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Na luta desenvolvida por grupos feministas no Brasil, em favor da legatocdo e/ou da descriminalizacão do aborto, a Igreja CatOlica tem sido identificada
como um dos seus mais poderosos opositores. De fato, a Igreja age como importante
grupo de presseio junto ao Estado. Utilizando-se do poder social de que é detentora,
influi sobre os meios de comunIcacdo de massa, atua com seu lobby Junto aos
parlamentares e, evidentemente, transmits aos seus MK : 0, especialmente as suas
fiéls, atravas de seus quadros espe_lo i lzados-hcimeosemulheres-, a doutrina official
catOlica sobre o assunto.
No enfant°, mesrno sob re uma questa° a respeito da qual parece haver
uma homogeneldade absauta na instItuicao, como é o caso da condenacdo do
aborto, se observarmos a prCtica eclesial, verernos corn° as contradicOes se
manifestam e a homogèneidade.equebrada.
Leila Linharee, ahalisando a hiStaria da luta.pelo abort° no Brasil, mostra
bem como o movimento feminists con gtrUIU suas aliancas corn setores da Igreja
Cat:lino:1. A necessidade dessa alianca calocou limites nas reivindicacdes das
mulheres, nas definicoes dos temas a serem abordados no movimento, mas permitiu,
por outro lado, em certos momentos, uma repercus,sao mcilor do* iutas feministas,
dada a penetracao social da Igreja e seu : poder de influenCia na sociedade
brasileira. Na d6cada de 70, , a pasigho firrne de importantes setores da hierarquia
catalica contra o regime militar, e o'corater privilegiado da Igreja CatOlica na
interlocucao com o Estado, !he possibilitara gozar de grande credibllidade junto aos
grupos de esquerda, com os quais as feministas se aliavam e a cujos quadros
pertenciam.
Assim, foi possivel ao movimento de mulheres encontrar na Igreja uma
aliada em seus movimentos por creche, contra o custo de vida, a favor dos presos
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politicos etc.. Por6m, no momento em que, corn a abertura politica, nos anos 80, o
contend° das reivindicacOes feministas passou a incluir, de forma explicita, a defesa
da autonomia das muiheres no controle da prOpria sexualidade, inclusive para
decidir sobre a interrupcao de uma gravidez indesejada, a reacdo da Igreja se faz
sentir. A partir dal, o conflito se estabelece.
Como lembra Geraldine Sharp em texto recente 3, qualquer alteracdo na
organizacao patriarcal da familia, ou qualquertentativa de investimento na autonomic das muiheres no campo da sexualidade e da reproducao, ameaca as bases de
crencas e arranjos da Igreja Catalica. As mulheres exigem o reconhecimento de sua
capacidacie moral de tomar decisOes Otica e religiosamente aceitavels. Exigem o reconhecimento de seus direitos de decisdo sobre suas vidas e seus corpos. Querem que
suas experi6nclas se tornem materia para a reflexdo crista, no campo da moral sexual.
Essas demandas das muiheres conduzem a situacaes conflitivas no interior da Igreja.
Igreja CatOlica no Brasil e as discussOes em tomb do aborto
Pesquisas recentes no campo das ci6ncias socials t6m corroborado a
hipOtese do distanciamento crescente entre normas religlosas no campo da sexualidade e da contracepcdo e comportamento dos fieis4. Tambórn no Brasil, essa
defasagem tern sido apontada.
No entanto, apesar de todas as mudancas ocorridas no campo religioso
brasileiro nos Oltimos anos, o Catolicismo continua a funcionar em nossa sociedade
como uma fonte geradora de mensagens que visam a orientacao do comportamento dos e sobretudo das fi6is. Uma grande parte da populacao feminina, em
especial a de baixa renda, refere-se a urn cOdigo moral elaborado a partir de
principlos oriundos do discurso catalico oficial. Pesquisas de opinido junto as muiheres
braslleiras indicam que mesmo aquelas que praticaram o aborto mostram-se favoravels 0 manutencao de uma legislacao punitiva, nos casos de interrupcao da
gravidez. Um forte sentimento de culpabilidade em relacao as suas prOticas abortivas
envolve essas mulheres.
Uma das estrat6glas da Igreja Catalica para manter seu poder coercitivo
junto a populacao feminina e seu poder de influéncia politica junto ao Parlamento
e a miclia 6 a de apresentar o discurso oficial como univoco e unissono na instituicao.
De fato, os contra-discursos elaborados por agentes da instituicao, em diversos nivels,
nä° recebemtratamento mediatico, nao tém visibilidade pOblica, dada a repressdo
da Igreja a discursos "dissonantes" do oficial. 0 contra-discurso é elaborado a partir
do lugar do ndo-poder, na instituicao. A inaudibllidade pUblica desse discurso
impossibility as mulheres, particularmente as de extracdo popular, de chegarem a
uma elaboracdo moral alternativa, que Ihes permita desconstruir a culpabilidade em
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relacao a suas praticas abortivas. Dificulta tamb6m, por outro lado, os parlamentares
de elaborarem contra-argumentos aos princfplos &loos religiosos tradlcionais.
Nas discussOes atuais no Brasil, nao é raro que aparecam opositores aos
projetos de lei que propoem a legalizacdo ou a descriminalizacao do aborto,
invocando princfpios cristaos para afirmar sua pratica como urn ato pecaminoso.
Essa posicao é apresentada como se refletisse o pensamento de todos os membros
des lgrejas. Raramente se faz alusao a diversidade inferno existente. Isto é verdade,
particularmente no caso da lgreja CatOlica.
No entanto, nas conclusaes de urn seminario sobre o aborto induzido na
America Latina, realizado na Universidade Externado da ColOmbia, ern 1994, notavase que "solo dos aspectos parecen haber evolucionado de manera clara y compartida en la regiOn: las fisuras en el discurso monolftico frente a la ilegalidad que
presentaba el aborto inducido como un delito y las fisuras en la representaciOn del
aborto como pecado. El concepto de 'mal menor', presente en los espactos de la
ley y la moral, as' como la evidencia de la complejldad de los condicionantessociales
del aborto, han ido debilitando el delito y el pecado como representaciones sociales
del aborto en la region."5.
A defesa da validade moral de urn ato abortivo é feita tambórn por urn
teOlogo latino-americano: Alberto MUnera. Refletindo sobre o julgamento moral da
mulher crista que aborta, diz que esta, colocada diante de urn conflito de valores ou
de deveres - "preservar o valor da vida de uma possfvel pessoa ern gestacao e
preservar tambern os valores que uma gravidez indesejada levada a termo destruiria" pode escolher qual dos valores deve preservar. Segundo a moral tradicional e
a atual, escreve ele, numa situacao limite, a pessoa "Ao escolher o que considers
ser o mais importante, nä° incorre em nenhuma falta moral, quer dizer, nao incorre
em pecado"6.
0 respeito absoluto a vida, como argumento definitivo contra a
descriminalizacdo do aborto e tambern discutido por ele. Quando ha urn conflito
entre "a nossa felicidade e o dever de respeitar a vida humans", nao se pode afirmar
de forma absoluta que a felicidade deva ser sacrificada.
Tambern no Brasil, ha indfcios de mudancas significativas no campo
eclesial catOlico. Salientarei tits fatos recentes. Urn deles diz respeito ao episOclio
envolvendo uma freira brasileira, Irma Ivone Gebara. FilOsofa e autora de varlos livros
de Teologia, essa religiosa, no final de 1993, deu uma entrevista a urn revista brasileira
de grande circulacao, afirmando sua concordancia coma liberalizacao da legislacoo atualmente em vigor, corn relacao ao aborto. Posicao que ela reiterou em outro
texto e pela qual fol punida pelo Vaticano.
0 segundo fato envolveu dais altos prelados catOlicos. Em janeiro deste
ano, a Imprensa brasileira registrou a discordancia entre o cardeal de Sao Paulo, D.
Paulo Evaristo Arns, e o atual presidente da Confertncia Nacional dos Bispos do Brasil
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(CNBB), D. Lucas Moreira Neves. Enquanto o segundo reiterava a condenacdo
absoluta de qualquer ato abortivo, alinhado corn a posiceio oficial veiculada pelo
atual Papa ern todos osseus pronunciamentos e ern suas cartas enciclicas, o primeiro
apresentava uma posicdo distinta. D. Paulo defendeu a possibilidade do recurso
imediato ao medico, no caso de urn estupro, a fim de evitar o desenvolvimento de
uma gravidez. Diz ele "uma pessoa estuprada deveria recorrer ao medico imediatamente, porque dela evita sofrimentos interiores, tanto dela quanto de uma crianca
que poderia nascer". Ele se respalda nos ensinamentos tradiclonais da moral
catOlica: "Este fol o conselho que recebi do meu professor de moral ha 50 anos"7.
Sua palavra fol imediatamente incorporada a argumentacdo favoróvel
ao alargamento dos casos em que o aborto é permitido por lei. No dia 13 de janeiro,
em artigo publicado em jornal da capital paulista, José Genoino, deputado federal,
escreve: "Registre-se que o cardeal-arcebIspo de Sdo Paulo, dom Paulo Evaristo
Arns, num ato de coragem que the 6 peculiar, admitiu, recentemente, a possibilidade
do aborto nos casos de estupro".
Já D. Lucas Moreira Neves retoma os argumentos tradicionals da condenacdo do aborto: a negacdo da capacidade moral das mulheres para tomarem
decisOes Oficas; a sacralidade da vida; a exaltactio da figura herOica da mae que,
quando violentada e grOvida, escolhe a vida e ndo aceita o aborto. Diz ele: "Ndo
surpreende, pots, que, colocada diante da situacdo concreta, em toda sua brutalidade, uma mulher, mesmo cristä, mas ndo suficientemente madura na fé e na vida,
se nifto contar corn forte apoio moral e espiritual, prefira a solucdo imedlata: tirar a
vida do ser que nela se abriga como fruto da violência". E mats adiante: "A vida é
sagrada. A vida é o que macs se aproxima do Absoluto de Deus. Por isso, a vida é
inviolavel desde o instante da concepcdo ate o derradeiro suspiro. Ninguém tern o
poder de suprimir a vida humana de urn inocente, ainda mats quando é pequenino
e lndefeso. Portanto, o aborto ndo é moralmente licit°, nem após urn estupro". Ao
final do artigo, em clara alusdo a argumentacdo de D. Paulo, o cardeal afirma a
possibilidade do carater abortivo, e portanto inaceitavel, da lavagem vaginal ou
intra-uterina, alp& urn estupro9.
Historicamente, a hierarquia catOlica no Brasil alinhou-se com Roma, no
que diz respeito as diretivas no campo da moral sexual. Ao contrario do que
aconteceu em outros 'Daises, nenhum prelado catOlico brasileiro e muito menos a
Confer6ncia Nacional dos Bispos do Brasil manifestou-se criticamente em relacdo
enciclica Humanae Vitae, por exemplo 10 . Igual comportamento apresentaram
recentemente, por ocasido das enciclicas polémicas de Jo do
- Paulo II. Mesmo os
bispos seguldores da proposta pastoral inspirada na Teologia da Libertacdo, reconhecidos como progressistas no campo social, na area da moral sexual manifesta-
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ram-se sempre favoraveis a manutencao dos principios catalicos tradicionais. 0
recente sirenclo guardado pelos tealogos alinhados corn a Teologia da Libertacao,
quando do episadio envolvendo a Irma Ivone Gebara, da mesma corrente teolOgica, é revelador. A posicao publics assumida pelo Cardeal de Selo Paulo pode ser
atribuida a sua situacdo pessoal. Ele deve deixar este ano a direct* da Arquidiocese.
Sente-se, talvez, "livre" para manifestar sua opinido. De qualquer forma, sua palavra
configura uma novidade em termos do episcopado brasileiro.
Finalmente, o terceiro fato é apontado por Baltar da Rocha. "Urn dos fatos
recentes que mais chamaram a atenctio, quanto a participacao da Igreja Catalica
neste debate, é a entrada na cena politica do Congresso Nacional do grupo
denominado Catalicas pelo Direito de Decidir. Feministas cristas, identificadas corn
as icialas do movimento de mulheres em relacao aosdireitos reprodutivos, este grupo
vem participando de debates na Camara e no Senado, ao lado de membros da
hierarqula da Igreja. Discordando da posicao oficial desta instituicao, mas se
definindo como seus membros, constitui-se em novo interlocutor do Parlamento,
nests materia " " .
Resta saber se tats fatos bastam para configurar uma situacdo nova,
funcionando como indicadores de mudancas de malor alcance na instituicao.
Para alem dos dodos estatisticos, mostrando a defasagem entre as
proposicoes da hierarquia catalica e o comportamento de suss bases, imports
perceber que muitas catalicas e catalicos este* a frente da instituicao, forjando uma
Mica viavel e digna (generosa) para o mundo de hoje. Uma &Ica referida a valores
religiosos. Em pesquisa realizada com mulheres de extratos socials mals baixos, estas
invocavam sua fe rellg losa para justificar seus comporta mentos na area da reproduce*. Seu Deus not* esta ausente de sua experiéncia mals radical nessa area: o
aborto. "Pedi a Deus que tudo desse certo no aborto que eu la fazer". Assim, Deus
se faz presente, pela invocacao desta mulher, Id onde os hlerarcas da Igreja se
recusam a estar.
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