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A Igreja Católica considera que a alma é infundida no “novo ser” no momento da 

fecundação; e assim sendo, proíbe o aborto em qualquer fase da gestação. Até os dias de hoje 

a punição prevista pela Igreja a quem aborta é a excomunhão
1
. Com a encíclica Matrimônio 

Cristão
2
, do Papa Pio XI, em 1930, ficou determinado que o direito à vida de um feto é igual 

ao direito à vida da mulher, logo, toda medida anticoncepcional é considerada um "crime 

contra a natureza", a exceção aos métodos que estabelecem a abstinência sexual para os dias 

férteis da mulher. Em 1976, o Papa Paulo VI disse que o feto tem "pleno direito à vida" a 

partir do momento da concepção; que a mulher por sua vez, não tem nenhum direito sobre seu 

corpo para abortar, mesmo para salvar sua própria vida. Desde o século XIV, a partir do 

Concílio de Trento
3
 (1545-63), a Igreja Católica condena o aborto em qualquer estágio e 

circunstância, permanecendo como opinião e posição oficial da Igreja. Assim o Direito a vida 

é um dogma que acompanha a doutrina da Igreja Católica. 

A partir da década de 1980, no Brasil e no mundo, com o conclave que escolheu o 

Papa João Paulo II como seu representante máximo em 1978, a Igreja Católica vem 

reforçando seus discursos e ações em torno das práticas contraceptivas e do aborto. Mediante 

essas reiterações que vem sendo cada vez mais presentes, surgem os questionamentos 

principais que embasam este trabalho: o que dizem estes discursos? Quais as representações e 

papéis para as mulheres eles reforçam? Qual a perspectiva histórica de suas produções? Como 

são representados os debates com os saberes médico-científicos a respeito da concepção e 

feto? O que diz o sistema jurídico? No que tange a família, quais as preocupações e 

argumentos da Igreja Católica? Em que panorama histórico está inserido nesses discursos 

doutrinários, quando se inicia uma campanha sensibilizadora contando com mulheres e fetos 

como protagonistas dessa “perversão” que seria o aborto? Essas reverberações nos trazem 

uma série de questionamentos relacionados à produção dos discursos não só sobre o aborto 

em si, como também da importância que a família possui para os princípios católicos. 
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O discurso da Igreja Católica, através do Papa Bento XVI (antigo cardeal, Joseph 

Raztinger), vem sendo destacado na mídia como meio de publicizar as informações sobre os 

postulados e princípios cristãos em torno da questão do aborto provocado, principalmente no 

que diz respeito ao direito à vida. É preciso dizer que a demanda pelo direito a interrupção 

voluntária da gravidez ou mais comumente ao aborto não é mais um discurso protagonizado 

apenas pelo movimento de mulheres. O debate público é composto pela efetiva participação 

de diversos segmentos da sociedade civil, profissionais da área jurídica, profissionais de 

saúde, parlamentares, organizações não governamentais, além do movimento de mulheres. 

Isso significa dizer que o direito ao aborto entra no âmbito dos direitos reprodutivos que tem 

sido discutido em várias conferências internacionais
4
, e, inclusive dentro da própria Igreja, 

tem sido discutido e construído por diversos atores sociais que operam em diferentes campos. 

As discussões causam cada vez mais polêmica na sociedade civil e (re)afirmam a doutrina 

católica, que se mantêm avessa às mudanças nas relações sociais e conceituais entre as 

mulheres e seu próprio corpo, entre as mulheres e as relações familiares e de gênero. 

Em 24 de Fevereiro de 2007, o Vaticano publicou o discurso do Papa Bento XVI 

aos participantes da Assembléia Geral da Pontifícia Academia para a Vida
5
, um 

pronunciamento direto sobre a temática do aborto, juntamente com a temática do avanço 

biotecnológico da Medicina em termos de saúde reprodutiva. Criticou claramente as nações 

que já possuem legislação específica para tal, legalizando e autorizando os estudos com 

células-tronco e prática abortiva provocada, e estabeleceu uma série de conseqüências que 

definiu como eugenismos discriminatórios, e finaliza com as seguintes palavras:  

 

Quando está em jogo o valor da vida humana, esta harmonia entre a função 

magisterial e o compromisso laical torna-se singularmente importante: a 

vida é o primeiro dos bens recebidos de Deus, e constitui o fundamento de 

todos os outros; garantir o direito à vida a todos, e de maneira igual para 

todos, é um dever de cujo cumprimento depende o futuro da humanidade. A 

importância deste vosso encontro de estudo sobressai também deste ponto 

de vista. Confio os vossos trabalhos e resultados à intercessão da Virgem 

Maria, que a tradição cristã saúda como a verdadeira "Mãe de todos os 

vivos". Que Ela vos assista e vos guie! Como penhor destes bons votos, 

desejo conceder a todos vós, aos vossos familiares e colaboradores a 

Bênção Apostólica
6
.  

 

Quando o Papa recorre a “um despertar das consciências”, e a “uma mobilização 

dos cristãos” há um forte apelo à fé católica e aos critérios morais da cristandade, para que 

haja não somente posicionamentos, mas ações contrárias ao aborto, prática que, para o 
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entendimento católico, caracteriza um ato de extrema violência, assassinato de uma vida 

indefesa e inocente
7
.   

 

Por isso, é ainda mais necessário o apelo à consciência e, de forma 

particular, à consciência cristã. "A consciência moral, como diz o 

Catecismo da Igreja Católica, é um juízo da razão, pelo qual a pessoa 

humana reconhece a qualidade moral de um acto concreto que vai praticar, 

que está prestes a executar ou que já realizou. Em tudo quanto diz e faz, o 

homem está obrigado a seguir fielmente o que sabe que é justo e recto" (n. 

1778). Desta definição sobressai o facto de que a consciência moral, para 

ser capaz de orientar rectamente o comportamento humano, deve em 

primeiro lugar alicerçar-se no fundamento sólido da verdade, ou seja, deve 

ser iluminada para reconhecer o verdadeiro valor das acções e a consciência 

dos critérios de avaliação, de maneira a saber distinguir o bem do mal, 

também onde o ambiente social, o pluralismo cultural e os interesses 

sobrepostos não contribuem para isto.  

A formação de uma consciência autêntica, porque está fundamentada na 

verdade, e recta, porque determinada a seguir os seus preceitos sem 

quaisquer contradições, sem atraiçoamentos e sem compromissos, constitui 

hoje em dia um empreendimento difícil e delicado, mas imprescindível. E 

trata-se de uma empresa, infelizmente, impedida por diversos factores. 

Antes de mais nada, na actual fase da secularização chamada pós-moderna e 

caracterizada por inquestionáveis formas de tolerância, não somente 

aumenta a rejeição da tradição cristã, mas desconfia-se inclusive da 

capacidade que a razão tem de compreender a verdade e as pessoas afastam-

se do gosto pela reflexão. Na opinião de alguns, para ser livre, a consciência 

individual deveria até renunciar tanto às referências às tradições como às 

que se fundamentam na razão. Desta forma a consciência, um acto da razão 

que tem em vista da verdade acerca das coisas, cessa de ser luz e torna-se 

um simples pano de fundo sobre o qual a sociedade dos meios de 

comunicação lança as imagens e os impulsos mais contraditórios. É 

necessário reeducar para o desejo do conhecimento da verdade autêntica, 

para a defesa da própria liberdade de opção diante dos comportamentos de 

massa e das seduções da propaganda, para nutrir a paixão pela beleza moral 

e pela clareza da consciência. Esta é a tarefa delicada dos pais e dos 

educadores que os acompanham; e é tarefa da comunidade cristã, em 

relação aos seus fiéis. [...] No que diz respeito à consciência cristã, ao seu 

crescimento e ao seu alimento, não nos podemos contentar com um 

contacto efémero com as principais verdades da fé na infância, mas é 

necessário percorrer um caminho que acompanhe as várias etapas da vida, 

abrindo a mente e o coração, a fim de que aceitem os deveres fundamentais 

sobre os quais está alicerçada a existência, tanto do invidíduo como da 

comunidade. Somente assim será possível levar os jovens a compreender os 

valores da vida, do amor, do matrimónio e da família. Só deste modo será 

possível levá-los a apreciar a beleza e a santidade do amor, a alegria e a 

responsabilidade de ser pais e colaboradores de Deus no acto de dar a vida. 

Na falta de uma formação contínua e qualificada, torna-se ainda mais 

problemática a capacidade de juízo nos problemas apresentados pela 

biomedicina, em matéria de sexualidade, de vida nascente e de procriação, 

como também no modo de tratar e curar os enfermos e cuidar das camadas 

mais frágeis da sociedade.  
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Sem dúvida, é necessário falar dos critérios morais que dizem respeito a 

estes temas com profissionais, médicos e juristas, em vistas de os 

comprometer na elaboração de um competente juízo de consciência e, neste 

caso, também uma corajosa objecção de consciência, mas uma igual 

urgência sobressai, a nível básico, para as famílias e as comunidades 

paroquiais, no processo de formação da juventude e dos adultos
8
. 

 

 

Segundo a Igreja, a interrupção voluntária da gestação caracteriza crime contra os 

dogmas religiosos e preceitos morais da sociedade civil. Apesar do crescimento significativo 

de diversos segmentos religiosos, a Igreja Católica permanece mantendo-se como religião 

“oficial e hegemônica” no Brasil. No Brasil, e em diversos países da América Latina e da 

Europa, onde a Igreja Católica tem forte expressão, esse debate suscita além da discussão em 

si, pontos de divergência e oposição que tratam não só de uma questão política e/ou religiosa 

e seus limites, mas basicamente pautada nas relações de poder e de gênero. Isso porque, as 

questões que envolvem a temática do aborto suscitam discursos e práticas que incidem sobre 

o corpo das mulheres, expressam, portanto, relações de poder e hierarquias de gênero que se 

reafirmam a partir dessa discussão, tanto na esfera religiosa quanto na esfera da medicina, das 

políticas demográficas, etc. 

A passagem do século XX para o XXI culmina num ponto onde as produções em 

torno das relações de gênero e do corpo feminino vem sendo alvo cada vez mais visado e 

aprofundado por muitos (as) pesquisadores (as). Percebem-se as permanências dos processos 

históricos na mesma medida em que aparecem suas rupturas e inovações, seus novos rumos, 

modelos. São mudanças, transformações que ocorrem nas visões, nos conceitos e categorias 

de análise teóricas, nas práticas, nas vivências, nas experimentações das relações humanas – 

religiosas, políticas, de gênero, e, sobretudo, de poder –, repetem-se falas, constroem-se os 

discursos, e, portanto, sujeitos. 

Pensando a temática da produção de discursos sobre o aborto e sobre o feminino 

esse artigo tem como objetivo debater discursos católicos sobre práticas femininas – 

especificamente a interrupção voluntária da gestação ou abortamento – na perspectiva das 

relações de gênero. Nesse sentido, Joan Scott, em uma publicação de 1990
9
, inicia seu texto 

destacando que as coisas que têm a função de significar algo, tal como as palavras e as idéias, 

possuem uma história, o que inclui também o termo gênero. Ao adotar tal termo, segundo 

Scott, mais do que insistir que as mulheres eram objetos da História, as historiadoras 

feministas buscavam reformular os paradigmas, redefinindo e ampliando a visão tradicional 
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de fazer história
10

. Neste sentido, ela propõe que haja um desenvolvimento acerca da idéia de 

gênero, transformando-o em uma categoria de análise histórica.  

A partir deste ponto do texto, Joan Scott passa a discutir o sentido e o uso dado ao 

gênero em trabalhos acadêmicos, destacando que o emprego desta categoria deveria levar à 

passagem de análises descritivas para analíticas, só possíveis com a adoção de novos 

paradigmas teóricos. Assim, ela critica os trabalhos que utilizam o termo gênero como 

sinônimo de mulher com o objetivo de dar um caráter mais acadêmico e menos político às 

suas reflexões. Formula críticas específicas acerca das pesquisas que, apesar de analisarem as 

relações sociais entre homens e mulheres, atém-se somente ao estudo de certos setores da 

organização social, como a família, a reprodução, as ideologias de gênero
11

. Scott apresenta 

sua definição de gênero, que se divide em duas linhas interligadas, onde: “o gênero é um 

elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que distinguem os sexos”; 

e: “o gênero é uma forma primária de relações significantes de poder” 
12

. Ela conclui estas 

críticas realçando que o mero uso do termo gênero, sem uma mudança de perspectiva teórica, 

faz com que as pesquisas continuem a estudar “as coisas relativas às mulheres”, de forma 

descritiva, sem que se questione porque as relações entre homens e mulheres estão 

construídas como estão, como funcionam e como se transformam.  

Gênero, dentro desta perspectiva teórica, é, portanto, mais do que conceito; é uma 

categoria de análise que, aplicada a um dado objeto, resulta em uma forma específica de 

abordá-lo, como os outros conceitos dentro do campo da história, cultural e socialmente 

construído. A perspectiva de gênero de Joan Scott que será utilizada neste trabalho - 

reconhece a sua “dispersão”, se fazendo presente nos símbolos e nas representações culturais; 

nas normas e doutrinas; nas instituições e organizações sociais; nas identidades e 

subjetividades. Estes elementos operam juntos nas relações sociais, mas não são reflexos uns 

dos outros. Por outro lado, ainda que não seja o único campo de articulação do poder, o 

gênero é a primeira instância dentro da qual, ou por meio da qual, o poder se articula
13

.  

Há um panorama na pluralidade de concepções acerca da questão do gênero. Ao 

reforçar a necessidade de se ultrapassar os usos descritivos do gênero, buscando a utilização 

de formulações teóricas, Scott afirma a impossibilidade de uma “conceitualização” a ser 

consolidada no campo da história, segundo ela, marcado pelo predomínio do determinismo 

econômico. Nesse sentido, os estudos sobre gênero devem apontar para a necessidade da 

rejeição do caráter fixo e permanente da composição binária "masculino x feminino" e a 
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importância de sua historicização e "desconstrução", invertendo a construção hierárquica, em 

lugar de aceitá-la como óbvia ou como estado natural das coisas
14

. 

A interrupção voluntária da gravidez ou aborto é uma prática relacionada à 

contracepção que possui registro em vários momentos da história, é de todos os tempos e 

insere-se em um processo de longa duração dentro da História, mas nem sempre foi objeto de 

criminalização: ficava, e ainda fica, via de regra, impune, quando não acarreta dano à saúde 

ou morte da gestante.  Durante muito tempo as mulheres foram detentoras de conhecimentos 

que lhes permitiam certa autonomia sobre seus corpos, conhecimentos estes que eram 

partilhados numa rede de solidariedade feminina, que lhes garantia, entre outras coisas, evitar 

uma gravidez indesejada
15

. 

Assim emerge uma narrativa histórica que nos mostra experiências que deixaram 

marcas nos corpos e nas memórias das mulheres. Mulheres que foram envolvidas e 

perseguidas com base em uma série de saberes médicos, religiosos e jurídicos que visavam 

coibir e incriminar formas autônomas de cuidado de si
16

. Estes conhecimentos passaram, ao 

longo do século XX, a ser colocados como os únicos autorizados a decidir sobre questões que 

diziam respeito à intimidade feminina, ou seja, aos seus corpos. Porém, se às mulheres era 

negado um conhecimento autônomo que outrora lhe proporcionava amparo perante si e a 

gravidez, as narrativas nos mostram que, estas eram as únicas culpabilizadas por buscarem 

desembaraçar-se de uma gravidez indesejada
17

.  

O conceito chave para compreender esse processo trata do discurso. Foucault
18

 

propõe a reflexão sobre questões desafiadoras como o conceito de “verdade” e a relação entre 

“poder-saber”. Segundo ele, o poder não é necessariamente repressivo, uma vez que incita, 

induz, seduz, torna mais fácil ou mais difícil, amplia ou limita, torna mais provável ou menos 

provável. Além disso, o poder é exercido ou praticado em vez de possuído e, assim, circula 

passando através de toda força a ele relacionada. Analisando essas questões, suscitadas pelo 

autor, surgem indagações como: o poder do discurso se apresenta “mascarado”? O discurso é 

um elemento do poder? Em todas as sociedades a produção de discursos é regulada, 

selecionada, organizada, perpetuada e redistribuída conjugando poderes e perigos.  

Os indivíduos vão absorvendo valores em nome de um discurso proferido como 

válido pelas famílias, pelas instituições, pelo Estado. Assim, esses discursos pretendem 

estabelecer aos homens e as mulheres os atributos de gênero que geram expectativas sobre 

como ambos devem desempenhar seus papéis na sociedade. O discurso que prevalece é do 

indivíduo que detém o poder, ou seja, também o saber. Portanto, como diz Foucault, cada 
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sociedade tem sua “política geral da verdade.” Os discursos políticos, educacionais, 

religiosos, e até mesmo culturais, não podem ser dissociados dessa prática que determina para 

os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis pré-estabelecidos. 

Nesse caso, os discursos analisados, proferidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, essa 

posição possui a autoridade de “quem fala”, de quem profere o discurso, e que por tal, detêm 

o poder nas mãos de uma das instituições mais poderosas desde sua criação.  

Pensando acerca do discurso, não há como desvinculá-lo do conceito de poder 

simbólico, utilizado por Pierre Bourdieu. O poder, antes explícito, passou a ser mais 

sutil,menos perceptível. O poder explícito se tornava um poder simbólico, revestido de 

objetividade e de imparcialidade. Na revelação ou no ocultamento de sentidos, o discurso 

registra silêncios e propõem espaços em branco, leques de argumentações e “estratégias de 

convencimento”. Era um poder que corria não no que estava escrito, mas sim nesses 

ocultamentos: 

 

É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais 

completamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem. 
 19

  

 

 

E mais que isso, os discursos sofrem diversas influências e mediações que os 

distanciam do fato e, por essa razão, só é possível compreender plenamente esses discursos se 

for percebido que eles são construídos no espaço e no tempo, através de engendramentos de 

sentido que se transformam espacial e temporalmente: 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste 

modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer,ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder 

simbólico não reside nos “sistemas simbólicos”em forma de uma 

“illocutionary force” mas que se define numa relação determinada – e por 

meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer 

dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a 

crença. O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de 

manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e 

daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das 

palavras. 
20
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Considerando que, aquele que detém o discurso está investido de um saber/poder 

que pode ser convertido em verdade(s), de uma maneira ou de outra, ele exerce o poder 

simbólico. Assim, o campo da História incorporou para si mais uma possibilidade de análise: 

o poder do discurso. Percebe-se, portanto, que há construção em torno da autoridade dos 

discursos, é o poder inserido na “fala autorizada” que os legitima. As relações de gênero 

implicam, em relações de poder, uma vez que elas se baseiam num sistema de forças. 

Nesse sentido, pode-se contemplar o debate em torno da importância do papel da 

família na gestão da população, ponto presente nas discussões sobre saúde e aborto, uma vez 

que muitas vezes os fatores em torno da legalização, aceitação e descriminalização ou não 

dessa prática estão enquadrados nessa área. De acordo com o princípio da 

governamentalidade proposto por Foucault (1992), a estrutura de Estado possui uma série de 

pressupostos para que se chegue ao objetivo final inerente ao governo, que seria, em suma, a 

melhora constante e o direcionamento da vida cotidiana da população, a partir da relação 

direta da gestão da população com a gestão da família. 

 

  

A partir do momento em que, ao contrário, a população aparece como 

absolutamente irredutível à família, esta passa um plano secundário em 

relação à população, aparece como elemento interno à população, e portanto 

não mais como modelo, mas como segmento. E segmento privilegiado, na 

medida que, quando se quiser obter alguma coisa da população – quanto aos 

comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc. – é pela família 

que deve passar. De modelo, a família vai tornar-se instrumento, e 

instrumento privilegiado, para o governo da população e não modelo 

quimérico para o bom governo. Este deslocamento da família do nível de 

modelo para o nível de instrumentalização me parece absolutamente 

fundamental, e é a partir da metade do século XVIII que a família aparece 

nesta dimensão instrumental em relação à população [grifo meu], como 

demonstram as campanhas contra a mortalidade, as campanhas relativas ao 

casamento, as campanhas de vacinação, etc. Portanto, aquilo que permite à 

população desbloquear a arte de governar é o fato de eliminar o modelo de 

família. [...] Campanhas, através das quais se age diretamente sobre a 

população, e técnicas que vão agir diretamente sobre ela e que permitirão 

aumentar, sem que as pessoas de dêem conta, a taxa de natalidade ou dirigir 

para uma determinada região ou para uma determinada atividade os fluxos 

de população [grifo meu].  
 

O fragmento destacado acima é fundamental para entendermos como a discussão 

sobre a família, como lugar de políticas do estado e como as políticas de controle sobre a 

natalidade implicam em discutir e produzir saberes sobre métodos contraceptivos e entre eles 
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o aborto. A polêmica sobre a legalização do aborto não diz respeito somente à esfera dos 

preceitos morais e religiosos, mas também no âmbito dos direitos reprodutivos como uma das 

formas de planejamento familiar, portanto, é vinculada à gestão populacional. Esta é uma 

discussão que está presente desde o século XIX no campo das políticas do Estado 

relacionadas a gestão de população, tornando-se mais presente da segunda metade do século 

XX em diante. 

 
A população aparece, portanto, mais como fim e instrumento do governo 

que como força do soberano; a população aparece também como sujeito de 

necessidades, de aspirações, mas também como objeto nas mãos do 

governo; como consciente, frente ao governo, daquilo que ela quer  e 

inconscientemente em relação àquilo que se quer que ela faça. O interesse 

individual  - como consciência de cada individuo constituinte da população 

– e o interesse geral – como o interesse da população, quaisquer que sejam 

os interesses e as aspirações individuais daqueles que as compõe – 

constituem o alvo e o instrumento fundamental do governo da população.
21

 
 

 

É preciso historicizar estes processos para que se possa entender a complexidade 

deste tema em sua totalidade, levando em conta as especificidades e particularidades de cada 

caso, como no Brasil, um dos países mais católicos do mundo, onde a discussão em torno da 

legalização do aborto no Brasil vem sendo cada vez mais constante e crescente, devido não só 

a pressão dos movimentos sociais, de mulheres, de políticas públicas para a saúde, 

organizações não governamentais, mas também de setores da sociedade civil ligados aos 

direitos individuais, aos parlamentares, dentre vários outros.  

 

Como uma mulher há de se reconhecer em Maria quando a ladainha de 

Nossa Senhora louva Maria como mater inviolata? Isso torna todas as outras 

mães matres violatae, mulheres que foram violadas, mal tratadas, 

conspurcadas, injuriadas, envergonhadas e profanadas - pela maternidade
22

. 

 

Procurando perceber no discurso católico, questões históricas inerentes à conduta 

da Igreja ante as questões relacionadas à postura feminina, a obra de Uta Ranke-Heinemann 

vislumbra a perspectiva cristã, onde reforça idéias a partir da hierarquia social no discurso 

eclesiástico. 

Podemos apontar essa conexão entre o desprezo à sexualidade e à mulher, 

analisando práticas, regras e discursos católicos que vão desde a sexualidade em si, até a 

divisão hierárquica supressiva em relação à ausência feminina no mundo eclesiástico.  Há 

dois pontos específicos que apontam mais claramente para a temática abordada nesse caso,
23
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analisando o abortamento em si e fazendo um apanhado histórico, onde o uso dos corpos e 

dos prazeres desde a efetiva consolidação do Cristianismo e da Igreja Católica, só poderia 

fazer parte da esfera privada pela prática do casamento. Os debates em torno da virgindade, 

pureza física e espiritual, maternidade, da construção de um sentimento materno em torno dos 

valores da religião cristã, vão muito mais além, propondo outras percepções às mulheres e as 

relacionando ao dogma da imaculação de Maria – virgem, santa mãe de Deus a esse 

sentimento de maternidade que sabemos ser uma construção histórica. Nesse sentido podemos 

citar outra notícia vinculada no Jornal da Arquidiocese de Florianópolis, que trata da 

relevância fundamental imaculação de Maria como afirmação desse dogma católico: 

No dia oito de dezembro, às 18h15min, foi realizada na Catedral 

Metropolitana de Florianópolis uma celebração dos 150 anos do Dogma da 

Imaculada Conceição de Maria. A missa foi presidida pelo nosso Arcebispo, 

Dom Murilo Krieger. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declarou 

verdade de fé a conceição imaculada de Maria: Diz o dogma: “Declaramos, 

promulgamos e definimos que  Bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro 

instante de sua conceição, foi preservada de toda mancha de pecado original, 

por singular graça e privilégio do Deus onipotente, em vista dos méritos de 

Jesus Cristo, Salvador dos homens [grifo meu], e que esta doutrina está 

contida na Revelação Divina, devendo, portanto, ser crida firma e para sempre 

por todos os fiéis”
24

. 
 

No debate sobre a vida, e a defesa ao direito sobre ela, faz-se, dentre tantas outras 

discussões, o direito do feto á vida, a partir do surgimento, no embrião, da alma humana. 

Antes disso, acreditava-se que o embrião masculino adquiria alma por volta do quadragésimo 

dia e o embrião feminino por volta do octagésimo,
25

 entretanto, a partir do séc. IV surge a 

determinação de que a alma existe já no exato momento da concepção, onde se dá a junção do 

espermatozóide com o óvulo
26

, que permanece nas falas católicas até os dias atuais. Além da 

prática do aborto sob questionamento, o batismo foi argumento fundamental para a 

permanência do enrijecimento constante da regulamentação do aborto, propondo que a morte 

de uma vida inocente em prol da vida de outrem não se justificaria, não só pelo mandamento 

sagrado “Não Matarás”, como também pela ausência do sacramento de batismo para a 

salvação daquela “pequena alma”. Percebe-se nas falas clericais que a vida da mãe não está 

em pauta e sim a salvação da criança.  

Dentro desse ponto, Maristela Carvalho dispõe pautar os documentos oficiais e a 

História da Igreja Católica com a sexualidade e relações de poder
27

. A inserção de novos 

sujeitos no interior da instituição, em uma abordagem do aspecto relacional de seu diálogo 

com as questões sociais e culturais que lhe são colocadas
28

, atenta para as ações doutrinárias e 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

11 

 

para os dizeres normativos voltados para os sujeitos históricos, onde se percebem a afirmação 

da oficialidade dos discursos pedagógicos e autoritários da Igreja Católica, o posicionamento 

da Igreja com relação ao corpo feminino e ao uso deste, calcada por questões de cunho acima 

de tudo moral, o acaba por constituir dentro das relações sociais, uma série de exclusões 

daqueles que não se encaixam nos padrões pré estabelecidos pelas doutrinas cristãs.  

Na análise de documentos eclesiásticos voltados ao tema, os assuntos tratados são 

ligados á mulher – matrimônio, fecundidade, contracepção, função social da mulher, controle 

demográfico, documentos estes específicos da Igreja Católica nas décadas de 1960 a 1980,
29

 

onde há uma mudança por parte da Igreja no que tange ao posicionamento com relação á 

sexualidade feminina, já que desde o séc. XIX há alterações nas práticas relativas à 

fecundidade, resultando numa maior autonomia da mulher sobre o próprio corpo.  

O lugar estabelecido como ideal e correto para o sexo e as práticas sexuais é o 

matrimônio (o lugar da norma é somente a sexualidade conjugal, sem exceções), onde se 

reveste de sacralidade as práticas e discursos não só em torno no “enlace matrimonial” em si, 

mas como no local específico onde a sexualidade poderá ser exercida – o núcleo familiar; e 

neste mesmo conjunto, há a predominância de um modelo único de casamento – monogâmico 

e indissolúvel
30

. Entretanto, apesar desses fatores que fazem com que o discurso católico 

relacionado à sexualidade seja restrito e com posicionamento completamente contrário às 

práticas contracepcionais, há uma constante queda nas taxas de fecundidade entre a população 

brasileira que vem decrescendo desde meados da década de 1980. Isso prova que mesmo entre 

as mulheres católicas o discurso não se mantém inato às mudanças na sociedade, ele é 

reapropriado de forma a romper com determinados preceitos católicos. 

No âmbito do lugar atribuído ao feminino e dos discursos da autoridade, a Igreja 

Católica toma para si uma missão, com uma série de dispositivos discursivos que apontam e 

direcionam a sexualidade para o fim exclusivo da procriação
31

. Para analisar os discursos da 

Igreja Católica na contemporaneidade, e para perceber quais as representações sobre as 

mulheres, a sexualidade e as práticas contraceptivas, em especial o aborto, é importante 

situarmos diferenças, rupturas, permanências, e continuidades nos discursos que circulam 

entre o alto clero católico, a autoridade papal, que é, sem dúvida, o representante clerical de 

maior peso frente aos fiéis católicos, e a sociedade ocidental. 

Apesar de constantes comparações entre atual o papa, Joseph Ratzinger ou Bento 

XVI, e o papa João Paulo II, sobre suas ações e discursos, percebe-se que ele representa uma 

vertente conservadora, que ao contrário do que se pensa, não foi retomada por sua gestão, mas 
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que está presente em um processo de continuidade de uma retomada da reafirmação dos 

princípios católicos. Esse processo vem sendo consolidado desde a atuação do papa João 

Paulo II, considerado um papa de certa forma mais carismático e popular na forma de lidar 

com os fiéis e com os meios de comunicação. A Revista de Pastoral de Conjunto marcou o 

início da aplicação do Concílio Vaticano II na Arquidiocese, em 1965, produzindo 

manualmente suas publicações até 1991
32

. O Jornal da Arquidiocese continuou os passos da 

Revista Pastoral de Conjunto, com a pretensão de ser um grande informativo-formativo, 

distribuído ao povo, “o menos clerical possível”, para que chegasse mais próximo da 

população leiga e pudesse reagregar católicos distanciados das práticas litúrgicas e dos 

sacramentos, além de ter como público alvo a classe média urbana da região metropolitana de 

Florianópolis. Quanto à proposta do Jornal, pode-se afirmar que é baseado em divulgar os 

eventos da Arquidiocese, ser o órgão de comunicação oficial da Igreja na Arquidiocese, servir 

como material de formação para os seus leitores e ser um arquivo histórico do que acontece 

na Arquidiocese. Ele caracteriza-se por ser uma continuação da Revista Pastoral de Conjunto, 

que fez esse trabalho durante 32 anos, mas com tiragem limitada e voltada apenas aos padres 

e algumas lideranças leigas
33

.  

O Jornal da Arquidiocese começou a ser publicado em 1996
34

, por iniciativa do 

arcebispo da capital florianopolitana na época, Dom Eusébio Oscar Scheid, juntamente com o 

auxílio do jornalista Zulmar Faustino, com o intuito de estreitar os canais de comunicação 

entre a arquidiocese de Florianópolis e suas paróquias, com as demais dioceses do estado de 

Santa Catarina, os fiéis católicos e o público leigo. A edição de lançamento do jornal foi em 

1° de outubro de 1996, permanecendo com distribuição mensal e gratuita das publicações até 

o período pesquisado (1996-2008). No Jornal da Arquidiocese havia o objetivo de produzir 

influências sobre o comportamento de seus fiéis, sobre sua conduta e seus valores morais. Na 

busca por galgar tais objetivos, buscou dois estilos discursivos muito similares e 

complementares entre si: o discurso pedagógico e o discurso religioso. Estes se articulavam na 

produção de representações normatizantes consonantes com os ditames provenientes não 

apenas do Vaticano, mas também de acordo com os interesses do clero brasileiro e seus 

diálogos com a sociedade, variando conforme os momentos históricos.  

Grande parte dos valores atribuídos à concepção associados a noção de “vida” 

estão estreitamente ligados a opção religiosa. Neste campo, as religiões cristãs exercem 

grande influência, principalmente a Igreja Católica, que auferiu para si a regulação da 

moralidade, através do monopólio da ética, na medida em que impõem seus valores religiosos 
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como dogmas que não são apenas católicos, mas se configuram também como dogmas socais. 

Como foi exposto anteriormente, os preceitos cristãos definem a “vida” pela existência de 

uma alma, e como tal, toda manifestação de vida é inviolável; no entanto, as argumentações 

católicas se voltam para a preservação da vida humana
35

. 

O argumento de defesa incondicional da vida, apropriado e utilizado pela Igreja 

Católica está imbricado a uma série de outros discursos que se relacionam de forma muito 

direta, fazendo emergir uma nova cultura da vida humana.  De acordo com o Papa João Paulo 

II, a comunidade católica tem o “dever fundamental de respeitar o direito à vida desde a 

concepção até a morte natural”. Para a insituição essa temática é tratada de forma incisiva, 

como afirma-se em discurso oficial comemorativo aos cinco anos da encíclica Evangelium 

Vitae, que já tratamos anteriormente:   

 

Existe outra área de defesa da vida em que a comunidade crente deve 

intervir: é o campo da pastoral e da educação que a quarta parte da Encíclica 

foca, apresentando linhas concretas de actuação para a construção de uma 

nova cultura da vida. Nos últimos cinco anos as Dioceses e os párocos 

começaram muitos projectos mas ainda há muito por fazer.  Um autêntico 

apostolado da vida não pode ser simplesmente deixado a movimentos 

específicos que trabalhem na área social, por mais dedicados que sejam. 

[...]Isto requer, primeiro, que as pessoas empenhadas sejam preparadas em 

seminários e institutos teológicos; requer também o ensino correcto e 

consistente dos valores morais nas várias formas de catequese e de formação 

da consciência; finalmente, deve ser posto em prática com a oferta de 

serviços de apoio que permitam a qualquer pessoa com problemas encontrar 

ajuda.  Através da acção educativa conjunta das famílias e das escolas, 

devem ser feitos esforços para que estes serviços sejam um “sinal” e uma 

mensagem. Tal como a comunidade precisa de locais de culto, devia também 

sentir a necessidade de organizar, especialmente a nível diocesano, serviços 

de educação e apoio à vida humana, serviços que sejam o fruto da caridade e 

um sinal de vitalidade.  A mudança das leis tem que ser precedida e 

acompanhada por uma mudança de mentalidades e de moral em vasta escala, 

de forma abrangente e visível. Nesta matéria a Igreja não poupará esforços 

nem aceitará a negligência ou a omissão
36

.   
 

 

Percebe- se que a idealização da família cristã, a normatização do corpo e das 

práticas sexuais, a determinação de funções para as mulheres dentro do matrimônio e da 

constituição familiar, a busca pela intensificação do fortalecimento moralidade cristã, o forte 

apelo a sentimentos de culpa, à fé católica e aos critérios morais da cristandade, são fatores 

que formam conjuntos discursivos, compondo toda uma configuração em torno do que 

podemos chamar de pedagogia de defesa da vida
37

.  
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Nas páginas do Jornal da Arquidiocese, a temática do aborto e as questões 

relacionadas a ele são tratadas como demanda quase que exclusiva das mulheres e dos 

governos favoráveis a sua prática ou abertos ao diálogo. Pela lógica cristã católica, mesmo 

sendo responsável pelo feto, pela “vida” que está a gerir, a mulher não é portadora de direitos 

que lhe concedam autoridade para decidir sobre levar adiante uma gestação indesejada. Para 

os fiéis católicos o aborto provocado é um pecado grave por ser uma violação direta do 5º 

mandamento bíblico, “não matarás”, e continua sendo considerado mesmo quando legalmente 

permitido. Para estes, esse mandamento limita-se a exprimir um valor da lei natural, 

fundamento do que seria determinante de uma “ética universal”, logo, o aborto não é tido 

como uma questão exclusivamente da moral religiosa: sua prática agride valores universais de 

respeito pela vida. 

[...] O aborto não é um direito da mulher. Ninguém tem direito de decidir se 

um ser humano vive ou não vive, mesmo que seja a mãe que o acolheu no 

seu ventre. A mulher tem o direito de decidir se concebe ou não. Mas desde 

que uma vida foi gerada no seu seio, é outro ser humano, em relação ao qual 

tem particular obrigação de o proteger e defender. O aborto não é uma 

questão política, mas de direitos fundamentais. O respeito pela vida é o 

principal fundamento da ética, e está profundamente impresso na nossa 

cultura. É função das leis promoverem a prática desse respeito pela vida. A 

lei sobre a qual os portugueses vão ser consultados em referendo, a ser 

aprovada, significa a degenerescência da própria lei. Seria mais um caso em 

que aquilo que é legal não é moral[...]
38

. 
 

 

A Igreja católica circunscreve e reveste a sexualidade a um espaço de sacralidade, 

normatizando
39

 as práticas sexuais dentro de princípios tradicionais do catolicismo. Quando 

ativa seus mecanismos discursivos baseados em preceitos bíblicos e na autoridade que possui  

como instituição religiosa, faz com que a sexualidade seja ditada, controlada, e vigiada. 

Contudo, não há consenso entre os discursos, pois enquanto o discurso médico ressalta a 

importância de uma vida sexual ativa e sadia, informando métodos e técnicas não só para a 

contracepção, mas também para a promoção do prazer sexual a religião católica se mostra 

totalmente contrária. 

Elaborada a partir de uma compilação entre discursos em torno da questão da 

interrupção voluntária da gestação, ou aborto provocado, este artigo de propôs a investigar 

através de uma publicação periódica católica, como o catolicismo através do poder que lhe foi 

instituído produz e publiciza seus argumentos em defesa e valorização incontestável da vida 

humana colocando o aborto provocado na posição de crime versus uma dádiva divina, 

atentado contra uma vida inocente e indefesa. Para tal, foi possível perceber que atributos de 
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gênero são designados às mulheres, impondo-lhes valores e a função de desempenhar papéis 

que lhe seriam característicos dentro da família e na relação com seu próprio corpo, 

esquecendo-se de que são, além de mães e esposas, são, sobretudo, mulheres, dotadas de uma 

imensidade de particularidades. 

 

Ao passo que estas questões sobre a normatização familiar e a moral cristã, 

procuramos trabalhá-las de modo a não descolá-las de seu período histórico 

e das influências sociais e políticas que envolviam sua produção, pois, , é um 

erro pensar em uma moral cristã homogênea e imóvel, esta se encontra 

dialogando com o seu momento histórico, mesmo que de forma a 

empreender resistência a este. Entretanto, é possível pensarmos a partir de 

uma problemática cristã, dotada de múltiplas expressões, mas pautada em 

preceitos normativos morais, intimamente ligados à propagação de 

identidades de gênero e uma intensa preocupação para com os corpos de 

seus fiéis
40

. 
 

Tanto a percepção analítica efetuada sobre os discursos católicos presentes nas 

fontes dos jornais, quanto dos discursos perpetrados pela alta hierarquia católica pelos Papas 

João Paulo II e Bento XVI, demonstram que a posição oficial permanece a mesma, mas busca 

embasamento e se apropria em outros discursos, em uma tentativa de acompanhar as 

transformações da sociedade.  

 

Notas 

                                                 
1
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