mais diffcil a tarefa da solução 
científica do problema. A abordagem é 
diferente, as reações vão da oposição ao 
fatalismo, as medidas que são tomadas 
por responsabilidade social são 
discutíveis. Uma coisa parece evidente: o 
mundo com AIOS tem outro aspecto; a 
AIOS influencia nossa concepção de 
mundo, coloca um desafio para a nossa 
reflexão, para a nossa experiência e para 
o nosso agir, do qual não podemos 
escapar. Por isso são inevitáveis três 
questões: a questão do porquê, a questão 
da responsabilidade da polftica sanitária e 
a questão do comportamento sexual. 

1. A questão do porquê ou a 
questão religiosa 

Algumas reações eclesiásticas precipitadas 
trouxeram logo à baila uma dimensão 
religiosa. É difícil apagar os efeitos de 
palavras de cardeais que disseram ser a 
AIOS um "castigo de Deus" ou uma 
"vingança da natureza", mesmo quando 
feitas as devidas distinções. Parece que 
supõem algo: a possibilidade de afirmar 

autenticamente, em nossa realidade 
complexa, onde Deus intervém ou o que é 
"natureza". 

Contra isso é possível levantar objeções. 
Por um lado, é importante para uma 
resposta religiosa ao desafio da AIOS não 
passar por cima das explicações 
cientrficas. É certo que não se pode 
explicar o surgimento da AIOS no sentido 
de uma corrente causal continua. Mas, 
será que podemos fazer de "Deus" ou da 
"natureza" os substitutos da pesquisa? Se 
fizermos isso, vai reaparecer a suspeita de 
projeção, tirada do velho baú da crftica à 
religião. O Deus cristão se revela em sua 
história com o homem; não é um 
preenchedor de lacunas num sistema de 
explicação do mundo. A imagem cristã de 
Deus não parte do princípio (cf. Jo 9, 1-4) 
de que Deus se apresenta, numa doença, 
como uma relação de culpa e castigo. 
Lembremos a discussão de Abraão com a 
justiça divina (cf. Gn 18,20-33). A justiça 
divina não pode atingir aleatoriamente 
também os inocentes. Ninguém ousa 
negar que a AIOS também pode ser 
transmitida a hemofflicos, casais fiéis e 
crianças. 
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Mas, será que a "natureza" "se defende" 
na AIOS? Quanto a isso, deverfamos 



poder dizer onde está, na África por 
exemplo, a "não-natureza": na civilização 
ou na tradição? Será que o vfrus HIV 
representa um pedaço "intocável" da 
natureza? A força explicativa da palavra 
"natureza" não é muito grande aqui. Mas, 
quando empregamos "natureza" como 
palavra de conotação religiosa, então lhe 
damos uma dimensão mftica. 

Sempre de novo encontramos pessoas 
que trazem como explicação a chamada 
teoria da decadência histórica. Gostam, 
sobretudo, de empregar o esquema da 
decadência dos costumes que ressalta a 
derrocada das forças dominantes de uma 
época. Mas esta imagem da história 
provém da exaltação do desdobramento 
das forças populares em poder militar e 
estratégia organizacional; não consegue 
explicar, por exemplo, a vitalidade do 
espfrito nos assim chamados perfodos de 
decadência. Neste contexto precisamos 
chamar a atenção para o fato de que a 
pressuposta observação da libertinagem 
sexual só traz muitas vezes fenômenos 
superficiais e apresenta para a nossa 
época um diagnóstico problemático. Pois a 
AIOS aumenta o sofrimento do hemisfério 
sul muito mais do que o sofrimento das 
nações de industrialização avançada. E 
mais: a oscilação histórica inicial do 
pêndulo em prol da sublimação da 
corporalidade começou antes e não 
depois da AIOS. 

Se a AIOS coloca um desafio para a nossa 
concepção de mundo e para as questões 
religiosas a ela vinculadas, então esse 
desafio não pode ser respondido com uma 
ou duas palavras e que, além disso, 
contêm certo cinismo com relação aos 
atingidos. Mas, que a questão religiosa é 
pertinente, mostra-o a convivência com 
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um doente de AIOS. Muitas vezes ela se 
coloca como uma questão pessoal de 
teodicéia ou, em geral, como 
questionamento de um Deus que permite 
um sofrimento irreversfvel. A questão da 
teodicéia, essa "rocha do atefsmo" (uma 
expressão do autor alemão Martin Walser), 
faz naufragar nossas racionalizações 
religiosas na explicação do mundo. Deus, 
ao responder a Jó, mostra a 
mpossibilidade de a criatura, em sua 
contingência, alcançar a compreensão 
dessa questão (cf. Jó 38s.). A única coisa 
que sabemos, pela fé cristã, é que Deus 
não dá uma resposta esclarecedora, mas 
uma resposta solidária: na cruz de Jesus 
Cristo. Sob a ótica cristã, a etiologia do 
sofrimento dá lugar à solidariedade com o 
paciente. 

Parece-me que a AIOS provoca mais 
fortemente a questão religiosa, quando se 
trata da concorrência da crença com a 
"fé". Na qualidade de crentes, dentro da 
cultura ocidental, somos sempre, no tundo, 
crentes num duplo sentido: por um lado, 
confessamos o poder criador de Deus e 
nossa contingência como seres finitos e 
criados; por outro, cremos, por costume, 
no poder dos homens de solucionar seus 
problemas e de sempre avançar para a 
solução de novos problemas. A AIOS 
reforça aqui a experiência de que a "fé" em 
nossa cultura teórica traz em si elementos 
de idolatria. Nosso ceticismo religioso não 
deve perturbar a pesquisa e a técnica para 
alcançar fins humanos com meios 
humanos; ele não é um argumento contra 
nossa responsabilidade. Mas ele limita a 
euforia de uma mentalidade de solução de 
problemas e educa para um "domínio 
sóbrio do entusiasmo" (Goethe) pelo 
assim chamado progresso. 



11. O acompanhamento dos pacientes 

A pessoa doente e sofredora é perturbada 
por três interrogações: Por que atingir 
exatamente a mim? Que chances tenho 
eu? Como posso viver de forma 
humanamente digna, na fase da doença, 
do sofrimento e da morte? 

Um processo irreversível do sofrimento e 
da morte coloca uma exigência especial à 
capacidade de auto-aceitação, 
comunicação e auxnio no 
acompanhamento. E levanta-se sobretudo 
uma questão: até que ponto pode-se tirar 
algo construtivo do sofrimento? Os 
possíveis processos de aprendizagem no 
sofrimento não podem, contudo, ser 
exigidos ou cinicamente cobrados. 

Quando, através da iniciativa da Igreja, 
são criados estabelecimentos especiais 
para tratamento dos pacientes com AIOS, 
ou quando essa possibilidade é ampliada 
na assistência estatal - Madre Teresa 
fundou casas desse tipo nos Estados 
Unidos -, então é preciso repensar 
também a "misericórdia cristã". Se deve 
ser um testemunho do anúncio da 
misericórdia divina, então deve orientar-se 
pelo comportamento de Jesus, que nunca 
pergunta pela culpa em casos individuais, 
que deixa à pessoa atingida o diagnóstico 
e lhe dá esperança. Não nos interessa 
aqui a misericórdia no sentido de 
condescendência, mas no sentido de 
aceitar a vida lesada, que traz de volta a 
dignidade dos aviltados. 

Os objetivos do engajamento poderiam 
ser: acabar com o isolamento do 
sofrimento; possibilidade de 
autodeterminação; diminuir a impressão 
de "achar-se um peso para os outros"; 
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fazer compreender que a morte é um 
processo normal da vida; encaixar a 
inutilidade do sofrimento e da morte 
precoces na concepção de que uma vida 
de longa duração temporal ainda não é 
necessariamente vida plena; testemunhar 
que a vida "diante de Deus" está numa 
situação de beneplácito que ultrapassa 
qualquer determinação humana de valor. 
Onde a possibilidade existe e onde as 
pessoas, por iniciativa própria, a procuram, 
deve-se testemunhar o fundamento da 
esperança cristã, isto é, lembrar a 
solidariedade de Cristo na cruz e seu 
acolhimento por Deus numa nova vida. 

Seja como for, a situação dos doentes de 
AIOS não deveria ficar desvinculada 
desses princípios gerais do 
acompanhamento. As Igrejas estão diante 
de uma nova tarefa para a qual deveriam 
acumular experiências e fornecer 
instruções. 

A questão religiosa tratada inicialmente 
vincula as questões "o que podemos 
saber?" e "o que devemos fazer?" com a 
questão "o que podemos esperar?" 
(I. Kantr. Ela não nos isenta de pesquisar e 
agir, mas exige também que apresentemos 
algo concreto para que os fiéis tenham 
motivos de esperança e vivam baseados 
neles. 

•Artigo transcrito da revista Conclllum, 
Petrópolis, Ed. Vozes, n~ 216, 1988. 1 ~ parte. 

Traduçáo de Edgar Orth. 



AAIDS 
e a ética sexual católica 

PEDRO A. RIBEIRO DE OLIVEIRA 
Sociólogo -/SER 

Parece que o debate, mesmo entre 
intelectuais, não se integra bem na cultura 
brasileira. Quando vejo programado algum 
debate, sempre acabo assistindo ou 
participando de um painel no qual cada 
convidado profere sua minipalestra. Só 
raramente vemos alguém retomar um tema 
para rebater ou desenvolver o pensamento 
de outro. O debate sobre a AIDS realizado 
pelo IS ER e pela ABIA em maio de 1987 
não foi exceção: ouvimos várias 
intervenções, algumas brilhantes, mas 
faltou o desenvolvimento do tema. É neste 
sentido que faço aqui minha comunicação, 
esperando contribuir para o debate 
intelectual sobre o impasse da !elogia 
católica face à AIDS e à sexualidade. 
Marli Albuquerque iniciou sua colocação 
falando na estreita relação feita 
pelo pensamento ocidental entre 
saúde-equiUbrio-ordem-natureza-Deus. 
Essa relação, que marca a moral católica 
ainda em nossos dias, foi rompida pela 
"revolução sexual" dos anos 60. O 
desenvolvimento dos antibióticos e a 
difusão dos anticoncepcionais 
possibilitaram a transgressão dos antigos 
preceitos morais sem que viessem 
conseqüências naturais indesejáveis: a 
gravidez inesperada, a sffilis e outras 
doenças atemorizantes. A única barreira à 
desordem social conseqüente à liberação 
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sexual era a religião, já que a doença e a 
concepção estavam sob controle. Mas o 
que podiam as admoestações religiosas 
diante do impulso sexual enfim liberado? 
Os preceitos católicos sobre o 
comportamento sexual foram caindo em 
desuso, embora as autoridades religiosas 
não se cansassem de repeti-los. Já na 
minha geração, que atravessa os 40 anos, 
pouco sobrou da antiga ética sexual 
católica. Para as gerações mais jovens, 
talvez ela não seja mais do que resquícios 
de um passado remoto, quase 
incompreensível. 

É bem verdade que tem havido, entre os 
teólogos católicos, algumas corajosas 
tentativas no sentido de elaborar uma nova 
ética sexual dentro desse novo contexto 
de domínio humano sobre as 
conseqüências naturais da sexualidade. O 
padre Jaime Snoek nos deu um claro 
panorama do status quaestionis. Tenho a 
impressão de que a teologia moral católica 
praticamente não fez avanços 
significativos desde que Paulo VI publicou 
a Humanae vitae, fechando os debates 
abertos nos tempos de João XXIII. E quem 
buscou novos caminhos nessa área foi 
excluído do campo ... É sintomático que 
Leonardo Boff tenha iniciado sua fala 
dizendo que preferia ficar quieto ... Dizer o 



quê? No campo pastoral a Igreja Católica 

faz alguma coisa, mas a cabeça não 
acompanha produzindo uma nova teologia 
moral. O impasse teórico af está. Alguns 
teólogos se esforçam - atê 
semiclandestinamente - para dar um novo 
tratamento aos problemas éticos nascidos 
com a revolução sexual, mas o clima 
eclesiástico não lhes é nada favorável. E 
assim a grande maioria dos católicos 
passou a viver sua sexualidade à margem 
da ética oficial da Igreja. Provavelmente 
alguns o fazem com sentimento de culpa, 
outros procuram não pensar no assunto, e 
talvez muitos tenham construfdo sua 
própria ética sexual. .. O certo é que 
ninguém está satisfeito com a atual 
situação: nem os guardiões dos antigos 
preceitos, porque repetem sempre o 
mesmo sermão sem que lhes seja dada 
atenção, nem os que já abandonaram a 
velha ética sexual, pois sentem que sua 
vida sexual desligou-se de sua fé cristã. 

É nesse contexto de desalento que 
irrompe a AIOS como um raio no céu azul. 
Enfim a natureza vem em socorro da 
religião, assegurando a validade dos 
antigos princfpios: quem desobedecer 
morre, e de morte vergonhosa! Entende-se 
- mas não se desculpa -o júbilo dos 
conservadores, que saúdam a AIOS como 
enviada por Deus para impor a lei da 
Igreja. Quem não se dobrou pelo sermão, 
terá que se dobrar pelo temor da doença. 
Está decretado o fim da revolução sexual! 
Vai acabar a permissividade, o 
homossexualismo, a cópula anal (restarão, 
é claro, a masturbação e o uso da 
camisinha, mas, paciência! ... ). Enfim, será 
restabelecida a relação entre 
saúde-ordem-natureza-Deus, ficando 
assegurada a validade perene da ética 
sexual católica. Nesta perspectiva, a Igreja 
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Católica não precisa rever sua posição 
teológica; recomenda um tratamento 
humanitário aos doentes, mas acima de 
tudo precisa convencer a todos - católicos 
e não-católicos - que a sua ética sexual é 
a única com validade universal e perene, 
porque divinamente estabelecida. Para 
esta posição a AIOS é uma aliada, como 
foram noutros tempos a sffilis e a gravidez 
indesejada. Mas esta não é a única saída 
para a teologia católica; reduzir o 
catolicismo à sua versão integrista é um 
erro primário, só desculpável em quem 
desconhece a história da Igreja e sua 
complexidade. Ela já se defrontou com 
outras revoluções, e não creio que seja a 
revolução sexual dos anos 60 que vã 
paralisá-la. Sua capacidade de assimilar o 
diferente é muito grande. Mais cedo ou 
mais tarde, a revolução sexual - que veio 
para ficar - terminará por inspirar uma 
nova ética sexual católica. Talvez a AIOS 
revele aqui um aspecto positivo - dentre 
aqueles apontados pela intervenção de 
Marli Albuquerque, historiadora da Fiocruz 
-, funcionando como agente catalisador 
que apresse essa produção teórica. A 
teologia da libertação, que hoje tem como 
núcleo a teologia da vida, não poderá mais 
escapar do desafio que a morte de AIOS 
está trazendo e provavelmente trará em 
escala cada vez maior. Mais cedo ou mais 
tarde, a teologia da libertação será feita 
também a partir do homossexual. O 
homossexual, com sua vida ameaçada 
pela morte infamante, não pode ser 
abandonado por uma teologia que se 
define libertadora, e ar vai haver mudança 
pra valer na teologia moral. 

A teologia da libertação só foi inovadora 
porque assumiu a antiga tradição blblica de 
que é o pobre quem faz a crítica radical da 
sociedade. A teologia moral também só 



criará algo novo quando tomar a 
perspectiva do excluído da sociedade 
sexual. E este é o homossexual. A mulher 
na sociedade machista é dominada, mas 
não é sexualmente excluída; por isso a 
teologia moral a partir da mulher só é 
capaz de avanços limitados. Já o 
homossexual está realmente à margem: é 
o ridicularizado, o desprezado, o 
desconsiderado. E a AIOS vem tornar 
ainda mais grave sua marginalização, 
levando-a a um ponto de visibilidade que 
se torna insuportável. Não dá para ficar 

impassível vendo os homossexuais 
morrerem como moscas! O agravamento 
da situação levará a Igreja a abrir seu 
potencial intelectual, capacitando-se a 
produzir uma nova ética social. Como será 
ela, ninguém pode saber hoje. Mas o 
caminho já começa a se delinear: uma 
ética de vida, de liberdade e libertação, 
construída a partir dos excluídos da 
sexualidade estabelecida: os homens e 
mulheres homossexuais, principalmente 
aqueles que têm a sua vida ameaçada 
pela AIOS. 
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As várias faces da AIDS 
uma resposta evangélica 

COMISSÃO ADMINISTRATIVA DOS 
BISPOS CA TÓUCOS DOS EUA 

Introdução 

"Queridos irmãos e irmãs no Senhor, e 
homens de boa vontade. Na vida da 
sociedade, como na vida de todos os 
indivfduos, há eventos significativos e 
momentos decisivos. De fato, eventos 
parecidos são experimentados hoje pela 
nossa sociedade: a ameaçadora presença 
da doenca conhecida com o nome de 
AIOS (Acquired lmmune-Deficiency 
Syndrome). 

AIOS é uma realidade que todos nós 
temos que enfrentar, esteja esta infecção 
representada pela presença do 
desconhecido vfrus HIV numa mulher 
grávida ou numa criança, pelo corpo cada 
vez mais fraco de um individuo afetado 
pelo AAC (AIOS Related Complex), pela 
possibilidade de uma morte iminente 
devida ao próprio morbo. 

Nessa doença, a Igreja tem que enfrentar 
um importante problema pastoral. A 
etiologia dessa epidemia mortal, a 
prevenção e a cura por aqueles que estão 
afetados, incita a nossa sociedade a tomar 
em consideração sérias decisões do ponto 
de vista moral. Como devemos nos 
comportar com aqueles individues que têm 
sido expostos ao vfrus ou com aqueles 

que estão afetados pelo vfrus? Quais as 
responsabilidades que nós temos, como 
membros da Igreja e da sociedade, quanto 
à cura e ao apoio que podemos 
oferecer-lhes? O que é que podemos e 
temos que fazer para impedir que esta 
doença se alastre? Como e quanto as 
nossas escolhas, com as suas 
implicações morais, irão influenciar a 
geração atual e, muito provavelmente, 
também as gerações futuras?" 

(• . •) 

"As nossas reflexões podem resumir-se 
como segue: 

-Como qualquer outra enfermidade, a 
AIOS é uma doença que afeta os seres 
humanos, à qual temos que responder 
coerentemente com a melhor informação 
médica e cientifica disponfvel. 

- Como membros da Igreja e da 
sociedade, temos a responsabilidade de 
ser solidários e ter compaixão por aoueles 
que estão expostos ou afetados por esta 
doença; temos que prestar a essas 
pessoas assistência espiritual e pastoral, 
como também serviços médicos e sociais, 
e oferecer conforto às suas famOias e 
amigos. 
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- Como membros da Igreja, temos o dever 
de apresentar de maneira clara o 
ensinamento moral e católico com relação 
à afetividade e à sexualidade humanas. 

- Qualquer discriminação ou violência 
dirigidas contra indivfduos afetados pela 
AIOS é injusta e imoral. 

- Como sociedade temos que desenvolver 
programas educativos e de outros gêneros, 
para impedir a difusão dessa doença. Tais 
programas deveriam incluir uma 
verdadeira compreensão da afetividade e 
sexualidade humanas e da existência de 
um pluralismo de valores e 
comportamentos na nossa SC'ciedade. 

- Aquelas pessoas qtJe têm sido expostas 
ao vfrus devem viver de uma maneira que 
não cause nenhum prejufzo para as outras 
pessoas. 

<• • •) 
"O que é que diz o Evangelho a respeito 
dessas faces representativas da AIOS? 

Jesus nos revelou que Deus tem 
compaixão e não é vingativo. Cada ser 
humano tem um valor inestimável, porque 
foi criado a imagem e semelhança de 
Deus. Qualquer vida humana é sagrada e 
a sua dignidade tem que ser respeitada e 
protegida. O ensinamento de Jesus com 
respeito à sexualidade humana e às regras 
morais ensinadas pela Igreja não são 
imposições arbitrárias sobre a vida 
humana, mas revelações do seu profundo 
significado." 

(•. • ) 

"Para os cristãos, então, as situações de 
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pessoas doentes de AIOS não têm que se 
tornar ocasião de estereótipos e 
preconceitos, de amargura ou 
recriminação, de recusa ou isolamento, de 
injustiça ou condenação. Elas nos dão a 
oportunidade de caminhar com aqueles 
que sofrem, de ser compassivos com 
aquéles que também nos fazem sentir 
receio, de infundir força e coragem para 
aqueles que sabem que terão que morrer, 
como também aos seus familiares e 
amigos." 

(•. •) 

"Embora seja compreensfvel o fato de que 
haja medo e incerteza a respeito de uma 
doença nova e mortal como a AIOS, 
encorajamos todos os membros da nossa 
sociedade a aproximar-se das vrtimas 
dessa doença com compaixão e 
compreensão, como de qualquer 
indivfduo que sofra qualquer outra doença 
mortal. 

Estamos preocupados com o crescimento 
de atitudes e de gestos de violência contra 
os gays e pessoas lésbicas, porque a 
AIOS tornou-se uma questão nacional. 

Nós condenamos absolutamente essa 
violência. Os homossexuais, quer sejam 
homens ou mulheres, ou as pessoas que 
estão afetadas pela AIOS, não deveriam 
ser objeto de discriminação, injustiça ou 
violência. Todos são filhos e filhas de 
Deus, todos são membros da nossa 
sociedade, e têm direito ao 
reconhecimento de sua dignidade humana 
integral." 

<• • •) 
"Aqueles que são atingidos pela AIOS 



deveriam ser estimulados sempre que 
possível a continuar conduzindo uma vida 
ativa dentro da comunidade ou no trabalho. 
Além disso, eles têm também direito a uma 
habitação decente, e os proprietários de 
apartamentos não têm justificativa para 
recusarem este direito puramente por 
causa da doença." 

<• • •> 
"A nossa principal preocupação é o 
bem-estar moral e físico das pessoas, sua 
não condenação, independentemente do 
quanto podemos desaprovar suas ações." 

(•. •> 
"Em harmonia com os valores e a 
compreensão das Escrituras, a nossa 
tradição religiosa, e uma filosofia da 
pessoa humana conforme a ambas, 
acreditamos que a melhor fonte de 
preservação, para as pessoas individuais 
e para toda a sociedade, origina-se de uma 
integral e autêntica compreensão da 
personalidade humana e da sexualidade e 
do esforço para eliminar as causas do 
abuso de drogas por via endovenosa. 
Estamos convencidos de que, atualmente, 
as únicas medidas realmente capazes de 
combater essa doença são aquelas 
que visam a uma educação e a uma 
mudança de comportamento." 

<• • •> 
"Do nosso ponto de vista, qualquer 
discussão sobre a AIOS tem que ser 
colocada dentro de um contexto mais 
amplo, que afirme a dignidade e o destino 
da pessoa humana, a moralidade das 
ações humanas, e considere as 
conseqüências de escolhas individuais 
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com respeito à sociedade como um todo." 

<• • •> 
"Por isso, qualquer pessoa que seja 
considerada 'em risco', tendo estado 
exposta à AIOS, tem a grande 
responsabilidade moral de não expor 
ninguém mais ao vírus. Isso significa que, 
se uma tal pessoa pensa em casamento 
ou procura um íntimo contato sexual ou 
pensa em doar sangue, órgãos ou 
esperma, tem a responsabilidade moral de 
submeter-se a um controle para verificar a 
presença do vírus e de comportar-se de 
maneira tal que possa evitar o perigo para 
as outras pessoas." 

(• • •> 
"Os indivíduos afetados por essa 
enfermidade, seus familiares e os amigos, 
precisam de solidariedade, de conforto e 
apoio. Como todos aqueles que se 
encontram diante de uma morte iminente, 
podem sentir raiva de Deus e também uma 
sensação de afastamento de Deus e da 
Igreja, tendo que enfrentar a inevitabilidade 
de morrer. Por isso é muito importante que 
alguém esteja perto deles na sua dor, 
respeitando sua tradição religiosa, e lhes 
ajude a ver um significado lá onde parece 
não existir significado algum. A oferta ou a 
segurança deste tipo de amizade tem uma 
particular importância para impedir que 
tomem conta dos doentes de AIOS 
pessoas que poderiam diminuir o respeito 
pela vida, encorajando a eutanásia e o 
suicídio." 

Publicado na fntegra em 11 Reg no, 
5 (590): 170..177, 1988. 



VITRAL 
WALDOCESAR 

A AIOS na imprensa evangélica 

A imprensa evangélica, com certa 
freqüência, tem se preocupado com a 
questão da AIOS. Sem a pretensão de 
oferecer uma cobertura completa sobre os 
jornais e revistas que vêm debatendo o 
assunto, no exterior, mas principalmente 
no Brasil, registramos em ordem 
cronológica algumas manifestações {os 
originais encontram-se na redação de 
Comunicações). Também reproduzimos 
textos que mencionam a igreja evangélica 
e trechos de uma carta do 
Secretário-Geral do Conselho Mundial de 
Igrejas, Pastor Emílio Castro, sobre o 
ministério da Igreja junto aos condenados 
pela AIOS. 

Junho 1986 - Ultimato 

Dedica doze páginas ao tema da AIOS, 
sob vários ângulos e diferentes tftulos, 
entre os quais: "O vfrus da AIOS e a 
Graça de Deus·: "Aberração", "O marco 
histórico e geográfico da sodomia", "Diga 
aos homossexuais que voltem atrás", 
"Dias sombrios para os homossexuais". 

No artigo introdutório "O vfrus da AIOS e a 
Graça de Deus", a revista declara que "A 

Doença do Século { ••• ) manifesta também 
a graça de Deus { ••• ) Se Deus na história 
de Jonas lançou mão de um verme para 
falar do profeta (Jn 4,7), por que não 
poderia hoje manifestar-se ao homem do 
Século XX por meio de um vrrus?" O artigo 
transcreve trechos de vários 
pronunciamentos sobre valores 
como a virgindade e a 
fidelidade conjugal. E termina prevendo 
que a cura da AIOS "poderá ocasionar 
novo retrocesso moral, como aconteceu 
quando a sflilis foi dominada. { ••• ) O homem 
é assim mesmo. Ele rapidamente se 
corrompe de novo, depois de ser alvo do 
amor de Deus." 

Março 1987 - Church and Society 
Documents 

Publica "AIOS e a Igreja", em quatro 
lfnguas. A publicação contém duas partes 
distintas. A primeira é o texto editado do 
Hearing do Comitê Central do Conselho 
Mundial de Igrejas {CMI), organizado pela 
subunidade do CMI Igreja e Sociedade, 
realizado em janeiro de 1987. A segunda é 
o documento "AIOS e a Igreja como uma 
comunidade de cura", baseado na 
consulta ecumênica realizada em junho de 
1986, na Sufça, chamada "Ética e AIOS". 
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Esta consulta foi organizada pelas 
subunidades Igreja e Sociedade, 
Educação Familiar e Comissão Médica 
Cristã, todas do CMI. 

No Hearing, o Comitê Central do CMI 
aprovou a seguinte recomendação: "O 
Comitê Central do CMI conclama todas as 
igrejas a divulgarem a gravidade do 
problema da AIOS e a utilizarem todas as 
oportunidades para cooperar entre si e 
com as agências de educação, saúde e 
questões sociais, bem como com a mfdia, 
para a promoção de programas 
educacionais apropriados". 

O documento final da consulta de junho de 
1986 diz: 

"A crise de AIOS nos desafia 
profundamente a ser a Igreja em atos e em 
verdade: a ser a Igreja enquanto uma 
comunidade de cura. A AIOS é um divisor 
de águas e desafia as igrejas a abrirem 
seus próprios corações, arrependendo-se 
da inatividade e do seu rfgido moralismo. 
Uma vez que a AIOS não escolhe raça, 
classe social, sexo, idade, orientação e 
expressão sexual, ela desafia nossos 
medos e repulsas. A própria comunidade 
de cura precisa ser curada pelo perdão de 
Cristo". 

Abril 1987 - Ultimato 

Traz cinco páginas sobre "A questão 
Gay", com o seguinte trtulo: "Ultimato 
recebe e corrige texto sobre 
homossexualismo do Grupo Gay da 
Bahia." Considerando que o referido texto, 
que tem como trtulo "O que todo crente 
deve saber sobre o homossexualismo", 
contém vários deslizes de exegese blblica, 
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a revista analisa e rebate cada afirmação 
do Grupo Gay. 

Julho 1987 - Jornal Contexto 

"AIOS preocupa Igreja" 
"O Presbitério de Campinas, da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, cujo presidente é o 
pastor Lysias Garcia da Costa Jr., aprovou 
em reunião realizada dia 12 de junho 
passado a criação de uma Comissão 
Especial em caráter permanente para 
definir a posição do Concnio, através de 
uma pastoral, sobre a questão da AIOS. A 

Comissão deverá apresentar a Pastoral 
dentro de 30 dias, além de manter as 
igrejas informadas sobre o 
desenvolvimento da doença e 
providências que surgiram nessa área. A 
Comissão, que está composta por 
pastores, presbrteros, médicos e 
assistentes sociais, deverá apresentar um 
informe completo sobre o trabalho no inrcio 
de 88, e os resultados deverão ser 
divulgados na imprensa denominacional e 
secular." 

Agosto 1987 - Aconteceu no 
Mundo Evangélico 

Publica a mesma notfcia do Jornal 
Contexto. 

Outubro 1987- O Jornal Batista 

"Sobre a AIOS" 
Artigo esclarecedor sobre o vrrus e como 
evitar o contágio, recomendando que é 
"bastante pôr em prática preceitos blblicos: 
abster-se dos vfcios, praticar a monogamia 
e evitar os desvios sexuais." E relembra 



vários textos blblicos: Dt 28,59-61; Gn 
19,1-11; 24-25; 27-29; Rm 1,24-32; 2,4-6. 

Outubro 1987 - Brasil Presbiteriano 

Transcreve trechos da pastoral do 
Presbitério de Campinas, que nomeou uma 
Comissão Especial e enviou às suas 
igrejas o trabalho por ela realizado. A 
Epístola de Paulo aos Romanos 1, 26-27, I 
Coríntios 6, 9-10 e Romanos 14, 10-12 são 
citados. Assina o texto o Reverendo 
Lysias Garcia da Costa Júnior, presidente 
do Presbitério de Campinas e relator da 
Comissão Especial. 

Dezembro 1987 - AGEN 

"Igreja e governo juntos em projeto sobre 
a AIOS" 
"Diversas Igrejas cristãs, católicas e 
evangélicas, irão desenvolver, com a 
Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo, um projeto comum para levar a 
discussão sobre a AIOS - Síndrome da 
Deficiência Imunológica Adquirida- ao 
interior das comunidades cristãs. Além das 
Igrejas, estarão juntas no projeto 
organizações como a União Brasileira de 
Juventude Ecumênica (UBRAJE), 
Fraternidade Cristã dos Deficientes e o 
Centro dos Hemofnicos do Estado de São 
Paulo. O trabalho conjunto desenvolvido 
em São Paulo poderá ser ampliado, 
depois, a nível nacional" (AGEN, 
24/12/87). 

Janeiro 1988 - IBASE: Cronologia 
de 01 /01 /88 a 31/01/88 

"A Assembl~ia de Deus expulsa mãe de 
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aid~tico" 

"A Assembléia de Deus na praia dos 
Ingleses, em Florianópolis (SC), expulsou 
a viúva Delza Dalvina de Souza, de 48 
anos, que há 28 freqüentava a igreja. O 
motivo da expulsão foi por ela ser mãe de 
Ary Gomes da Silva Filho, de 29 anos, 
homossexual e portador do vírus da AIOS 
(Sfndrome de lmunodeficiência Adquirida) 
há quase um ano" (JB, 20/01/88). 

Janeiro 1988 - Rápidas 

"Respuesta a la crisis de/ SIDA" 
"Com o objetivo de defender os direitos 
humanos de pessoas contaminadas pela 
AIOS (SIDA), implementar um programa 
educativo com uma pastoral adequada e 
criar um serviço de capitania, o Movimento 
Ecumênico pelos Direitos Humanos, que 
integra sete igrejas evangélicas e uma 
diocese católica, enviou uma carta aberta 
às igrejas membras 'na qual assinala a 
necessidade de abandonar rígidos padrões 
moralistas e dar uma resposta criativa e 
solidária a pessoas afetadas pela 
enfermidade'." 

Janeiro 1988 - O Jornal Batista 

Artigo do pastor Genival Costa e Silva, sob 
o tflulo "AIOS, incúria humana ou castigo 
divino?", baseado em Romanos 1, 18-27. 
Como as demais doenças, a AIOS é fruto 
do pecado humano e também um castigo 
de Deus "para chamar a atenção do 
homem pelo desrespeito aos seus ensinos 
como fizera no passado ( ... ) e Deus 
poderá agir da mesma maneira como 
fizera com as cidades de Sodoma e 
Gomorra, transformando-as em montões 
de cinza." 



Fevereiro 1988- SOEPI 

"Acompanhar os que morrem de AIOS" 
"A Igreja deveria redescobrir seu ministério 
junto aos moribundos, sugere o 
secretário-geral do Conselho Mundial das 
Igrejas, EmOio Castro, na carta que acaba 
de enviar às Igrejas anunciando um 
colóquio que terá lugar em novembro 
pr6ximo sobre a terrfvel doença da AIOS. 

'A AIOS inscreve-se hoje na ordem do dia 
de muitas Igrejas, e nós esperamos -
escreve o secretário-geral - que esse 
colóquio será o momento para debater os 
diferentes métodos pastorais e seus 
fundamentos teológicos e éticos. Esse 
flagelo será objeto das preocupações de 
numerosos grupos confessionais em suas 
conferências anuais de 1988'. 

(• . • ) 

Para as Igrejas, trata-se de repensar sua 
abordagem pastoral aos aidéticos e suas 
famOias. 'A AIOS e seu modo de 
propagação provocam muita culpabilidade, 
raiva de si, ódio, tristeza, medo diante da 
morte etc', nota o secretário-geral do CMI. 
'Muitos doentes perderam todo contato 
com a famOia, e vivem em grande solidão. 
A Igreja pode fazer muito para ajudar 
essas pessoas a assumirem sua angústia, 
a aceitarem a tristeza e a morte; ela deve 
redescobrir seu ministério junto aos 
moribundos. Ela pode também levar as 
famnias a se reencontrarem e se 
aceitarem'." 

Fevereiro 1988- O Jornal Batista 

Outro pastor, Gorgônio Barbosa Alves, 

escreve sobre a AIOS como uma doença 
moderna, esclarecendo seus aspectos 
médicos e sociais. 

Fevereiro 1988 - Aconteceu no 
Mundo Evangélico 

Reproduz a noticia sobre a Assembléia de 
Deus que expulsou mãe de aidético 
(transcrição do Jornal do Brasil de 
20/01/88) e comenta a atitude deformada e 
moralista da Igreja. 

Março 1988 - O Estandarte 

Publica um suplemento especial intitulado 
"AIOS X VIDA". Entre matérias de caráter 
médico-informativo e religioso, como "O 
toque da graça", do Reverendo Abival 
Pires da Silveira, o suplemento traz uma 
entrevista com um aidético, evangélico, 
que fala do trabalho, das relações 
pessoais e familiares, da supervalorização 
da morte por AIOS e do "compromisso 
com a vida e não com a morte". 

Março 1988 -IBASE: Cronologia de 
01/03/88 a 31/03/88 

"Evangélicos farão albergue para 
aidéticos" 
"Igreja Evangélica Batista de São Paulo 
está construindo, em uma área de 7 mil 
metros quadrados na zona sul da capital 
paulista, um albergue destinado aos 
portadores da AIOS (Sfndrome da 
lmunodeficiência Adquirida) que não têm 
famOia nem condições de pagar o 
tratamento. (O Globo)" 
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Abril 1988 - O Jornal Batista 

O pastor Gorgônio critica artigo da revista 
Veja (13-01-88) sob o trtulo "O vfrus do 
preconceito", no qual uma vftima da AIOS, 
homossexual e ex-seminarista, se revela 
indignado com a marginalização que 
sofreu, inclusive por segmentos da Igreja 
Católica. 

Junho 1988 - Brasil Presbiteriano 

Publica "Visitando o aidético", de Eleny de 
Paula Cavalcanti, que atende doentes com 
AIOS em hospitais. A autora fala da 
"solidão maior" do aidético, que não é a 
trsica: "é a dor da solídão". Recomenda ao 
visitante que escute e, depois, uma vez 
identificado com o doente, sentindo a sua 
dor e o amando, fale "de modo 
compreensfvel, com a simplicidade da 
linguagem de Jesus quando falou ao 
povo", convidaMo o paciente "a receber 
Jesus como Salvador". 

O psicólogo Ageu Horinger Lisboa 
comenta o texto de Eleny, no mesmo 
número, dizendo que aprendeu muito com 
ela e que "Minha esperança é que nós 
evangélicos não aluemos apenas por 
voluntarismos e impulsos de pena ou por 
compulsão religiosa, mas com sabedoria, 
humildade e competência. Ajudar alguém é 
tarefa muito séria." 

Julho 1988- A Voz Missionária 

"SIDA (AIOS): perigo à integridade da 
criação" 
O dr. Domingos Alves de Lima Neto fala 
sobre as curas narradas na palavra 
sagrada, sem preconceitos, pois as 
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doenças, como a AIOS, intervêm 
negativamente na obra da criação, e 
"Deus legou-nos a responsabilidade de 
zelar pelo equillbrio natural", deixando de 
lado estigmas e atitudes moralistas. 

Agosto 1988 - Aconteceu no 
Mundo Evangélico 

"Campanha Anti-AIDS" 
"Assim como todos os segmentos da 
sociedade, os evangélicos também estão 
se manifestando a respeito de um dos 
grandes problemas enfrentados pelo 
mundo hoje: a AIOS. O Conselho Mundial 
de Igrejas (CMI), em recente declaração, 
exortou às igrejas para que dêem atenção 
pastoral às vrtimas da doença 'sem 
barreiras, exclusões e hostilidades'. A 
Igreja Episcopal do Brasil manifestou-se 
através do bispo Sumio Takatsu, para 
quem o uso de preservativos deve ser 
deixado 'a critério de cada um', e defende 
'um tratamento compreensivo e sem 
preconceitos para as v Rimas'. o pastor 
Paulo Lutero Melo, da Igreja Pentecostal O 
Brasil para Cristo em São Paulo, vê como 
única safda para diminuir a taxa da AIOS a 
'volta às normas evangélicas quanto à vida 
sexual'. Já o pastor Joel Freire da Costa, 
da Assembléia de Deus em São Paulo, diz 
que a campanha anti-AIDS 'deve ser 
seguida por uma outra iniciativa 
governamental contra a pornografia, 
atingindo-se as causas e não somente os 
efeitos do problemas'." 

Agosto 1988- Lutheran World 
lnforrnation 

Publica "A atitude da igreja em relação aos 
doentes de AIOS deve ser de compaixão, 



não de condenação, diz o Comité 
Executivo da Lutheran World Federation". 
A matéria, que faz um resumo de 
documento do Comitê (reunido em 
junho/julho), informa que, além de agir com 
compaixão, "a igreja deve também fazer o 
que puder para identificar fatores sociais e 
económicos envolvidos na disseminação 
da doença". Onze resoluções foram 
aprovadas pelo Comitê, inclusive a de 
"facilitar um estudo teológico sobre o 
ensinamento da igreja a respeito da 
relação entre pecado, culpa, vergonha e 
doença". Além disso, o Comitê e as suas 
igrejas-membros são chamados a 
cooperar com outras agências para 
promover educação sobre a AIOS e ter 
uma visão geral da crise relacionada a 
esta doença. Ao final, citando o 
documento, diz a matéria que "apenas 
uma igreja inclusiva é verdadeira em 
relação ao exemplo de Jesus Cristo". 
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