A VISITA DO VATICANO AO BRASIL
JACQUELINE PITANGUY

Em marco de 1994, realizou-se, na sede das Naceies Unidas, em Nova
lorque, reuniao preparataria para a Conferência Internacional de Populacao e
Desenvolvimento, que teria lugar em setembro daquele ono, na cidade do Cairo.
Representantes de governos de cerca de 200 poises all acorreram para analisar a
proposta preliminar do Plano de Acao a ser apresentado para debate e aprovacao
durante a Conferència. A sesstio inaugural desta reuniao fol presidida pelo Dr. Fred
Zai, natural de Gana, medico internacionalmente respeitado por seu,trabalho nas
areas de sa0cle reprodutiva e popUlacao.
Tao logo teve hick) reuniaa, o representante do Vaticano (Estado ali
presente na qualidade de observador) solicitou a palavra, desqualificando o documento a serexaminado alegando que aquele Plano de Acaoferia principlos basicos
da etica. Dr. Zai respondeu corn firmeza, afirmando que a Igreja Catalica fle)
detinha nem deveria pretender deter ::o monopalio da elica naquele espaco onde
representantes de religioes, curium's e nac lona lidadescliversas se encontrava m para
a busca de urn consenso ern torn° determinados principios e proPostas norteadores
da acao da ONU e dos poises membros, diversos em sua culture, religiao, formas de
governo.
•
Ressaltando a importancia crucial do respeito oo pluralismo, Dr. Zai
recusou-se a discutir a questa() dos direftos reprodutivos no ambito de uma êtica
dogmatica, situando-a no espaco laic° eblural das Nacaes Unidas. Acredito que, ao
asslm proceder, ele estabeleceu claramente os part-metros nos quaffs devem ser
debatidas this questaes, afastando-as do marco doutrinario de qualquer
Nao se deve perder de vista esta perspective do pluralismo, pilar de
qualquer sociedade democratIca, que, como o Brasil, comporta diferentes culturas,
ragas e religlaes no marco de urn Estado laico, ao refletir sobre a recente visita do
Papa ao pals. Durante sua estada no Rio de Janeiro, em repetidas ocasiaes, o Chefe
da lgreja Catalica reivindicou o monopallo da êtica em questoes relatives aos direitos
reprodutivos, particularmente corn relacao ao abortamento voluntario. A visita
coincidiu corn o debate pelo Congresso Nacional do PL-20, projeto de lel que visa

regulamentar o atendimento a interrupcOo da gravidez nos casos Ja previstos no
C6digo Penal de 1940, a saber, estupro e risco de vida. Ao se negar a aceitar a
Interrupcdo voluntdria da gravldez em qualquer circunstáncla, mesmo quando esta
pode levar a morte materna - inclusive trazendo em sua comitiva a Orf CI de uma
mulher que optou por levar a termo gravldez de alto risco, morrendo ao dar a luz -,
o Papa revestiu sua visita de carater politico, salientando o papel protagOnico da
Igreja CatOlica na arena do Congresso Nacional.
Cabe ressaltar, neste sentido, a lucidez da Professora Ruth Cardoso que,
em entrevista a imprensa sobre a posictio da Igreja CatOlica diante do debate deste
projeto de let procurou desvincular esta instituicelo e seu raio de influencia, do
espaco prOprio ao poder legislativo federal.
A reafirmacdo pdolica, pelo Papa, do posicdo da Igreja CatOlica, contraries ao abortamento em qualquer circunstOncia, e sua tentativa de influenclar o
legislativo braslleiro que, em principlo, deve representar uma sociedade complexa
e plural, faz lembrar o cenOrio das NagOes Unidas e das tentativas do Vaticano, ao
longo de 1994 e durante a prOpria ConferOncia do Cairo, de retirar do Plano de Aco o
parOgrafos que defendlam, como direlto e como questdo de saCide pdolica, o
acesso ao abortamento nas situacoes previstas nas legislacOes nacionais dos poisesmembros. Tendo sofrido significativa derrota no cenario Internacional do ONU, tanto
no Cairo quanto, em 1995, em Beijing, na Conferencia da Mulher (menos de 18 poises
em todo o mundo proibem a interrupcdo da gravldez em qualquer circunstöncia),
o Vaticano continua insistindo no sentido de influenciar arenas politicas nacionais de
socledades plurals e laicas como o
A visita papal e sua investida contra o PL-20 acirraram o debate sobre
saCide publica e abortamento no pais, evidenciando a influèricia que a Igreja
Calblica ainda detóm em certos setores mas trazendo a tona a posicdo de outros
setores como o Judiciario, que, via de regra, se colocam a margem fiesta discussOo,
e que vieram a pCiblico para dar testemunho de seu apoio a regulamentacdo do
abortamento nas situacOes ja previstas em lei e mesmo a ampliacOo destas circunsteincias, tornando explicita a complexidade deste debate no pais.
Extremamente significativos foram os resultados de pesquisa de opinido
do Jornal do Brasil realizada no Rio de Janeiro em fim de setembro de 97, evidenciando que a expressiva maloria (74%) do populacdo, que se auto-identificava como
catOlica, era favoravel ao abortamento legal.
Manifestacelo organizada por grupos de mulheres de todo o pais, corn o
apoio do Rede Nacional Feminista de SaUde e Direitos Reprodutivos, do Articulacdo
de Mulheres Brasileiras, das CatOlicas pelo Direito de Decidir, bem como de entidades de classe como a Federacdo Brasileira das Socledades de Ginecologia e
Obstetricia, FEBRASGO, da União Nacional dos Estudantes, UNE, e de organizacOes
sindicais como a CUT, colheu assinaturas de apoio ao PL-20, em cartOes postais
enviados ao Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, milhares de assinaturas foram
colhidas no doming°, 28 de setembro, o dia Latino-Americano de Luta pela
Descriminalizactio do Aborto. Milhares de pessoas se manifestaram favoravelmente
a aprovacdo deste projeto de lei e multas delas afirmaram inclusive sua poslcão
favorOvel a ampliacdo do direito a interrupcdo do gravidez.

De urn estado relativamente sonolento no qual estava submergido, nos
anos 90, o debate sobre o aborto no Brasil, esta tematica voltou ao cenario
confrontando interlocutores cujas posicaes ndo se restringlam ao PL-20, mas apontavam, de fato, para urn componente basic°, da cidadania feminina, quer seja, o
direito a tomar decisaes sobre a vida reprodutiva, inclusive o de interromper uma
gestacdo.
Ao longo dos seculos, a mulher, ern diversas culturas e momentos histarlcos, tern sido repudiada ern funcao de sua incapacidade de gerar filhos. A
infertilidade ou o abortamento espontöneo tern constiturdo, via de regra, urn
elemento de desvalorizacao social e ostracismo da mulher, nao sendo, entretanto,
considerados como crime, passivel de puniceio. A criminalizactio do abortamento
relaclona-se, assim, as circunstancias em que este ocorre, espontãneo ou voluntario,
estando, portanto, estreitamente vinculada ao exercicio de uma escoiha reprodutiva
pela mulher. Trata-se, portanto, de urn debate sobre 6tica, gènero e cidadania,
dimensao crucial da atual discusseio nacional e Internacional sobre direitoshumanos.
Ha clareza hoje de que esta é uma questa° que ultrapassa a dimensdo
dogrnatica de uma ou outra religido especifica. A Interrupcdo voluntaria da gravidez
nas circunstancias JO previstas em lei ha mais de mein sêculo (PL-20), ou ern outras
circunstancias como a ma-formacdo fetal (onde JO se acumula jurispruclència
favoravel) remete-sea questa° maior da regulacao do direito de escolhas reprodutivas
em sociedades democrâticas. Neste sentido, asslm como deve ser assegurado
mulher o direito de levar adiante uma gravidez mesmo se ao faze-lo incorre em grave
risco de vida ou se a mesma é resultante de estupro, tambórn dever ser assegurado
Oquela que nett° deseja levy-la a termo nestas circunstancias o acesso aos servicos
pUblicos de satkle para o exercicio deste direito.
Mesmo se, no momento, o debate no Congresso esta circunscrito a estas
duos situacães, a visita do Papa trouxe novamente ao cenario nacional questoes
intrinsecas ao exercicio da cidadania; o respeito ao pluralismo como pilar de uma
êtica democratic°.

