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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é fruto de um longo processo, que traz as marcas de dois 

aspectos de minha vida: pessoal e profissional. Em primeiro lugar, a busca por 

novos horizontes, tanto na formação cristã quanto na educação recebidas, desde 

pequena, contribuiu para minha formação humana. Portanto, tive de priorizar o 

trabalho e o estudo, deixando as atividades culturais para segundo plano. A igreja 

era o único lugar que frequentava.  

Nasci na cidade de Palmácea no Estado do Ceará; migrei para São Paulo 

ainda criança; estudei toda a educação básica em escola pública, e passei por 

várias escolas. Até a terceira série do ensino médio, não tinha clareza da profissão a 

seguir. Deixei o vestibular para alguns anos depois do término do ensino médio. O 

curso escolhido foi Administração de Empresa, mas percebi que não era isso que 

queria. Depois de certo tempo, prestei novamente vestibular para Ciências Sociais 

numa faculdade particular, em Limeira, interior de São Paulo. Consegui 

financiamento junto ao Fies para dar continuidade aos estudos. Tudo isso com muita 

dificuldade, casada, com duas filhas, e, ao mesmo tempo, trabalhando.  

Essa dissertação, de certa forma, é resultado de um conjunto de fatores, do 

contexto vivido pelas práticas católicas e pelas conquistas, como mulher. Vinda de 

família católica, desde muito pequena tínhamos o hábito de frequentar as missas 

todos os domingos.  

Ao longo dos anos, fiz catequese, crisma. Participei, também, de grupo de 

jovens, grupo de rua, casei na religião católica, batizei as crianças e continuo até 

hoje a frequentar a Igreja Católica, porque ela sempre foi meu referencial de fé, 

transmissor de normas, princípios e indicativos positivos, assimilados pela família e 

colocados em prática.  

Esta discussão empreendida na pesquisa de mestrado passou a fazer parte 

de minha experiência cotidiana, por ser católica e trabalhar em um colégio de 

denominação religiosa. Isto porque ainda sou a favor da religião católica, e ela ainda 

continua sendo meu referencial, mas configuradas por outros questionamentos que, 

ao longo de minha experiência, tomoram mais consistência. 

  Trabalho, atualmente, em média, dez horas por dia, somando-se mais quatro 

horas para o respectivo deslocamento, o transporte diário. Mesmo diante de 
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tamanhas dificuldades e dos grandes desafios para finalizar esta dissertação, 

acredito que fiz a opção certa,ou seja, a opção por contrapor o discurso das 

mulheres da região Episcopal Brasilândia e o discurso de alguns documentos oficiais 

da Igreja Católica. Considerando que faço parte desse universo religioso, o que 

contribuiu fortemente no sentido de problematizar e tematizar a questão que se 

apresentou durante o desenvolvimento desta pesquisa, reconsiderando-me dentro 

do espaço religioso católico romano, por me identificar, muitas vezes, com as 

mulheres da região Episcopal Brasilândia na busca por conhecimento, participação e 

envolvimento em um grupo, na grande capital paulista.  

A comunidade católica apresentava o sentimento de pertencimento a esse 

grupo. A experiência cresceu, permitindo-me a compreensão das configurações 

específicas dos mais variados discursos. É possível que seja esse processo que 

venha a garantir uma maior coerência entre a teoria e a prática, ou, até mesmo, uma 

relação mais clara e contínua entre a prática e o discurso.   

Assim, as interpretações e considerações que deram suporte a esta 

investigação, se concretizaram pela contextualização de diversos autores, que 

discorrem sobre o tema, tanto na sociologia, quanto na religião.  

A proposta não se esgota em si, mas é apenas o início de uma discussão em 

que se pauta visando à religião e à questão de gênero: análise da relação entre o 

discurso oficial da Igreja Católica sobre a sexualidade e o discurso e as práticas das 

mulheres da região Episcopal Brasilândia. Destacando, assim, a fragilidade dos 

relacionamentos humanos e uma configuração crítica da instituição católica, que faz 

emergir, com destaque, a necessidade de tematizar os componentes essenciais do 

discurso e da prática dessa instituição.  

Desse modo, a presente pesquisa religião e gênero se propõe a retomar, no 

contexto social das práticas das mulheres da região Episcopal Brasilândia, e a 

problematizar elementos relativos a essa realidade. Procurando, assim, identificar os 

caminhos de formulação propositiva de uma análise crítica. Contudo, o contexto 

trazido nesta pesquisa se difere de outras pesquisas, porque se coloca no âmbito 

das práticas dessas mulheres e no discurso da Igreja Católica sobre a sexualidade. 

O modelo proposto aqui traz um diferencial em relação a um grupo de mulheres 
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católicas muito articuladas nas suas práticas, nos momentos celebrativos e 

formativos, e com grande relevância para a retomada de novas discussões.  

Situado entre os estudos de religião, sociologia e gênero, tratamos de 

questões ligadas ao discurso da Igreja Católica e as práticas das mulheres da região 

Episcopal Brasilândia, campo pesquisado.  

Esta dissertação divide-se em três capítulos. 

No primeiro capítulo, faço uma reflexão a partir de três documentos: 

Catecismo da Igreja Católica, Mulieris Dignitatem e Ordinatio Sacerdotalis. Tais 

documentos trazem discussões sobre questões da mulher em relação ao discurso 

apresentado pela Igreja Católica. Apresento, também, um resumo da história da 

Igreja em relação à sexualidade, mostrando nesse discurso como a subordinação 

das mulheres aos homens foi manifestada pelos filósofos e teólogos de forma 

masculinizada, sendo tratada como um dogma da vontade de Deus. 

No segundo capítulo, apresento alguns levantamentos sobre a situação de 

mulheres realizadas no Brasil, confrontando-os com a realidade vivida pelas 

mulheres da região Episcopal Brasilândia, campo pesquisado.  Considerando que 

existe, nesse universo pesquisado, um descompasso em relação ao discurso da 

Igreja. Por exemplo, da questão do celibato até as questões do aborto e do divórcio. 

Assim, é possível encontrar um tipo de discurso católico diferente do discurso da 

maioria das mulheres que compõe o grupo da região Episcopal Brasilândia, na 

referida prática do cotidiano.  

Mostro, assim, que o processo de crescimento da mulher, ou seja, as suas 

conquistas e a participação em atividades remuneradas, também influenciaram 

diretamente a sua sexualidade e a família. E essas mudanças foram significativas no 

contexto religioso, interferindo na prática dessas mulheres em relação ao discurso 

oficial da Igreja. 

No terceiro capítulo, faço uma análise dos relatos das participantes do grupo 

de mulheres da região Episcopal Brasilândia sobre a questão de gênero, 

secularização, pluralismo religioso. Trazendo abordagem de diferentes autores 

sobre temas polêmicos para a religião católica, tais como: sexo antes do casamento, 

uso de preservativo, a questão do aborto, entre outros.  



15 
 

Finalizo esta dissertação com alguns autores, dentre eles: Ivone Gebara, 

Sandra Duarte de Souza, Peter L. Berger, Carlos Alberto Steil, entre outros, tratando 

da laiscização, pluralismo religioso e a secularização, onde Berger (1985) justifica 

que “a religião não legitima mais o mundo”. Referindo-se as instituições religiosas 

que existiam como monopólio de legitimação da vida individual e coletiva, essas 

instituições funcionavam como agências reguladoras do pensamento e da ação. E 

isso não faz muito tempo, antes do Vaticano II (1962-1965), a moral cristã era ainda 

mais rigorosa do que o discurso do Catecismo da Igreja Católica. As rígidas regras 

de moral cristã estão presentes na mente e no coração dos católicos do Brasil e do 

mundo. Tudo o que se relacionava com o corpo era pecaminoso. Sexo somente 

para procriação; nunca pelo prazer. Constatamos que o desejo dessas mulheres é 

ser feliz, o que proporcionam novos princípios católicos e o aggiornamento, que 

chegou ao Brasil, tanto com a Teologia da Libertação, quanto com o Grupo de 

mulheres da região Episcopal Brasilândia, bairro da capital paulista, que apresenta 

uma renovação do discurso católico e na prática da sexualidade, para continuar a 

ser católica e para continuar a ser feliz! Aliás, “o maior prazer da vida é o prazer de 

conviver”, já dizia Saint-Exupéry (1900-1944), escritor e piloto francês. 
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1 O DISCURSO OFICIAL DA IGREJA CATÓLICA SOBRE A SEXUALIDADE 

 

 

1.1 Introdução 

 

A sexualidade é um tema recorrente nos documentos da Igreja Católica, 

sobretudo por se tratar de normas de comportamento e moral. Apesar de uma 

profunda mudança de hábitos e práticas na vida pública, o controle dos costumes e 

das práticas privadas era feito por meio da religião, que sempre ditava as regras de 

comportamento e estabelecia o controle da sexualidade permeado por valores 

morais 

Nesse ponto, a sexualidade quando referida ao contexto católico se instaura 

sobre um conjunto de regras e de normas tradicionais, trazendo em seu discurso 

outras proibições como: uso de contraceptivo, sexo depois do casamento e a 

condenação ao aborto.  Cumpre esclarecer que nesse discurso a Igreja vê a 

sexualidade a partir da vida adulta, da procriação trazendo em seu discurso o 

respeito à dignidade da pessoa e à defesa da vida.  

O discurso da Igreja Católica, quando referido à sexualidade, está ligado ao 

ministério da pessoa. Nele, a sexualidade está restrito a um relacionamento sexual 

genital, e, desse modo, a condição estabelecida não abrange a totalidade da vida da 

pessoa.  

Diante desse cenário, buscamos fragmentos para ampliar esse discurso sobre 

a sexualidade, que ainda permanece complexo e polêmico dentro da estrutura da 

Igreja Católica. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é refletir como a Igreja 

Católica tem tratado historicamente o tema da sexualidade, e ampliar o 

conhecimento diante das contradições ligadas a essa questão.  

Para tanto, selecionamos três documentos produzidos pela Igreja Apostólica 

Romana acerca de questões fundamentais ligadas à sexualidade da mulher. Eles 

nos permitiram percorrer esse universo, quais sejam: Catecismo da Igreja Católica 

(CIC)1 e as Cartas Apostólicas Mulieris Dignitatem e (Carta Apostólica) Ordinatio 

Sacerdotalis. 

                                                           
1
 Catecismo da Igreja Católica (CIC). 
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1.2 O controle da vida privada sobre as práticas sexuais 

 

No Brasil, a herança colonial contribuiu fortemente para a manutenção do 

poder, seja ele do Estado, da Igreja e até mesmo dos grupos sociais de elite. 

Durante a Idade Média, a Igreja garantia o controle das atitudes das pessoas na vida 

privada como forma de certificar que, mesmo em seu espaço privado, longe dos 

olhos vigilantes do clero, não iriam subverter a ordem social e dominante. 

As restrições quanto às práticas sexuais se consolidavam em forma de 

pecado, o que garantia o bom funcionamento e a harmonia social. Para tanto, havia 

um controle sobre as relações pessoais, amorosas e íntimas. 

Por isso, a Igreja Católica, ao longo de sua história, defendia discurso 

normatizador sobre a sexualidade, considerada apenas com a finalidade de 

reprodução. Para Priore “existia um controle sobre os corpos femininos” (1997, 

p.17). 

Esse controle justificava, portanto, a manutenção do poder da Igreja 

estabelecida dentro de uma esfera social carregada de tabus e caracterizada por 

uma ideia de pecado, que marcou a sexualidade da mulher no mundo ocidental 

cristão.   

No século XVI, a Reforma Protestante trouxe muitas mudanças para os 

valores católicos, mas, mesmo assim, mantinham-se as mesmas práticas 

conservadoras em relação à sexualidade. Apesar de uma profunda mudança de 

hábitos e práticas na vida pública, o controle dos costumes e das práticas privadas 

era feito por meio da religião, que sempre ditava as regras de comportamento e 

estabelecia o controle da sexualidade permeado por valores morais. O Estado 

conservava a ordem garantida pelo cumprimento das leis, e a Igreja mantinha a 

interiorização da devoção e a confiança das pessoas que estariam agindo de acordo 

com os seus princípios, voluntariamente. Nessa perspectiva, a Igreja era a única 

instituição capaz de exercer o controle da vida privada, utilizando-se da prática dos 

sacramentos, sobretudo o sacramento da confissão. 

A temática da sexualidade sempre esteve presente em nossa sociedade, seja 

por proibições ou mesmo fazendo parte de debates e reflexões. Mas, durante o 

século XX, essas reflexões ocuparam um papel de destaque bastante significativo 
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devido ao movimento feminista brasileiro que, segundo Ana Alice Alcântara Costa 

em seu artigo intitulado. “O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma 

intervenção política” (2005), destaca que esse “novo movimento social, extrapolou 

os limites do seu status e do próprio conceito”.  

O movimento feminista brasileiro, tendo sua entrada no Estado e ocupando 

espaços pelas suas conquistas em conselhos, ministérios e secretarias, criou e 

executou políticas, articulou, propôs e reivindicou uma melhor atuação do Estado, 

ressignificou o poder político. E questionou como esse poder acontece e como ele é 

exercido.  

Diante dessas considerações, o movimento feminista brasileiro contribuiu, ao 

defender os interesses de gênero, questionando de forma precisa os sistemas 

culturais e políticos construídos, a partir de papéis de gênero historicamente 

atribuídos às mulheres.  

Cabe destacar, ainda, nesse universo percorrido, compreender as novas 

conquistas, tais como os direitos reprodutivos, de planejamento familiar, combate à 

violência contra a mulher, bem como a própria questão da sexualidade, que, durante 

muito tempo, tratou-se simplesmente como sexo, e não como um processo de 

construção histórica, cultural, social e político. 

 Nesse sentido, as relações sociais de gênero ganharam novas formas, e as 

que mais se desenvolveram foram a divisão tradicional dos papéis sexuais, família e 

trabalho.  

Para Corazza (2000, p. 80), “a mulher não está isolada de um contexto no 

qual a opressão acontece nas relações sociais, nas relações homem-mulher, que 

foram construídas em uma cultura com bases nas instituições familiares, reforçadas 

pela sociedade e normatizadas pela Igreja”. 

Cabe ressaltar que, essas opressões acontecem dentro e fora de casa, isto é 

até hoje a mulher, além de trabalhar fora de casa, ainda é vista dentro de uma 

cultura dominante como mãe e dona de casa. Assim, os sujeitos estão dentro de um 

processo no qual o masculino e o feminino continuam inseridos em um sistema 

dominante.   
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1.3 Igreja Católica e sexualidade 

 

Conforme afirma o Catecismo, “a Igreja Católica convida todos os seus fiéis a 

viverem na castidade, que é uma virtude moral e um dom de Deus, uma graça, um 

fruto da obra espiritual”. “[...] Essa castidade significa a integração da sexualidade na 

pessoa. Inclui a aprendizagem do domínio pessoal” (CIC, 1999, p. 607-620). 

A Igreja Católica desenvolveu um discurso ao longo da história sobre a 

sexualidade atribuindo à mulher uma única função a maternidade. Assim, segundo o 

pensamento oficial da Igreja Católica, a sexualidade da mulher está vinculada 

exclusivamente ao casamento e à procriação de modo que a condição de 

reconhecer a mulher em sua totalidade não faz parte desse discurso. 

Ao longo da história da Igreja, a subordinação das mulheres aos homens foi 

manifestada pelos filósofos e teólogos de forma masculinizada, sendo tratada como 

um dogma da vontade de Deus. É perceptível, em seus discursos, a discriminação 

delegada às mulheres quando tratada a sexualidade.  Agostinho, Tomás de Aquino 

e Platão justificam seus discursos quando referidos à sexualidade da mulher 

associando “a natureza da mulher ao simples ato biológico, despido de amor pelo 

cônjuge ou pela prole” (SCHOTT, 1996, p. 23).  

Agostinho sustenta que “a sexualidade é vista para a procriação dos filhos, 

situando a mulher exclusivamente como um corpo a ser usado para a procriação” 

(SCHOTT, 1996, p. 70). Ainda de acordo com ele, “para as mulheres é muito mais 

difícil resistir ao prazer sexual porque têm menor força mental do que os homens” 

(RANKE-HEINEMANN, 1999, p. 201). Esse discurso demonstra a forma desigual 

como esses teólogos tratam a intelectualidade e a sexualidade da mulher, como um 

ser inferior em relação aos homens. 

Dessa forma, o papel da mulher se mantém vinculado à condição 

sociocultural de subordinação e submissão da sua própria liberdade de se 

expressar.  

 Maria José Rosado-Nunes (2006), no artigo “Pensando eticamente sobre 

concepção, anticoncepção e aborto”, afirma: “para pensarmos as mulheres como 

seres éticos, capazes de decisão moral, e cidadãs de pleno direito, temos de restituir 
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ao processo reprodutivo seu caráter totalmente humano, isto é, retirando-o do 

âmbito exclusivamente biológico”. 

O discurso da Igreja Católica no campo da sexualidade da mulher está 

pautado por normas configuradas por ela e que privilegiam o ato biológico de gerar, 

ou seja, sexualidade voltada exclusivamente para a procriação. 

Para Robin Schott (1996, p. 64), “as opiniões ascéticas cristãs sobre a 

sexualidade contribuíram para a construção filosófica da razão como forma de 

superação e domínio da sexualidade em particular, e da sensualidade em geral”. 

Esse domínio da sexualidade aparece nos documentos papais de forma 

restrita a valores fundamentais e morais atrelados à vontade de Deus, de modo que 

a integração da sexualidade é sempre vinculada à castidade, que é parte da 

aprendizagem e do domínio pessoal.  

Nesse sentido, tratava-se a virgindade como patrimônio familiar, e a condição 

biológica da mulher não permitia a ela nenhuma outra forma de manifestação 

cultural, visto que a virgindade era uma forma de controle da sexualidade feminina, 

já o casamento foi, por muito tempo, a única forma de conduzir as mulheres a uma 

vida mais correta, e, por isso, elas eram controladas dentro de regras e normas 

estabelecidas pelas instituições religiosas e familiares. “[...] qualquer deslize jogava 

a mulher no campo dos sem moral” (PRIORE, 1997, p. 531).  

De acordo com o Catecismo, a castidade significa a integração correta da 

sexualidade na pessoa, ou seja, cada pessoa precisa estabelecer a aprendizagem 

do domínio pessoal. “A alternativa é clara ou o homem comanda suas paixões e 

obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz” (CIC, 1999, p. 606, § 

2339). Vale dizer que esse discurso ainda é muito atual dentro do cristianismo, de 

modo que as questões sobre a sexualidade ainda são caracterizadas dentro de uma 

estrutura que visa ao ser corporal e espiritual, gerando uma verdade absoluta.  

Para alguns teólogos ligados à Teologia da Libertação, certas questões 

referentes à sexualidade são discutidas tendo por base a saúde da mulher. 

Discussões sobre o aborto e os métodos contraceptivos são temas comuns. 

Configurada dentro de um momento histórico de muitas mudanças, a Teologia da 

Libertação se fortalece por trazer um discurso que prioriza problemas éticos e 

sociais, visto que a hierarquia eclesiástica, caracterizada por seus valores morais, 

continua em defesa de proibições em nome de Deus.  
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Nesse ponto, a sexualidade quando referida ao contexto católico se instaura 

sobre um conjunto de regras e de normas tradicionais, trazendo em seu discurso 

outras proibições como: uso de contraceptivo, sexo depois do casamento e a 

condenação ao aborto.  

Dom Angélico, em um dos seus discursos, critica a atitude dos bispos da 

região Sul 1 e a utilização eleitoreira sobre o tema aborto. Em seu discurso prioriza a 

promoção de políticas públicas como uma forma de não colocar a vida dessas 

mulheres em situação de risco.  

Ainda destaca que o tema do aborto dentro da Igreja Católica sempre foi 

considerado bastante polêmico e faz parte de princípios morais estabelecidos pelo 

cristianismo (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2010, s/p). 

Concordamos com à posição de Frei Betto, em artigo a Carta Capital (2010), 

que afirma: “o aborto se evita com políticas sociais” e continua “ muitas mulheres 

acabam optando pelo aborto por se sentirem inseguras com o futuro que darão aos 

filhos”. 

Os discursos sobre a sexualidade estão tomando outras formas, não por-que 

a moral da Igreja o permita, mas porque a sociedade passa por transformações, e a 

Igreja, querendo ou não, está atenta a esses novos desafios de mudanças.  

Esses discursos ultrapassam culturas, novos valores, novas formas de vida e 

novas relações são construídas seja por discursos, seja mesmo por práticas 

estabelecidas dentro de novos conceitos. Segundo afirmação de Pinto (2010, p.6):  

 

Quanto mais progredimos materialmente, mais estamos desafiados a rever a 
nossas relações com nós mesmos, com os outros, com o ambiente, com o 
mundo, até com o sagrado.  
Além daqueles efeitos não intencionais, as conquistas materiais que a 
humanidade vem conseguindo têm repercussões no jeito de viver, nas relações 
que cada um de nós tem consigo mesmo e com os outros. À medida que uma 
cultura progride materialmente, esse processo provoca a queda de alguns 
valores e exige o surgimento de novos valores. 
 
 

A sexualidade passa por todos os caminhos viáveis de saberes religiosos. 

Dentro desses novos saberes os discursos são aprimorados e ressignificados pelos 

valores culturais estabelecidos, e  o discurso sobre a sexualidade da mulher no 

contexto religioso católico nos possibilita discutir relações de poder e contextualizar 

valores culturais embutidos dentro de uma realidade social de um sistema patriarcal 
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construído sob uma visão hegemônica de instituições, como  a Igreja, a escola, e a 

família. Essas instituições visavam ao controle do indivíduo e da população.  

Para Spivak (2010, p.15), “a mulher como subalterna não pode falar e quando 

tenta fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir”. A autora nos propõe 

trabalhar contra a subalternidade, de sorte que a mulher possa se articular, criar 

espaços e ser ouvida.   

Para tanto, trabalhar a subalternidade, seja nas relações pessoais, seja 

mesmo contra o controle em que as instituições sempre tiveram sobre o ser humano, 

nos possibilita fazer parte dessa construção e dessa mudança.  

 

 

1.4 Os documentos da Igreja Católica 

 

Os documentos da Igreja Católica geralmente são elaborados pela hierarquia 

católica – como o papa, que é considerado o líder mundial da Igreja Católica, ou os 

cardeais e bispos, e têm como finalidade apresentar questões ligadas à pastoral e à 

vida da Igreja e da sociedade.  

Esses documentos são sempre elaborados trazendo como princípios a 

“Doutrina Social da Igreja, que é um conjunto dos ensinamentos contidos na doutrina 

(da Igreja Católica) e no Magistério da Igreja Católica, tendo como finalidade fixar 

princípios, critérios e diretrizes gerais a respeito da organização social e política dos 

povos e das nações” (Doutrina Social da Igreja). 

Dessa forma, os documentos elaborados pela Igreja Católica, segundo as 

autoridades, “é um convite à ação e tem como finalidade levar os homens a 

corresponderem, com o auxílio também da reflexão racional e das ciências 

humanas, à sua vocação de construtores responsáveis da sociedade terrena" 

(Doutrina Social da Igreja).  

Dessa maneira, documentos como Catecismo da Igreja Católica, Mulieris 

Dignitatem e Ordinatio Sacerdotalis, entre outros, são importantes dentro de um 

contexto religioso católico ligado às mulheres.  
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1.5 Mulieris Dignitatem 

 

O eixo dessa discussão nos permite fazer uma análise do discurso contido na 

Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, de João Paulo II, que foi escrita em 15 de 

agosto de 1988 e dirigida a todos os bispos e a todos os fieis da Igreja Católica.  

É considerável a preocupação dos superiores e dos padres em aprofundar 

questões de maneira pastoral sobre o lugar da mulher na Igreja e na sociedade, 

visto que, de certa forma, o Concílio Vaticano II tinha como objetivo discutir a ação 

da Igreja nos tempos atuais, ou seja, tinha como finalidade promover a fé católica e 

renovar os costumes do povo cristão, adaptando-os às condições eclesiásticas do 

nosso tempo. 

O Concilio Vaticano II proporcionava uma nova abertura para a Igreja que 

passou a ser vista não apenas como uma instituição hierarquizada, mas também 

como uma comunidade de cristãos espalhados por todo o mundo e constituintes do 

Corpo Místico de Cristo. Por isso, a constituição e as estruturas da Igreja 

modificaram-se parcialmente e abriu-se espaço para maior participação e 

apostolado dos leigos, incluindo as mulheres, na vida eclesial.  

 

Reginaldo Prandi(1997,p.30) esclarece que: 

 

Toda face do catolicismo no século XX ficará marcada pela grande vontade de 
mudança que representou o Vatiano II. Expressão de atualidade e 
modernidade. Mesmo quando se trata de movimentos antagônicos, como a 
RCC e CEBs, é perfeitamente compreensivel que cada um defenda para si 
uma mesma origem de grande prestigio, tanto no interior da Igreja como fora 
dela. O Vaticano II é certamente o emblema do que existe de mais significativo 
na vida da Igreja contemporânea. Encontrar nele raizes é, para cada 
movimento, fonte de prestigio e legitimidade. 

 

Dessa forma,  faz-se necessário  contextualizar esse documento que tem 

grande relevância para a discussão a qual se propõe esta pesquisa, por estar 

inserido dentro de um contexto bastante significativo tanto da Igreja Católica como 

para as mulheres.  

A Carta Apostólica Mulieris Dignitatem foi escrita em meio a dois momentos 

“significativos” para a Igreja: o Ano Mariano e a Constituição Federal de 1988, que 

concretizava direitos e obrigações iguais entre homens e mulheres. Durante o Ano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_M%C3%ADstico_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostolado&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leigo
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Mariano, “todos os cristãos são chamados a meditar segundo o pensamento da 

Igreja, na presença da Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja” 

(PAULO II, 1988b). 

A Igreja Católica convidou todos os seus fiéis a participar desse momento.  

Desse modo, no ano de 1988 toda a Igreja estava voltada à Maria, que, segundo a 

tradição cristã, é vista pelos fiéis como mãe. Maria é representada na forma de mãe.  

 

Segundo Lemos (2009, p.95) 

  

Para os que crêem Maria - mãe é aquela que protege e livra de todos os 
perigos, é a infalível intercessora. Como para os devotos de Maria não é muito 
nítida a distinção entre a mãe humana e a mãe Maria, serão esses traços que 
caracterizarão a mãe humana. Sendo assim, as concepções da maternidade 
humana (da mãe) e da maternidade de Maria se fundem, criando a figura da 
maternidade sagrada. 

 

 A devoção à Nossa Senhora é uma prática bastante comum dentro do 

contexto religioso, incentivada pelos padres, sejam eles de congregações marianas 

ou não, a fidelidade à Maria é culturalmente explícita dentro do universo católico no 

mundo inteiro. Para o fiel católico, a figura de Maria simboliza a proteção, o cuidado, 

a coragem. Maria é mãe, aquela que cuida, educa, se sacrifica pelos filhos, é 

dedicada e está sempre disponível. A devoção à Maria tem um significado muito 

especial para o leigo que busca sua fé na figura de Maria, que é mãe.   

Constatamos que a imagem de Maria está presente de várias formas e de 

acordo com as necessidades dos fiéis.  

O Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, durante os meses de maio e 

junho de 2011, organizou uma exposição mariana cujo o tema era: “Maria, a ternura 

de Deus na devoção popular”, com o objetivo de reavivar a presença de Maria na 

vida do povo católico resgatando o perfil mariano da Igreja e favorecendo a mística e 

a espiritualidade mariana, no âmbito atingido pela presença marista e em comunhão 

com a Igreja, com a finalidade de renovar a visão que temos de Maria e preparar a 

comemoração do bicentenário da Sociedade de Maria e do Instituto dos Irmãos 

Maristas. 

A foto abaixo foi tirada na exposição do Colégio Marista Arquidiocesano de 

São Paulo no mês de junho pela própria pesquisadora, e expressa as várias formas 
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em que Maria é apresentada para o povo católico, tendo para cada fiel um 

significado especial de devoção.  

 

  Fonte: Foto tirada pela própria pesquisadora, exposição mariana - Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo. 

 

Nessa exposição podemos identificar algumas imagens de Maria: (07) Nossa 

Senhora da Assunção; (8) Nossa Senhora de Fátima; (9) Nossa Senhora das Neves; 

(10) Nossa Senhora das Mercês; (11 e 12) Nossa Senhora da Livração; (13) Nossa 

Senhora da Salete; (14) Nossa Senhora da Defesa; (15) Nossa Senhora da Saúde; 

(16) Nossa Senhora da Boa Viagem; (17) Nossa Senhora Desatadora dos Nós; (18) 

Nossa Senhora dos Navegantes/da Caridade; (19) Nossa Senhora dos Pobres, 

dentre outras.   

A Igreja Católica apresenta imagens de Maria em seus diversos períodos 

históricos, nos quais os cristãos, de alguma forma, se identificam como reza a 

história de Nossa Senhora de Nazaré: a história afirma que São José teria esculpido 

uma imagem da esposa, Maria, na aldeia de Nazaré onde viviam. Depois de passar 

pelas mãos de São Lucas e Santo Agostinho, conta-se, a estátua teria peregrinado 

até ser esquecida numa gruta.  
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No século XII, quando o cavaleiro português Fuas de Roupin perdeu-se na 

floresta e quase caiu de um precipício, encontrou a obra sem querer. Rezou, então, 

para que Maria o ajudasse. De repente, seu cavalo tomou o rumo de volta para 

casa. Esse, acredita-se, foi o primeiro milagre autêntico da Virgem de Nazaré, cuja 

devoção se iniciou entre os portugueses. 

No século XVII, a devoção à santa atravessou o Oceano Atlântico e ganhou 

força no Brasil, principalmente no Pará. Conta-se que sua imagem foi achada por 

um caboclo num córrego e, mesmo retirada dali sucessivas vezes, retornava 

misteriosamente ao local. Incrédulo o governador da época fez um teste. Depois de 

colocar a santa numa capela, ela voltou a ser encontrada no rio, com um rastro no 

caminho do seu manto. Esse é, segundo os fiéis, o caminho seguido pela romaria do 

Círio de Nazaré (Revista das Religiões, maio 2005).  

Outra forma em que Maria é apresentada para o povo cristão é na imagem de 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que, segundo a história, os anjos Miguel e 

Gabriel apresentam a Jesus instrumentos de sua paixão e morte: a lança, a vara 

com esponja, o cálice com fel, a cruz e os cravos. Assustado, Ele se abriga nos 

braços de Maria. Acima dela, vêem-se quatro letras gregas que significam “Mãe de 

Deus”. A estrela no véu indica que ela é quem traz a luz ao mundo. 

A veneração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está intimamente 

relacionada a um quadro atribuído ao evangelista e médico Lucas, que acompanhou 

Paulo em algumas de suas viagens. Lucas, a quem a tradição católica também 

atribui o ofício de pintor, teria retratado com talento a mãe de Jesus (Revista das 

Religiões, maio, 2005). 

E, por fim, destacamos a história de Nossa Senhora da Esperança, que para 

o cristão católico inicia a devoção mariana em solo brasileiro. Dessa forma, 

encontra-se no Arquivo do Tombo, em Lisboa, um documento histórico de Pero Vaz 

de Caminha, escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral. O texto relata as duas 

primeiras missas em terras brasileiras, celebradas respectivamente nos dias 26 de 

abril e 01 de maio de 1500, na presença da imagem de Nossa Senhora da 

Esperança. 

O culto a Nossa Senhora da Esperança remota aos primeiros séculos do 

cristianismo, com sua oficialização no ano 656, determinando sua festa no dia 18 de 

dezembro. Representação doce e singela da Virgem Maria com o menino Jesus ao 

colo admirando uma pomba em sua mão, símbolo teológico da esperança.  
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Assim pode-se considerar a veneração a Nossa Senhora da Esperança como 

o primeiro ato marial em terras brasileiras (Fonte: Ecos dos 40 anos da Paróquia 

Nossa Senhora da Esperança (livre adaptação). 

 

Para Souza e Lemos (2009, p.12) 

 

[...] essas exigências da mãe Maria para as mulheres mães, pela carga de 
responsabilidades de desgastes que trazem consigo e por não serem feitas 
com igual intensidade aos homens pais, constituem-se em uma âncora na 
manutenção das desigualdades de gênero. A partir da incorporação dessas 
ideias, as mulheres mães nem se colocam a pergunta se as relações mãe-filho 
e pai-filho não poderiam ser diferentes. Assumem o papel a elas confiado, 
exigindo mais de si do que de fato têm possibilidades de dar. Sentindo-se 
importantes diante de tamanha responsabilidade, mas sem se permitir exigir 
que tais tarefas sejam compartilhadas com outros, as mulheres mães recorrem 
a Maria, um modelo de mãe que deu conta de todas as tarefas a ela confiadas. 
 

 

As considerações feitas pelas autoras são consideráveis por expressar a 

desigualdade permanente estabelecida dentro da estrutura na qual o papel da 

mulher foi sendo configurado.  

O discurso tratado pela Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, sobre a 

dignidade e vocação da mulher não ocorre em função do seu reconhecimento dentro 

da Igreja, mas é visivelmente considerado devido ao amplo debate do Ano Mariano. 

E a prioridade consistia no estudo da mãe Maria a partir do contexto religioso, 

principalmente porque a Igreja Católica passava por momentos difíceis.   

Outro aspecto a ser considerado é a promulgação da Constituição Federal de 

1988, que trouxe algumas mudanças para a vida de homens e mulheres. O homem 

deixava de ser o chefe da família e as mulheres estavam conquistando a igualdade 

jurídica. As mulheres começavam a ser consideradas tão capazes quanto os 

homens, e passaram a ocupar espaços em diversos segmentos da sociedade. O 

momento era de mudança. A saída da mulher para o mercado de trabalho a inseria 

na esfera pública, isso era uma preocupação para a Igreja que visava ao controle, 

sobretudo das mulheres.  

 Esses e outras imposições determinavam à mulher a outros costumes como 

a liberação sexual e ao acesso aos métodos contraceptivos. 

A partir das duas grandes guerras mundiais, com o desenvolvimento da 

indústria e a Republica, as mulheres começam a ter mais independência e a lutar 

por um papel de maior relevância na sociedade, o que acarretou fortes 
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representações sobre a vida de homens e mulheres, e, consequentemente, 

enfraqueceu o poder da religião sobre seus comportamentos.  

O movimento feminista se organizou a partir do século XX e teve maior 

repercussão nas décadas de 1960 e 1970, e propunha a liberdade e independência 

feminina e, portanto, a formação de uma estrutura familiar mais democrática e 

aberta. A invenção da pílula anticoncepcional, tornando a vida sexual da mulher 

independente da geração de filhos, veio a dar força ao movimento de libertação de 

mulheres. Todas essas mudanças influenciaram nos costumes sexuais e familiares e 

geraram uma grande crise na família patriarcal, tendo a Igreja Católica perdido 

adeptos, em especial as mulheres.   

Outro aspecto importante a ser lembrado e que deve ser mencionado ajudou  

a tirar as mulheres de um plano secundário. Sem dúvida, a Carta Magna de 1988 

demandava outro olhar e um novo status constitucional à mulher, que vivia sempre 

em um plano secundário, controlando o marido os seus atos, hábitos, relações 

pessoais e a sua vida em geral.  

A Igreja Católica também se confrontava com a Teologia da Libertação, que 

enfatizava as Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s),  com um enfoque voltado a 

grupos pequenos de fiéis católicos, com expressiva participação de mulheres em 

movimentos sociais.  

Outros movimentos marcavam a história do país como o movimento de 

mulheres que lutavam por melhorias nas questões sociais e conquistas de direitos, 

mas a Igreja Católica, na Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, não priorizou esse 

momento de mudanças significativas em meio à sociedade. Dessa forma, a Igreja 

não estava preocupada com as desigualdades sociais que vigoravam no país; sua 

única preocupação foi afirmar a vocação da mulher para a maternidade e a 

virgindade.  

A Carta Apostólica em questão apresenta um discurso de forma reflexiva, 

mas com aspectos contraditórios no sentido de valorização da dignidade e da 

vocação da mulher na Igreja. Constatamos em seu discurso (Paulo II, 2005, p.18): 

“Ao pensar, dizer ou fazer algo em ordem à dignidade e à vocação da mulher, não 

se devem separar deste horizonte o pensamento, o coração e as obras”. Essa 

valorização nos parece discriminadora e equivocada, visto que, na história das 

mulheres dentro do magistério da Igreja, suas funções sempre foram secundárias.  
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Tais funções assumidas no contexto da Igreja Católica, quando referidas à 

mulher, segundo Santana e Didoné (1990, p.30) 

 

[...] tarefas assistencialistas ou caritativas, limpeza e manutenção do templo, 
ensino catequético na escola dominical, negando-lhe a possibilidade de 
participar ativamente de outras tarefas como a própria tarefa teológica.  
A Igreja crê na atitude de Jesus em relação à mulher. Crê no projeto libertador 
a partir da realidade mulher. Declara através dos documentos a igualdade entre 
mulher e homem. Tem consciência deste processo igualitário, porém tem 
dificuldade em abolir a discriminação; não consegue traduzir em atos concretos 
esta mesma realidade que julga crer. A dominação reforçada pela Idade Média 
aumenta a desigualdade, criando um grande distanciamento alimentado pelas 
estruturas socioeconômicas e culturais.  

 

 Essas funções estão ligadas à esfera doméstica, o que garante a mulher se 

manter dentro da esfera familiar e privada não possibilitando que desenvolva suas 

funções intelectuais, como a ordenação que é uma possibilidade designada à função 

de uma mulher dentro da Igreja Católica. 

Desse modo, a Igreja Católica se instala dentro de um sistema de opressão 

que legitima a mulher para a submissão, obediência, dependência e o cuidado. 

 A partir dessas constatações, percebemos ao longo da leitura do documento 

Mulieris Dignitatem que a condição dada à mulher está pautada na sua maternidade, 

como condição única e vista como um dom de Deus. Esse discurso é percebido com 

a intenção de dignificar e sacralizar a mulher dada a posição que ela ocupa dentro 

da estrutura arcaica da Igreja Católica, que não fornece outra condição necessária 

para que essa mulher seja percebida  a partir  dos seus valores de mulher. Desse 

modo, a única condição dada à mulher é vincular sua maternidade à sua condição 

de mulher.  

 Confirmando esse discurso, que a figura de Maria está pautada com grande 

enfoque nos Evangelhos, e é caracterizada por “duas dimensões da vocação da 

mulher que são: virgindade e maternidade” (PAULO II, 2005, p. 65). “Maria, portanto, 

se manteve virgem”: “não conhecendo homem” (cf. Lc 1,34). E, ao mesmo tempo se 

tornou mãe. A virgindade e a maternidade coexistem nela: Não se excluem nem se 

limitam reciprocamente” (PAULO II, 2005, p. 66). Maria é considerada a mulher 

perfeita, frágil, sem capacidade intelectual, mas que responde a uma estrutura 

pessoal do ser mulher como plenitude e perfeição da sua dignidade pessoal.  

 A ideia de maternidade é fortemente marcada no documento, só pode existir 

se for fruto de um homem e uma mulher. Dessa forma, a instituição mantém a 
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discriminação sobre a mulher na figura da mãe.Cabe acrescentar nesse discurso 

que a maternidade está relacionada à mulher de forma natural e a aproximação à 

Maria configura uma sacralização da imagem de mãe, figura forte que protege, 

atribuindo todos os deveres e obrigações na criação dos filhos, característicos da 

função feminina. 

Para a Igreja Católica, maternidade e a virgindade estão contextualizadas 

para ser a vocação da mulher, e a Igreja Católica busca com esse discurso vincular 

a sexualidade da mulher à da Virgem Maria: “o sentido da virgindade como vocação 

também para a mulher, vocação em que se confirma a sua dignidade à semelhança 

da virgem de Nazaré” (PAULO II, 2005, p. 77). 

A Carta Apostólica Mulieris Dignitatem não apresenta a valorização e o 

reconhecimento da mulher ao afirmar os dois sexos, homem e mulher, como sujeitos 

igualitários, como afirma o documento (PAULO II, 1988b). Ao contrario, este 

documento apresenta uma mulher virgem e mãe, justificando que “a maternidade 

está ligada com a estrutura pessoal do ser mulher e com a dimensão pessoal do 

dom” (PAULO II, 2005, p. 69). Justificando, assim, a virgindade e a maternidade 

como sendo um dom da mulher.  

Cumpre notar que as relações de poder estabelecidas dentro do contexto 

católico continuam desiguais entre o gênero feminino e masculino, e a redução das 

mulheres à maternidade as mantém na subalternidade.  

 

Para Souza (2009, p.21) 

 

As mulheres são socializadas para a submissão, a obediência, a dependência, 
o cuidado com o outro, enquanto os homens são socializados para exercer 
poder, serem obedecidos, temidos e serem independentes. Nesse processo, 
enquanto os homens são objetivados como seres autônomos e com poder, as 
mulheres são objetivadas como seres dependentes e sem poder. 

 

 Nesse sentido, Agostinho “constrói a identidade sexual dos homens na forma 

de dominação e a identidade das mulheres na forma de submissão” (SCHOTT, 

1996, p. 80). 

A corporeidade é concebida pela Igreja Católica como uma maneira humana 

de ser mulher gestora para humanizar. João Paulo II (1988b), no documento Mulieris 

Dignitatem, ainda apresenta o perfil de uma mulher meiga e frágil, e que sempre 

está à frente das funções, a nosso ver, secundárias e subalternas na instituição.  
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Embora a Carta Apostólica Mulieris Dignitatem tente apresentar um discurso 

pautado na valorização teológica das mulheres, essa intenção não caracteriza um 

olhar no sentido de que elas se desenvolvam em um espaço de liberdade, igualdade 

e dignidade humana. Dessa forma, o documento, não possibilita a real dignidade da 

mulher para desmistificar a opressão imposta sobre ela durante tantos anos.  

Embora o documento considere que “no cristianismo as mulheres desde suas 

origens têm um estatuto especial de dignidade” (PAULO II, 2005, p.7), isso é 

discutível, porque nem sempre essa dignidade foi reconhecida no contexto cristão. 

Existe, ainda dentro da instituição católica muitas barreiras, dogmas, preceitos 

rígidos, e uma grande resistência em reconhecer todas as virtudes das mulheres no 

sentido amplo de pessoa, como ser humano, possuidora de inteligências múltiplas.  

O conservadorismo da Igreja como instituição no que se refere às questões 

de reconhecimento de direitos igualitários das mulheres com relação aos direitos dos 

homens ainda é mantido pelo seu poder tradicional, que sempre procura vincular a 

importância da submissão da mulher aos desígnios divinos.  

O olhar do papa João Paulo II não é dirigido a uma mulher que ele queira 

como autônoma e emancipada, mas sim tutelada por uma hierarquia de homens que 

se julgam ungidos por Deus e que vêem na “ótica de nossa fé, o mistério da mulher: 

virgem-mãe-esposa” (PAULO II, 2005, p. 84). 

A Carta Apostólica Mulieris Dignitatem finaliza com um reconhecimento e um 

agradecimento a todas as mulheres que fazem parte da Igreja, dando o testemunho 

e destacando não só as obras das mulheres cristãs que tiveram uma influência 

significativa na vida da Igreja, como também na sociedade (PAULO II, 2005). 

Cabe destacar que o reconhecimento e agradecimento feito às mulheres é 

contemplado somente ao final da Carta.   

 

1.5.1 Ordinatio Sacerdotalis 

 

A análise do discurso da Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis nos 

proporcionará um maior entendimento sobre a posição da Igreja Católica na 

elaboração desse documento, que foi redigido pelo papa João Paulo II, em 22 de 

maio de 1994. Nessa Carta Apostólica, o papa tratou da ordenação sacerdotal 
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reservada somente aos homens, mas destacou a importância da dignidade da 

mulher na Igreja a partir da encarnação da pessoa de Jesus. 

A Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis foi inscrita em um ano marcado por 

alguns contratempos significativos para a cúpula da Igreja. No dia 20 de fevereiro de 

1994, o papa João Paulo II condenou uma resolução do Parlamento Europeu que 

possibilitava o casamento e a adoção de crianças por homossexuais. Aprovado em 

14 de fevereiro de 1994, o diploma legal possibilitava o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo na África do Sul, conferindo aos casais homossexuais os mesmos 

direitos reconhecidas aos casais heterossexuais, o que provocou grandes 

constrangimentos e insatisfação aos religiosos mais conservadores. Diante de 

mudanças tão inesperadas, a Igreja Católica se via ameaçada na sua liberdade para 

com os seus fiéis.  

O documento Ordinatio Sacerdotalis afirma, ainda, a posição de que a 

instituição não pode ordenar mulheres ao sacerdócio em razão de os fundamentos 

da Igreja estarem baseados na Sagrada Escritura. Em suma, afirma o documento 

(Paulo II, 1994, s/p.) 

 

Quando surgiu a questão da ordenação das mulheres na Comunhão Anglicana, 
o Sumo Pontífice Paulo VI, em nome da sua fidelidade o encargo de 
salvaguardar a Tradição apostólica, e também com o objetivo de remover um 
novo obstáculo criado no caminho para a unidade dos cristãos, teve o cuidado 
de recordar aos irmãos anglicanos qual era a posição da Igreja Católica: "Ela 
defende que não é admissível ordenar mulheres para o sacerdócio, por razões 
verdadeiramente fundamentais. Estas razões compreendem: o exemplo - 
registrado na Sagrada Escritura - de Cristo, que escolheu os seus Apóstolos só 
de entre os homens; a prática constante da Igreja, que imitou Cristo ao 
escolher só homens; e o seu magistério vivo, o qual coerentemente 
estabeleceu que a exclusão das mulheres do sacerdócio está em harmonia 
com o plano de Deus para a sua Igreja. 

 

Para o teólogo Leonardo Boff 2, essa afirmação não é correta. Segundo o 

autor, “não há nenhuma doutrina ou dogma que impeça as mulheres de serem 

ordenadas e até de serem bispos” (Boff, 2010, s/p.). Nesse sentido, Boff ainda 

sustenta: 

[...] que a Igreja, devido seu patriarcalismo intrínseco à instituição, governada 
só por homens e celibatários, faz com que não se tenha apreço pelas 
mulheres, nem se reconheça o imenso trabalho que fazem dentro da Igreja. E, 
no entanto, devemos reconhecer que as mulheres, nos evangelhos, nunca 
traíram Jesus, como fez Pedro, foram às primeiras testemunhas do fato maior 
para a fé cristã, que é a ressurreição, e também foram discípulas.  

                                                           
2
 Leonardo Boff, 71 anos, é teólogo brasileiro da Igreja Católica e um dos fundadores da Teologia da 
Libertação, movimento que interpreta o Evangelho à luz das questões sociais.  
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Essa reafirmação e a posição da Igreja Católica em manter a mulher distante 

do sacerdócio, conferindo o sacramento da ordem somente aos homens, confirmam 

fortemente a ideia de que a função da mulher é assumir a sua “vocação” de 

virgindade e maternidade. Esses temas são desenvolvidos em muitos documentos 

que tratam da mulher, da sexualidade e em documentos marianos.  

Em alguns documentos essas diretrizes da Igreja em relação ao papel das 

mulheres se restringem à prática de uma religiosidade vinculada ao âmbito familiar, 

bem como a trabalhos na comunidade, mas sem poder exercer a profissão religiosa. 

Ainda hoje, podemos perceber, no discurso da Igreja Católica sobre a ordenação de 

mulheres, a postura de uma cultura que, de modo geral, exclui  a possibilidade de a  

mulher de poder exercer uma função que é, também, um direito seu. 

Segundo Ranke-Heinemann (1999, p. 148), “A subordinação das mulheres 

aos homens continua a ser um postulado dos teólogos ao longo da história da Igreja, 

e mesmo na Igreja de hoje, masculina, continua a ser tratada como um dogma da 

vontade divina”. 

Nesse sentido, a Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de João Paulo II 

(1994) não apresenta maiores possibilidades de reconhecimento da figura da mulher 

dentro do contexto religioso, mas se apropria de um discurso sobre uma mulher 

insubstituível. Esse discurso não é contemplado na prática das mulheres que 

frequentam a Igreja, dessa forma, o poder regulador sobre a imagem da mulher 

também é caracterizado em forma de valorização apenas no discurso.  

Trazendo em seu discurso a valorização da mulher dentro do contexto 

católico, a Ordinatio Sacerdotalis afirma que “a presença e o papel da mulher na 

vida e na missão da Igreja, mesmo não estando ligados ao sacerdócio ministerial, 

permanecem, no entanto, absolutamente necessários e insubstituíveis” (PAULO II, 

1994, s/p.). Esse discurso parece não corresponder à realidade e à presença da 

mulher nas funções da instituição, visto que ela sempre assumiu tarefas de segundo 

plano no âmbito da Igreja.  

O discurso do papa João Paulo II se refere ao comparecimento e ao papel da 

mulher na vida e na missão da Igreja, que, mesmo não estando ligados ao 

sacerdócio ministerial, permanecem absolutamente necessários e insubstituíveis. 

Como já havia sido sublinhado pelo pontífice Paulo VI, em 1976, na Declaração Inter 

Insigniores sobre a questão da admissão das mulheres no sacerdócio ministerial, de 

acordo com (Dom Henrique, 2009, s/p.): 
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A Santa Madre Igreja auspicia que as mulheres cristãs tomem plena 
consciência da grandeza da sua missão: o seu papel será de grande 
importância nos dias de hoje, tanto para o renovamento e humanização da 
sociedade, quanto para a redescoberta, entre os fiéis, da verdadeira face da 
Igreja. 

 
 

 Constatamos que o papa João Paulo II não dá continuidade à proposta do 

seu antecessor, na qual o pontífice Paulo VI, em cujo documento de abertura maior 

conclama a participação das mulheres na vida da Igreja. 

 

Podemos constatar em Mc 16,9 que as considerações de Boff são 

fundamentadas na postura igualitária de Cristo com relação às mulheres, 

contrariando a justificativa do papa João Paulo II com relação à ordenação das 

mulheres, alegando que tal proibição está presente na Sagrada Escritura. No que se 

refere à fidelidade de Jesus aos seus apóstolos, ele aparece primeiro para as 

mulheres; portanto a condição da mulher na Sagrada Escritura seria de apóstolo dos 

apóstolos, como é descrito no versículo seguinte (Mc 16, 9-11), quando elas vão ao 

encontro dos apóstolos e anunciam que Jesus ressuscitou, embora eles não tenham 

acreditado nelas (BÍBLIA, 2009). 

Nesse documento, o papa Paulo VI fazia um chamado e convocava as 

mulheres para a grandeza da sua missão e a renovação da sociedade, o que nos 

parece caracterizar uma abertura em relação ao seu fiel e à Igreja. Segundo Dom 

Henrique (2009, s/p.),  

 

[...] a Igreja, defendendo a dignidade da mulher e a sua vocação, participaram 
na missão apostólica de todo o Povo de Deus. Trata-se de santas mártires, de 
virgens, de mães de família, que corajosamente deram testemunho da sua fé e, 
educando os próprios filhos no espírito do Evangelho, transmitiram a mesma fé 
e a tradição da Igreja. [...] Embora a doutrina sobre a ordenação sacerdotal que 
deve reservar-se somente aos homens, se mantenha na Tradição constante e 
universal da Igreja e seja firmemente ensinada pelo Magistério nos documentos 
mais recentes, todavia atualmente em diversos lugares continua-se a retê-la 
como discutível, ou atribui-se um valor meramente disciplinar à decisão da 
Igreja de não admitir as mulheres à ordenação sacerdotal.  
Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima 
importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do 
meu ministério de confirmar os irmãos (cf Lc 22,32), declaro que a Igreja não 
tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às 
mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos 
os fiéis da Igreja. 

 

Diante do exposto, a compreensão da Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis 

não traz tanta novidade em relação à Mulieris Dignitatem. O discurso não constrói 
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uma nova identidade do feminino e do masculino, mas continua associando as 

mulheres à sexualidade e à maternidade, tudo em nome da fé e da tradição da 

Igreja.  

Assim, como podemos ver, a Igreja Católica não possibilitou, ao longo desses 

anos, uma abertura necessária para um diálogo em relação às questões da 

sexualidade da mulher, mas, sobretudo, deixou de acompanhar as mudanças e não 

se adaptou a um contexto social em constantes transformações.  

Nesse sentido, sua estrutura ainda permanece ligada às doutrinas e aos 

dogmas. Segundo Leonardo Boff (2010, s/p.) “A Igreja possui uma crise própria e 

está em contradição com o sonho originário de Jesus que foi o de criar uma 

comunidade fraterna de iguais e sem discriminação”.  

 

1.5.2 Catecismo da Igreja Católica 

 

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) é um dos documentos mais importantes 

sobre a doutrina da fé católica. Apresentando-se como uma doutrina completa e 

integral, pautado por doutrinas e normas da Igreja Católica, é o modelo de como a 

instituição professa sua fé e celebra, diante do mundo, junto aos seus fiéis. 

À luz do Evangelho, o Catecismo da Igreja Católica ainda mantém um 

discurso legitimador de desigualdades dentro de um conservadorismo 

masculinizado, mesmo diante de todas as mudanças ocorridas no decorrer dos 

séculos. Tendo em vista que esse documento eclesiástico ratifica dogmas seculares 

da Igreja no que se refere à sexualidade feminina, a intenção não é levantar todas 

as abordagens do Catecismo, mas priorizar, num contexto geral, os seus discursos 

sobre a sexualidade das mulheres.  

Analisar esse discurso oficial da Igreja na sua prática vinculada ao processo 

de mudanças significativas da realidade e do mundo é fundamental para a 

democratização das relações de gênero, sobretudo das mulheres, que são as 

principais afetadas por esse discurso. Ao iniciarmos a abordagem dos documentos 

eclesiásticos sobre a sexualidade, reiteramos o nosso ponto de partida quanto à 

questão de gênero e a função da mulher na Igreja. 

O Catecismo da Igreja Católica (1999, p.607-620) “convida à castidade, 

incentiva o domínio pessoal da sexualidade, fundamentando-se na vontade de 

Deus”.  Segundo o documento, “a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa 
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humana, em sua unidade de corpo e alma”, e, dessa forma, “cabe a cada homem e 

mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual” (CIC, 1999, p. 605). Essas 

orientações sobre a sexualidade estão dentro de uma moral e foram estabelecidas 

para o casamento.  

 A Igreja Católica convida todos os fiéis a viverem na castidade, de acordo 

com a virtude moral e o dom de Deus, e esse convite pode ser justificado pelo 

domínio que a Igreja Católica exerce sobre o indivíduo, a quem sempre manteve 

presença, enfatizando os seus valores morais.  

É interessante notar nesse discurso que “a sexulidade está ordenada para o 

amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento,  a intimidade corporal dos 

esposos se torna um sinal e um penhor da comunhão espiritual. Entre os batizados, 

os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento” (CIC, 1999, p. 611). 

Desse modo, o discurso religioso sobre a sexualidade é legitimado entre o homem e 

a mulher, não sendo permitida nenhuma outra forma de amor conjugal. A Igreja se 

apropria e prioriza a parte biológica da mulher, e, nesse sentido, a sexualidade é 

colocada diante do fiél de forma ordenada para o casamento e a família, justificando, 

assim, que “a sexualidade só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for 

parte integral do amor com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente um 

para com o outro até a morte” (CIC, 1999, p. 611). 

A concepção da mulher foi se construindo no campo religioso de forma muito 

opressora, e a sua sexualidade foi, de certa forma, sendo consolidada segundo um 

modelo de pecado que possibilitou uma ruptura no modo de agir, pensar e sentir 

advindo de um contexto hierárquico e patriarcal. De modo geral, a religião trouxe um 

modelo de proibições que não é aceitável à prática do fiel católico. 

O Catecismo da Igreja Católica se estabelece dentro de uma estrutura social, 

cujo discurso sobre a sexualidade feminina está vinculado à salvação da pessoa e 

ao fato de que a sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da 

comunidade conjugal e familiar. 

Cumpre observar que esse discurso da Igreja Católica predomina até os dias 

atuais como verdade absoluta dentro de uma cultura religiosa que é desvalorizada 

no âmbito dos saberes religiosos. O Catecismo da Igreja Católica (1999, p. 605) 

afirma que está baseado na Lei da Escritura e contextualiza mulher e homem dentro 

de um sistema de perfeita igualdade. Nesse contexto, a prática vivencial de homens 
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e mulheres é desigual, e o discurso da Igreja institucional tem uma função ideológica 

na conservação da ordem econômica, social e política estabelecida.  
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2 O DISCURSO DAS MULHERES DA REGIÃO EPISCOPAL BRASILÂNDIA 

 

 

2.1 Introdução 

 

O discurso das mulheres do grupo da região Episcopal Brasilândia e sua 

maneira de pensar e agir configuram novas práticas, novas atitudes que 

fragmentaram os dogmas estabelecidos como verdade, rompendo esses dogmas, 

não só para com essas mulheres, como também com relação à cúpula da Igreja.  

Considerando o discurso e a prática dessas mulheres, percebemos que existe 

um descompasso em relação ao discurso da Igreja, tanto em relação ao celibato, 

quanto às questões do aborto e do divórcio. Assim, é possível encontrar um discurso 

na Igreja Católica diferente do discurso da maioria das mulheres que compõe o 

grupo da região Episcopal Brasilândia, na prática do cotidiano.  

Nesse sentido, Filoramo e Prandi (1999, p.63) nos propõem uma “religião que 

pode crescer em um mundo desencantado, que continua desencantando”. “Mas isso 

não significa que as pessoas estão desencantadas com o mundo, e sim que 

estamos vivendo uma diferenciação de configurações significativas do mundo, o que 

nos leva a ganhar novas formas e novos modos. Portanto, o desencantamento não é 

o fim da religião, mas o processo de racionalização”. 

Röser sustenta que a Igreja chegou a uma encruzilhada: “A rigor, só há duas 

alternativas: ou continuar se isolando dos desdobramentos da modernidade na 

ciência, na arte, na cultura, na sociedade, ou reconhecer as leis próprias da 

realidade, o mundo do devir, a mudança constante” (ADITAL, 2010).  

Para esse autor existem duas opções: ver uma Igreja com um discurso 

isolado da realidade, perdendo seus adeptos, ou se reconhecer dentro de um 

discurso voltado a mudanças. O desafio do cristianismo será buscar a possibilidade 

de mudanças no futuro.  

Em artigo intitulado “a Igreja e a camisinha: sobre os riscos da interferência da 

Igreja Católica nas políticas de saúde” (Folha de S. Paulo - 15/07/2000), o médico 

Dráuzio Varela expõe essa dualidade do pensamento da Igreja e afirma: “Está 

evidente uma divisão na Igreja Católica: a maioria dos padres que se dedicam ao 
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trabalho comunitário é favorável ao preservativo, enquanto seus chefes não arredam 

pé da posição contrária”. 

Para as mulheres da região Episcopal Brasilândia, essa mudança já está 

acontecendo, por exemplo: na liberdade de opção sobre o uso ou não de 

preservativos, bem como outros métodos anticoncepcionais e liberdade de 

pensamento. 

 

 

2.2 Quem são as mulheres da Região Episcopal Brasilândia? 

 

A Pastoral da mulher da região Episcopal Brasilândia iniciou 1991, na periferia 

de São Paulo, mais especificamente na zona norte da capital paulista. Sua fundação 

se firmou por iniciativa de duas grandes líderes religiosas: uma irmã católica 

(irlandesa) Brígida, e uma pastora (estadunidense) Bárbara, ambas missionárias.  

A irmã Brígida, ao chegar ao Brasil, trabalhou como missionária em um 

hospital maternidade na zona sul de São Paulo, com atendimento prioritário a 

mulheres pobres, internas, prostitutas e mães solteiras. Tempos depois, houve o 

contato direto com essas mulheres, onde conhecera a pastora Bárbara. Foi, então, 

que se planejou a formação de um grupo de mulheres no bairro da zona norte de 

São Paulo, chamado Ladeira Rosa. Nasce, ali, a Pastoral da Mulher da Região 

Episcopal Brasilândia. Uma pastoral composta, em sua maioria, por leigas católicas, 

mas é também aberta para outras mulheres, independente da opção religiosa. Esse 

grupo dividiu-se em cinco subgrupos, em lugares distintos: Perus, Anhanguera, 

Jardim Damasceno, Vista Alegre e Ladeira Rosa; alguns são mais atuantes do que 

outros.  

São consideradas: 
  

[...] mulheres vindas do seio das comunidades cristãs, na região Episcopal 
Brasilândia, nos preocupamos com a vida de todas as mulheres em especial as 
que mais sofrem. Pois nas comunidades aprendemos que somos imagem e 
semelhança de Deus, que fomos criadas para a alegria, para viver a vida em 
plenitude. Acreditamos que a partir de uma nova maneira de enxergar o outro e 
a outra, surgirão novos sistemas econômicos, políticos e eclesiais. Sociedade 
em pessoa humana não seja objeto do interesse, onde as pessoas sejam 
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respeitadas e não usadas, onde a vida das crianças, o aconchego da família, a 
vida em comunidade se tornem o centro das preocupações

3
. 

 
 

Na atualidade, em média, a participação nas atividades é de cerca de 50 

pessoas na totalidade, tendo maior participação nos eventos do Dia Internacional da 

Mulher. Para a coleta de dados, foram aplicados 30 questionários.  

Com o propósito de ouvir essas mulheres, o grupo criou outras 

características, e o ingresso de algumas mulheres à escolarização e ao trabalho 

formal fora contemplado pela busca de melhores oportunidades. Por exemplo, no 

contexto da educação, buscaram-se novas possibilidades, confirmadas pelos dados 

pesquisados durante essa pesquisa. Nessa constatação, verifica-se um número 

expressivo de mulheres com maior grau de escolaridade. Quanto à escolaridade, 

constatamos 33,33% cursaram o ensino médio, 20% tem graduação e 10% tem pós- 

graduação. Esses dados confirmam o avanço e a busca dessas mulheres por novas 

oportunidades justificadas em suas falas que dizem que participam da pastoral de 

mulheres: por “fazer parte da minha vida” (mulher branca, 39 anos), “Porque lá 

encontro pessoas que pensam como eu e lutam pelas mesmas causas”. (mulher 

negra, 51 anos). 

Constatamos que a Pastoral da Mulher apresenta-se como um aporte para 

essa união, da qual elas fazem parte e descobrem que existem outras oportunidades 

para serem felizes.  

A participação dessas mulheres na pastoral trouxe um novo formato na busca 

de outras oportunidades, seja na escolarização, na convivência em grupo, e na 

defesa de seus direitos. A convivência nesse coletivo tem despertado novas 

lideranças, com potencial este, que na individualidade não era possível ser 

percebido por elas mesmas.  

Esse despertar das mulheres no coletivo tem proporcionado uma revolução 

de ideias e novas formas de ver e viver o mundo.  Esse contato com outras 

realidades tem proporcionado um descompasso entre a realidade atual e o discurso 

da Igreja. 

                                                           
3
 Citação retirada de fôlder da Pastoral da Mulher da Região Episcopal Brasilândia, intitulado “Sou 

mulher e não desisto”, doado para a realização desta pesquisa (PASTORAL DA MULHER DA 
REGIÃO EPISCOPAL BRASILÂNDIA, [20--]). 
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Para a teóloga Ivone Gebara (2006, p. 302-303) em entrevista a Maria José 

Rosado-Nunes com relação à possibilidade de mudanças favoráveis a mulher na 

Igreja Católica, ela afirma (Gebara, 2006, p.302). 

 

Do jeito que está a instituição religiosa católica romana e do jeito como se 
anunciam as políticas religiosas no futuro próximo, as mulheres que buscam 
afirmar direitos, as que lutam por uma cidadania em bases igualitárias, as que 
desejam uma outra ordem social e política, parecem não ter chances na Igreja 
institucional. 
Cada vez mais ela está se tornando para elas uma referência mínima. 
Representa uma pertença que existiu no passado, representa influências 
recebidas, mas não é mais o lugar de referência de sentido e de compromisso 
com a transformação das relações injustas. A Igreja Católica, como outras 
igrejas cristãs, não são mais para muitas mulheres os lugares de expressão e 
de alimento de seu compromisso cristão. Nossa pertença a essas instituições é 
cada vez mais complexa e problemática. Muitas vezes mantém-se por um fio 
tênue, visto que, quer queiramos, quer não, o cristianismo se tornou um 
fenômeno cultural mundial e tem um papel político que não podemos deixar de 
levar em conta. 

 

A partir do contato com a Pastoral da Mulher, constatamos o descompasso 

entre o que essas mulheres dizem católicas pensam e vivenciam e os dogmas 

estabelecidos pela Igreja.  

Esse descompasso está presente nas respostas das entrevistadas, quando 

perguntadas como vêem o sexo antes do casamento: 60% das entrevistadas 

disseram que aceitam normalmente. Desse modo, identificamos uma contradição em 

relação a Doutrina Social da Igreja que afirma: “ O prazer sexual é moralmente 

desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação 

e de união”(CIC 1999, 2351). Já 30% aceita, mas têm alguma rejeição, 

considerando a “formação religiosa”, considerando que “as mulheres já não esperam 

o casamento”, “transmissão de doenças”, ”hoje é mais difícil controlar”; constamos 

que a formação religiosa herdada ainda está configurada nessa fala, no qual a 

tradição religiosa ainda orienta algumas dessas mulheres, mas dentro do coletivo 

acabam cedendo aos apelos dessa modernidade em função das mudanças que vêm 

ocorrendo em meio a sociedade; enquanto 6,66% não aceitam de forma alguma 

alegando que “hoje está tudo muito liberal”,  essa parcela, mesmo que pequena, não 

aceita essa evolução que a sociedade propõe, porém continua  mantendo um 

vínculo afetivo com o grupo de mulheres, por que através  deles vê a possibilidade 

de outras conquistas e 3,34% não responderam.  
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Dessa forma, a pesquisa revela um percentual significativo de mulheres no 

qual 56,67% são católicas por influência dos pais e 73,33% frequentam a Igreja 

Católica ha mais de 35 anos. Observamos aqui que a Igreja, nos dias atuais, exerce 

pouca influência sobre essas mulheres pesquisadas em relação ao seu 

comportamento, mesmo configuradas por um percentual de 70% que dizem 

frequentar a igreja semanalmente.  

Constamos com esses dados que aquelas ligadas à Pastoral de Mulheres têm 

um perfil, um público consideravelmente católico, mas existe um descompasso entre 

o que a doutrina da Igreja Católica propõe e a prática dessas mulheres desenvolvida 

no cotidiano. 

Quanto ao posicionamento em face de algumas questões ligadas aos valores 

estabelecidos pela doutrina católica, é pertinente no decorrer da pesquisa analisar a 

contrariedade dessas mulheres com relação ao discurso da Igreja, que salienta que 

uma das “formas de virtude da castidade é a virgindade” (CIC 1999, 2350). Para 

tanto, confirma ser contrária ao sexo antes do casamento, confirmando sua posição 

de que o sexo precisa ser realizado entre homem e mulher com uma única 

finalidade: o matrimônio.  

Com relação à homossexualidade, 60% das entrevistadas aceitam 

normalmente, uma das entrevistadas afirma que “a pessoa tem que ser feliz” (Mulher 

parda, 64 anos). Considerando uma porcentagem alta de aceitação dessas 

mulheres com relação à homossexualidade e entendendo a importância dada pela 

entrevistada de que a pessoa tem que ser feliz, entende-se que o discurso da 

entrevistada possibilita um olhar além dos ensinamentos morais. Dessa forma, 

contrariando o discurso da Igreja Católica que “apoiando-se na Sagrada Escritura os 

apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de 

homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários a lei natural” 

(CIC 1999, 2357).  

Sobre o aborto, casamento para sempre, separação e divórcio, os resultados 

também se confirmam: a não aceitação de alguns aspectos da doutrina do 

Catecismo da Igreja Católica. Vejamos a leitura da pesquisa a seguir. 
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Tabela 1 - Com relação ao aborto, casamento para sempre, separação e divorcio  

 

Aceitam mas com 
alguma rejeição 

Não aceitam de 
forma alguma 

Não acreditam 
em casamento 
para sempre 

Separariam Divorciariam 

Aborto 43% 40% - - - 

Casamento  

p/ sempre 

- - 53,33% - - 

Separação - - - 80%  

Divórcio - - - - 90% 

 

 

A anuência do aborto, 43% aceitam, mas têm alguma rejeição, e 40% não 

aceitam, de forma alguma. No que se refere ao casamento para sempre, 53,33% 

responderam que não acreditam em união para sempre, 80% se separariam e 90% 

se divorciariam.  

As entrevistas evidenciam a forma como o discurso da Igreja não é cabível na 

prática dessas mulheres, que mesmo dentro de um sistema religioso não incorporam 

esse discurso.  

Em seu discurso sobre o aborto a Igreja Católica “acredita que desde a 

concepção, a criança tem direito à vida”, o aborto é visto como “prática infame, 

gravemente contrária à lei moral” (CIC, 1999 (2322), sob a “pena canônica de 

excomunhão para quem aplicar”. 

Para a Igreja, o “casamento é indissolúvel” e “o divórcio é considerado ofensa 

grave à dignidade do casamento” (CIC, 1999 (2397-2400). Outros discursos são 

bastante pertinentes dentro da estrutura da Igreja que ainda tenta submeter o fiel 

aos seus argumentos em nome da fé. Constatamos na prática dessas mulheres que 

mesmo não comungando com os discursos da Igreja, 70% dessas mulheres 

continuam frequentando a igreja semanalmente. Dessa forma, concluímos que a 

Igreja traz algum referencial para sua vida, assim como a pastoral de mulheres. 

Nesta configura-se um perfil de mulheres cuja maioria procede de famílias católicas, 

com idade que varia de 17 a 75 anos. São viúvas, solteiras, casadas, donas de 

casas, empregadas, estudantes, pós-graduadas, pobres, mães, brancas, pardas, 

negras ou afro-descendentes, que se identificam entre si pelo fato de o grupo trazer 

um diferencial de mudança no meio social e nas suas próprias vidas.  
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Esses dados coletados, por meio de questionário, nos possibilitam 

desconstruir o discurso da mulher delimitada ao espaço natural, ao lar. E, 

principalmente, nos mostram que, como sustenta Souza (2009, p.71),  

 

[...] se a religião já não ocupa mais o lugar de matriz cultural totalizante, 
deixando de ser o “centro organizador das relações sociais, ela ainda exerce 
influência significativa no cotidiano das pessoas. Se, por um lado, 
experimentamos a crise das instituições tradicionais produtoras de sentido, por 
outro verificamos o esforço de recuperação das tradições perdidas, por parte 
de indivíduos, grupos e instituições religiosas. Não se trata, portanto, de um 
processo linear que, paulatina e progressivamente, excluirá a religião do campo 
das religiões produtoras de sentido. 

 

Esse poder regulador que a Igreja Católica sempre exerceu sobre o seu fiel é 

descaracterizado dentro desse novo contexto de mudanças, seja no modo de ser ou 

de viver, e, principalmente, como afirma Souza (2006, p. 29), “o monopólio católico 

tem sido relativizado e sua capacidade reguladora da dinâmica sociorreligiosa já não 

é mais a mesma”. 

Desde a 1ª e 2ª Guerras Mundiais, as mulheres assumiram posições antes 

praticadas somente por homens. E com o sistema capitalista, no século XIX, 

algumas leis começaram a favorecer essas mulheres.  

As explorações continuam a existir, mesmo com as conquistas; porém, com o 

passar do tempo, as mulheres estão conquistando seus espaços. O ingresso da 

mulher no mercado de trabalho vem quebrando tabus, principalmente por trazer 

liberdade de escolhas. As mulheres quebraram barreiras e passaram a assumir a 

responsabilidade do sustento da família e a conquistar postos de trabalho que 

anteriormente eram destinados apenas ao público masculino. Assim, as mulheres 

romperam obstáculos e ressignificaram dentro da história de mudanças e do acesso 

ao mercado de trabalho.  

No Brasil, as estatísticas já comprovam esse cenário. Em pesquisa realizada 

pela Fundação Carlos Chagas (2007): 

 

Ao analisar o comportamento da força de trabalho feminina no Brasil nos 
últimos 30 anos, o que chama a atenção é o vigor e a persistência do seu 
crescimento. Com um acréscimo de 32 milhões de trabalhadoras entre 1976 e 
2007, as mulheres desempenharam um papel muito mais relevante do que os 
homens no crescimento da população economicamente ativa. 
  

O número de mulheres nos postos de trabalho é superior ao de homens, 

rompendo uma forte estrutura de hierarquias empresariais moldada pelo sexo 
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masculino, que se tornou presente a partir da Era Industrial. Atualmente, essa 

maioria de mulheres tem jornada dupla, trabalha dentro e fora do lar, estuda mais do 

que os homens, mas ainda sofre mais discriminação e preconceito. 

Esses dados podem ser confirmados também pelas mulheres que frequentam 

a pastoral de mulheres da região Episcopal Brasilândia, que buscam novas 

possibilidades por meio da escolarização e da conquista no mercado de trabalho. 

Assim, indagadas sobre o motivo pelo qual participam da pastoral, responderam: 

“Porque lá encontro pessoas que pensam como eu e lutam pela mesma causa” 

(mulher branca, 53 anos). “Porque gosto muito do trabalho que a pastoral faz, 

conscientizam de uma maneira clara sobre o lugar e a importância da mulher na 

sociedade sem discriminação ou menosprezando o sexo oposto” (mulher branca, 36 

anos). “Porque gosto dos temas, discussões, dinâmicas, reflexão e momentos 

celebrativos”. (mulher parda, 56 anos). “Porque é onde eu me encontrei como 

mulher, é um grupo vinculado à mulher” (mulher branca, 17anos). ”Gosto muito, me 

identifico com o jeito, trouxe muito benefício pessoal e familiar”. (mulher negra, 55 

anos). 

A partir desses depoimentos verificamos nesses discursos uma busca 

constante de um espaço da mulher na sociedade. Seu vínculo com a Igreja ainda é 

muito presente. Assim, por exemplo, quando uma das entrevistadas retoma os 

momentos celebrativos, a pastoral faz parte de sua vida por favorecer espaço para o 

encontro de outras pessoas, conscientização de seus direitos e beneficio pessoal.  

Compreender, através das evidências e discursos das entrevistadas, além do 

que é naturalizado, a trajetória dessas mulheres se vincula a um grupo social 

determinado. Essas narrativas contribuem para produzir a realidade de um grupo, 

suas relações e interações cotidianas. 

É necessário considerar que esse grupo de mulheres atua em uma das áreas 

mais violentas da cidade de São Paulo. Segundo dados do “Instituto Sou da Paz” 

(2006), a região da Brasilândia tem uma população total de 262.686 habitantes, 

sendo a população feminina maior do que a masculina, com 127.374 habitantes 

homens e 135.312 habitantes mulheres, formada  a partir de loteamentos 

clandestinos, carentes de infraestrutura, ocupando áreas públicas à revelia do Poder 

Público e promovendo o desmatamento de áreas verdes e das margens de 

córregos.  
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Ainda, segundo dados do “Instituto Sou da Paz” (2006), mais de 65% da 

população da Brasilândia encontra-se em situação vulnerável, o que é relevante em 

qualquer análise de fatores de violência e para a concepção de políticas de 

prevenção. A garantia de direitos humanos na região da Subprefeitura da Freguesia 

do Ó/Brasilândia foi classificada como baixa, considerando as seguintes dimensões: 

fatores socioeconômicos, violência, criança e adolescente, mulheres e negros. 

Esses dados contribuem para a análise desta pesquisa por tratar de dados 

sobre a dura realidade vivida por essas mulheres, maioria considerável na região de 

Brasilândia. Desse modo, é considerável a compreensão desse universo para 

entender esse novo modo de ser relativo às mulheres da pastoral.  

 A região da Brasilândia conta também com a instituição “Casa Brasilândia”, 

que oferece atendimento psicológico, social e jurídico a mulheres maiores de 18 

anos, vítimas de violência doméstica (sexual, física e psicológica). As mulheres são 

recebidas por psicólogas e assistentes sociais que as orientam e, caso necessário, 

as encaminham para atendimento jurídico com um defensor público, o qual 

esclarece dúvidas sobre os seus direitos e toma as medidas legais cabíveis.  

A falta de infraestrutura e de políticas públicas é um dos problemas principais  

que afetam diretamente a vida da população da região da Brasilândia, como  

apontam dados do Instituto Sou da Paz, citado anteriormente, e que merece 

destaque por trazer diversos fatores que influenciam na vida da população, tais 

como a falta de segurança e violência doméstica.  

Essa realidade é presenciada em quase todos os lugares do Brasil. 

Constatamos essa realidade em pesquisa recente realizada pelo Instituto Avon e 

Ipsos (2011), que “revela que 47% das mulheres confessaram que já foram 

agredidas fisicamente dentro de casa. O levantamento “Percepções sobre a 

Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil" revelou ainda que, na região centro-

oeste do país, o medo de ser morta é o principal motivo de as mulheres agredidas 

não abandonarem os seus agressores. O motivo foi apontado por 21% das 

entrevistadas na região. Nos estados do Sudeste, o medo de ser morta caso rompa 

a relação chega a 15%. No Sul, 16%. O Nordeste tem o menor índice: 13%. O 

estudo também mostrou que o alcoolismo e o ciúme são os principais motivos da 

agressão à mulher. Atualmente, o país tem 388 delegacias especializadas no 
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atendimento à mulher, 70 juizados de violência doméstica, 193 centros de referência 

de atendimento à mulher e 71 casas para abrigo temporário.  

Em outra pesquisa realizada pelo SESC e Fundação Perseu Abramo (2011), 

constatamos que os pedidos de ajuda são mais frequentes (de metade a 2/3 dos 

casos) após ameaças ou violências físicas, com destaque para as mulheres que 

recorrem às mães, irmãs e outros parentes. Mas em nenhuma das modalidades 

investigadas as denúncias a alguma autoridade policial ou judicial ultrapassa 1/3 dos 

casos. Entre os homens, um em cada dez (10%) diz espontaneamente ter sofrido 

violência de alguma mulher (excluída a mãe). E diante de 11 modalidades de 

violência citadas, quase a metade (44%) já teria sofrido alguma, sobretudo algum 

tipo de controle ou cerceamento (35%), mas também alguma ameaça ou violência 

física (21%), com destaque para os que levaram tapas e apertões (14%).  A falta de 

independência financeira também é um motivo apontado pelas mulheres que não 

largam os seus agressores (25%).  

Os dados das pesquisas anteriores são alarmantes, ao se tratar da violência 

contra a mulher, o que indica que os problemas são os mesmos, a violência faz 

parte de um contexto em que as mulheres são vitimas constantes, seja pela falta de 

políticas públicas, ou mesmo pela falta de denúncia.  

É nesse contexto que a Pastoral da Mulher da região Episcopal Brasilândia 

está inserida. A pastoral presta atendimento uma vez por semana em um espaço 

cedido pela Cúria Metropolitana de São Paulo, órgão ligado à Igreja Católica, com o 

intuito de dar acompanhamento psicológico e prestar atendimento em casos como 

violência doméstica e direitos da mulher. Além disso, a pastoral mantém parceria 

com o Centro de Defesa das Mulheres Marginalizadas e desenvolve trabalhos de 

encaminhamento de mulheres em situação de risco.  

O espaço criado por essas mulheres as torna visíveis individualmente e em 

grupo, por estabelecer entre elas o diálogo, o debate e o conhecimento de seus 

direitos. A atuação na comunidade recria outros valores e mostra novas formas de 

participação comunitária, de liderança, de trabalho. As questões de violência sexual, 

violência doméstica, direitos reprodutivos e saúde da mulher fazem parte dos 

debates e formação dessas mulheres. Existe um predomínio de temas relacionados 

à violência, visto que, segundo pesquisa realizada pelo Observatório Cidadão Nossa 

São Paulo (2011), a violência e a agressão às mulheres vêm crescendo na Região 
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Freguesia/Brasilândia, como vemos no quadro a seguir, que mostra o número de 

internações de mulheres de 20 a 59 anos por causas relacionadas a possíveis 

agressões, por cem mil mulheres nessa faixa etária. 

 

Quadro 1 Internações de mulheres entre 20 e 59 anos na 
região Freguesia/Brasilândia – 2003-2007.  

 

Ano Indicador Valor absoluto 

2003 150,24 175 

2004 190,05 224 

2005 161,06 192 

2006 143,90 172 

2007 197,97 269 

 

Fonte: Observatório Cidadão Nossa São Paulo (2011). 

 

Os dados com relação à violência revelam um aumento significativo de 2003 

a 2007, as informações são consideradas devido à falta de infraestrura, como: 

delegacias para ouvir essas mulheres e casas de apoio, o que também dificulta que 

elas façam suas denúncias sem tantas represálias. O medo também se torna um 

desafio para essas mulheres que são vítimas desse sistema de opressão.  Cabe 

observar que a pastoral de mulheres desenvolve um papel importante, isso pode ser 

constatado pela disponibilidade em ajudar outras mulheres, como afirmam em 

entrevista: “porque me sinto bem em participar e poder ajudar outras mulheres” 

(mulher branca, 17 anos); “porque me identifico com a causa de tantas mulheres que 

sofrem violência doméstica” (mulher negra, 55 anos). 

No primeiro discurso da entrevistada, constatamos a disponibilidade e a 

consciência em ajudar outras mulheres, pela entrevistada,  de pouca idade, ter já    

consciência  de que as mulheres cada vez mais cedo estão inseridas em uma 

causa. No segundo discurso, existe uma identificação com a causa, se levarmos em 

consideração a idade como sustenta a pesquisa do Observatório Cidadão São Paulo 

(2011). Para tanto, dois discursos pertinentes que compõem a história das mulheres 

seja pela consciência em conquistar seus direitos,seja pela identificação com a 

própria história de vida.    
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Essa consciência por melhores condições estabelecidas dentro de um 

sistema em que a mulher é a principal vítima é contemplada dentro do grupo da 

pastoral de mulheres, a qual é dada a condição de se manifestar, dialogar, 

participar, mas também acreditar, como segue citação:  “que o mundo pode ser mais 

humano no momento em que as relações entre homens e mulheres, entre homens e 

homens, entre mulheres e mulheres forem relações de partilha, de respeito mútuo, 

de alegria com a caminhada de si própria e do outro”4. 

O discurso apresentado nos remete ao dialogo, à participação dessas 

mulheres em busca da igualdade, que é tão esperada principalmente dentro do 

contexto feminino. O pensar e agir independentes de religião, desconstruindo 

valores morais estabelecidos durante muito tempo, mas principalmente construindo 

saberes como forma de transformação.  

Essa transformação supera a dinâmica dessas mulheres, que buscam e 

agregam forças em defesa das outras, mas fragmenta os discursos da Igreja 

Católica quando não concordam com casamento para sempre, divórcio, aborto, 

uniões não oficializada. Desse modo, a Igreja perde com essa abertura e posições 

no qual as mulheres da pastoral estão inseridas.  

Constata-se isso pela liberdade com que as mulheres escolhem os temas 

para serem discutidos, que se referem a assuntos relacionados com a dinâmica 

vivida pelas participantes, destacando vivência da espiritualidade, troca de 

experiências, reflexão, celebração de espiritualidade feminina, dinâmica de grupo, 

partilha e apresentação de assuntos direcionados à sexualidade e à violência da 

mulher.  

Alguns dos temas trabalhados: “Mulheres caminhando para a liberdade”; 

“Mulheres assumindo vitórias” (2001); “Violência contra a mulher: diga não!” (2002); 

“Violência contra a mulher é crime e não destino”; “Mulheres relendo a Bíblia!” 

(2004); “Sou mulher e meu corpo é sagrado” (2005); “Mulheres quebrando barreiras” 

(2006); “Chega de violência!”; “Grita mulher: a paz acontece com ações” (2009); 

                                                           
4
 Citação retirada de fôlder da Pastoral da Mulher da Região Episcopal Brasilândia, intitulado “Sou 
mulher e não desisto”, doado para a realização desta pesquisa (PASTORAL DA MULHER DA 
REGIÃO EPISCOPAL BRASILÂNDIA, [20--]). 
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“Mulheres caminhando para a liberdade”; e “Mulheres em Ação Solidária 

transformando a Economia” (2010)5. 

Seguem abaixo fotos da pastoral em atividade realizadas no encontro do Dia 

Internacional da Mulher em 2009 e que foram cedidas para a realização desta 

pesquisa. No foto à esquerda, contamos a presença da missionária ir. Brígida, uma 

das fundadoras do grupo de mulheres e ao lado direito o grupo de mulheres 

realizando atividades.  

 

Foto 1- No centro da foto Ir. Brígida, fundadora da Pastoral         Foto 2- Encontro com as mulheres da Pastoral/ 2009 

           
.         

 

Cumpre acrescentar: essas temáticas geram significativas alterações de 

comportamento nessas mulheres, caracterizando, na prática, compromisso social e 

pessoal, bem como ressignificação das suas atitudes com relação à sexualidade e 

das suas práticas dentro do contexto católico e familiar. Dessa forma, a afirmação de 

uma das entrevistadas, que ao ser perguntada por que frequenta a pastoral, 

responde: “Gosto muito, me identifico com o jeito, trouxe muito benefício pessoal e 

familiar” (mulher parda, 61 anos). Em seu discurso, confirma que participar da 

pastoral de mulheres, além de gostar, se identifica, a pastoral traz ganhos pessoais 

e familiares a ela.   A superação, autoestima, valorização e busca de oportunidades 

também são contempladas na fala dessas mulheres, que dizem participar: “Porque 

me sinto muito bem. Você chega triste e sai alegre”. (mulher branca, 37 anos), “Foi 

onde me descobri como mulher”. (mulher parda, 56 anos). Dessa forma, o que as 

fortalece é a reflexão à luz dos acontecimentos de seus dias.  

 

                                                           
5
  Esses temas foram retirados de fôlderes desenvolvidos pelas mulheres da Pastoral da Mulher da 
Região Episcopal Brasilândia e doados para a realização desta pesquisa. 
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2.3 “Sou mulher e meu corpo é sagrado” 

 

O discurso sobre as mulheres ainda as vincula ao corpo, especificamente por 

trazer referências à sexualidade. O discurso teológico sobre o corpo é perpassado 

pela tradição judaico-cristã e ainda está muito presente nos dias atuais. A 

sexualidade feminina ainda é marcada e muito ligada a concepções morais, e, ao 

longo da história do cristianismo, foi sendo construída como expressão de pecado.  

Na esfera religiosa, os corpos eram controlados. Platão afirma que “as 

mulheres, ao contrário dos homens, permanecem associadas com um corpo que as 

impede de se destacar em seus ofícios” (SCHOTT, 1996, p. 25). Tratavam-se as 

mulheres a partir da procriação e pela fraqueza física e intelectual, o que restava a 

elas era o cuidado com os filhos, abrindo mão de qualquer projeto pessoal e 

mantendo suas vidas vinculadas as de seus maridos. Aos homens, por sua vez, 

caberia a esfera pública, enquanto provedores do lar, sempre aptos ao trabalho e à 

vida intelectual. À mulher caberia assumir seu corpo como fonte do mal, negação, 

próprio para o sexo.  

A ideia de que a mulher permanecia associada ao corpo as impedia de serem 

vistas de outra forma que não fosse a de cumprir funções de obediência, ter 

fidelidade aos pais e maridos e a de reprodução. Existia, assim, uma depreciação do 

corpo, nele os prazeres eram do domínio masculino e nunca do feminino.  

Para Agostinho, “os corpos dos homens refletem o elemento superior da 

alma, ao passo que os corpos das mulheres não” (SCHOTT, 1996, p. 74). Ele 

apresenta os corpos dos homens como controladores e os corpos das mulheres 

como frágeis, com incapacidade de controle. Embora justifique o pecado na conduta 

de Eva, ressalta (Schott, 1996, p. 76-77). 

 

[...] se a mulher tivesse devidamente permanecido subordinada ao homem, os 

seres humanos não teriam sido excluídos do paraíso [...] assim como a 

subordinação das mulheres contribui para os homens conseguirem 

autocontrole, a insubordinação das mulheres exprime o desejo dos homens de 

transgredir a conseqüente necessidade de castigo. 

 

Agostinho culpa a mulher por não ter permanecido subordinada ao homem. A 

desobediência da mulher causou aos seres humanos a exclusão do paraíso, e 

justifica a necessidade de castigo devido a essa insubordinação.  A argumentação 
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teórica de Agostinho quando referida à dominância dos homens sobre as mulheres é 

a seguinte: “Conquanto a mulher seja também racional, o corpo da mulher aparece 

como representação simbólica da irracionalidade, ao passo que o corpo do homem 

surge como símbolo da racionalidade” (SCHOTT, 1996, p. 78). 

Para os pensadores Platão e Agostinho, os corpos das mulheres não são 

dotados de razão, enquanto os dos homens eram fundamentados pelo raciocínio. 

Dessa forma, conclui-se que existe uma tradicional discriminação do masculino 

sobre o feminino em relação aos corpos. A esse respeito, é perceptível compreender 

não somente as questões do corpo como atreladas a um valor sexual, mas trazer 

possibilidades de pensá-las como valores éticos, morais, pessoais, religiosos, 

sociais, e também como lugar de prazer, ou seja, significa pensar o corpo dentro de 

uma perspectiva de mudança.  

Dessa forma, as integrantes do grupo de mulheres da pastoral criam e 

recriam, por meio das temáticas ali estabelecidas, concepções novas, que visam a 

pensar, discutir e se apropriar de outras concepções sobre o corpo feminino. No ano 

de 2005, as mulheres abordaram a temática: “Sou mulher e meu corpo é sagrado”. 

O tema foi desenvolvido com palestra, reflexão e poesia, como relata uma das 

entrevistadas: “marcou-me por ter trabalhado com a nossa autoestima e a 

desculpabilização da mulher” (mulher parda, 45 anos). O grupo discutiu e 

sensibilizou as participantes valorizando as questões relacionadas ao corpo 

feminino, trazendo questões sobre práticas abortivas, cuidados com o corpo, o corpo 

como lugar sagrado em que não posso deixar qualquer um tocar sem a minha 

permissão, o corpo como parte integral da vida. As reflexões foram elaboradas no 

sentido de formar e conscientizar essas mulheres sobre a importância do corpo 

como um todo, incorporado a valores morais, pessoais e religiosos, e não sob a 

ótica de pecado  

A constituição da família sempre foi fortemente marcada pela difusão da fé, e, 

nesse sentido, a Igreja Católica continua controlando os corpos, casamento 

permanece ligado ao controle do corpo, à submissão, ao cuidar das coisas de casa. 

O controle dos corpos ainda permanece presente em todos os momentos da vida da 

mulher. Para as mulheres da pastoral, esse cenário está mudando, ou em fase de 

mudança, o que implica a quebra de estrutura fortemente arraigada durante muito 

tempo. Constatamos, quando perguntadas se a religião pode interferir nas suas 

decisões, 60% das entrevistadas responderam que não, como vemos nas falas em 
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relação ao aborto: “eu posso ver diferente da Igreja”; (mulher branca, 57 anos) 

“embora siga uma religião, tenho opinião própria” (mulher branca, 53 anos); “não 

pode interferir, porque temos que ser livres”; (mulher parda, 17 anos) “temos livre 

arbítrio para escolher e fazer o que quiser”; (mulher afrodescendente, 50 anos) 

“porque tenho minha opinião sobre os fatos e acho que a Igreja não está aberta para 

debater/dialogar sobre os assuntos importantes que afligem a vida do leigo” (mulher 

parda, 56 anos). 

A esses discursos podemos acrescentar e retomar na pesquisa alguns dados 

que caracterizam para essas mulheres a não interferência da religião nas suas 

vidas, como exemplo: ter autonomia para discordar de assuntos tão íntimos ligados 

à Igreja, reconhecendo que são livres para reconhecer uma sexualidade com 

liberdade; o controle a maternidade, por meios de métodos anticoncepcionais, 

pensarem questões ligadas ao aborto, poder divorciar-se, viver outras relações 

conjugais sem o consentimento da Igreja, que por ter suas próprias escolhas se 

permite a uma nova concepção de mulher que interfere na identidade masculina 

como forma de mudança. Constatamos que o próprio processo de crescimento da 

mulher, ou seja, as suas conquistas e a participação em atividades remuneradas 

também influenciaram diretamente a sua sexualidade e a família, e essas mudanças 

foram significativas no contexto religioso, interferindo na prática dessas mulheres em 

relação ao discurso oficial da Igreja.  

De modo geral, os discursos vinculados aos corpos nos possibilitaram ao 

longo da história vincular o corpo à sexualidade. Nesse sentido, os corpos femininos 

são tratados nos discursos religiosos, segundo o dever de a mulher ser submissa e 

obediente ao pai, ao marido, à hierarquia da Igreja levando a mulher a acreditar 

nessa subordinação até os dias atuais. Dessa forma, existe ainda um peso muito 

grande sobre os corpos femininos quando tratados sob o discurso doutrinal.  

  

2.4 “Mulheres quebrando barreiras” 

 

A natureza delegou à mulher a função de ter filhos e, portanto, seu papel 

social era cuidar dos filhos. Tudo se resume na sua fragilidade, doçura, afetividade e 

passividade, esses foram os traços construídos durante décadas em relação à 

mulher. A obediência ao marido, filhos e lar. Conhecida pela sua fragilidade, as 



54 
 

mulheres eram vistas pela sua incapacidade de compreensão, a única forma era 

pensar a mulher como dona de casa, mãe e submissa.  

A Igreja Católica teve grande influência sobre a vida das mulheres, 

principalmente por trazer tantas proibições que interditavam à mulher o que lhe era 

de direito.  

Considerada dentro de um sistema de desigualdade, a mulher que sempre 

esteve ligada a maternidade, acabou se ocupando de tudo: cuida da casa, dos 

filhos, da família e da educação dos filhos, e ainda trabalha fora de casa para 

“ajudar” no sustento da família.  

Com o tempo, as mulheres foram conquistando seu espaço na sociedade e 

fazendo parte de trabalhos antes considerados masculinos. Há muitas profissões 

nas quais elas estão inseridas já há algum tempo. Muitas delas trabalham como 

mecânicas, jogadoras de futebol, eletricistas, pedreiras, engenheiras, motorista de 

ônibus, em uma infinidade de profissões que somente os homens estavam 

presentes. Dessa forma, o perfil dessas mulheres está mudando, as mesmas 

mulheres estão ficando mais independentes e menos submissas, são mais 

autônomas, questionadoras, querem discutir, pensam e agem com maior liberdade, 

estão inseridas nas igrejas com maior autonomia, correm atrás de seus direitos e 

estão buscando igualdade dentro dos locais de trabalho, pois são competentes.  

 Não obstante todas as dificuldades, as barreiras estão sendo quebradas, 

assim como alguns tabus, como falar de sexo, divórcio, homossexualidade e aborto, 

o que já traz certa autonomia para essas mulheres. Podemos observar que questões 

como sexo antes do casamento, homossexualidade, divórcio e separação são temas 

comuns e que podem ser discutidos com normalidade por essas mulheres, 

diferentemente do que ocorria ao longo de tantas décadas, quando não era possível 

debater ou opinar sobre tais assuntos.  

Esses discursos são pertinentes por trazerem outras formas de pensar no 

contexto no qual a mulher se encontrava submetida ao anonimato. Na atualidade, 

elas falam, discutem, tomam posições e quebram barreiras. E, mesmo sendo 

caracterizadas como um grupo de mulheres católicas, elas não querem ser 

identificadas pela religião a qual pertencem. 

Apesar de tantas dificuldades, as mulheres conquistaram um espaço de 

respeito dentro da sociedade. Os valores estão mudando, e essas mulheres passam 
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a exigir novos comportamentos principalmente dos homens, que precisam 

desmistificar o papel que foi construído socialmente e que, hoje, necessita ser 

revisto dentro da nova modalidade de conquistas das mulheres.  

O mundo se transforma e as pessoas mudam, mas o discurso oficial da Igreja 

Católica ainda permanece dentro de um sistema protegido por uma verdade que não 

reflete a realidade atual. A própria globalização e a secularização nos possibilitam 

essa ruptura de barreiras e de tabus, e criam novas formas de se relacionar com o 

outro, como na busca do conhecimento, criando novas possibilidades de diálogo, 

rompendo com a submissão e a opressão entre os sexos.  

Assim, os temas discutidos na Pastoral de Mulheres da região Episcopal 

Brasilândia na vida dessas mulheres também tem importância na sua mudança de 

comportamento e atitudes e na quebra de barreiras e nas conquistas sociais, visto 

que a sociedade passa por transformações constantemente, e a Igreja já não 

responde aos anseios dessas mulheres.  

Com a democratização do Estado e da sociedade na década de 1990, a 

Igreja Católica começou a perder o número significativo de fiéis. Com isso, ela vem 

perdendo espaço para outros grupos que querem discutir, questionar, conhecer e 

transformar esses conhecimentos aprendidos na realidade.  

 

2.5 “Mulheres caminhando para a liberdade” 

 

 A história das mulheres sempre foi marcada pelo seu cuidado com os 

afazeres domésticos, casa, filhos, criar, procriar... Tudo isso imposto pelo homem, 

que sempre teve a função de sexo forte, sendo visto como superior à mulher.  

Datada de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 

II, prescreve que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 

religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade 

de manifestá-la pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou em particular (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948).  

A Declaração afirma que toda pessoa é livre, o que não foi o caso das 

mulheres ao longo da história, que não tiveram igualdade nem liberdade. Para elas, 

a liberdade só chegou com as discussões das feministas reivindicando o direito da 
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mulher, sua igualdade e a participação feminina na vida pública, na educação e na 

profissionalização.  

A conquista do voto em 24 de fevereiro de 1932, sob o código eleitoral 

Provisório (Decreto 21076), fruto de uma longa caminhada das mulheres, 

principalmente para o grupo de feministas, iniciada antes mesmo da Proclamação da 

República, foi ainda aprovado parcialmente por permitir somente às mulheres 

casadas, viúvas e solteiras que tivessem renda própria, o exercício de um direito 

básico para o pleno exercício da cidadania. A partir de 1934, as restrições ao voto 

feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto 

fosse um dever masculino. Em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida a todas 

as mulheres. (Fonte: Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres). A conquista 

do voto foi uma das maiores vitórias para as mulheres se reconhecerem dentro da 

história da democracia e para  adquirirem autonomia.  

O acesso à educação também é um marco que permitiu um grande avanço e 

o reconhecimento das mulheres Podemos constatar em pesquisa realizada pelo 

(Inep/MEC) intitulada “Trajetória da Mulher na Educação Brasileira 1996 – 2003”, 

que retrata o crescimento das mulheres no contexto educacional brasileiro, no 

período compreendido entre 1996 a 2003.  

De acordo com o estudo, a participação feminina é cada vez maior nos cursos 

de mestrado e doutorado das instituições de educação superior. De 1998 a 2003, o 

percentual de mestres na educação superior aumentou em média 112,1%. Deste 

total, o percentual de mestres mulheres atingiu 119,4%, mais de 7% acima da 

média.  

O crescimento do número de mestres homens, no entanto, ficou abaixo da 

média, 106,1%, como mostra o estudo. A presença da mulher também é maioria 

absoluta entre os docentes com doutorado. No mesmo período, enquanto o 

crescimento global desse setor foi de 80,9%, o de docentes mulheres chegou a 

104%, aproximadamente 24% acima da média global, e 35% acima da média 

masculina, que ficou em 69,2%.  
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Mas a pesquisa também revela que nem por isso os salários são maiores ou 

iguais aos dos homens. Desse modo, percebemos os avanços das conquistas ao 

longo da história, mas também reconhecemos que o preconceito ainda se 

estabelece na forma do masculino sobre o feminino.  

A opressão e desigualdade a qual as mulheres foram submetidas ao longo 

tempo, ainda predominam e atingem muitas gerações de mulheres, pois as 

conquistas vão pouco a pouco sendo construídas.  

Diante disso, caminhar junto à liberdade para essas mulheres é conquistar 

postos de destaque no mercado de trabalho não pela força, mas pela competência e 

capacidade, lutando pelos direitos sociais e a satisfação pessoal.  

As integrantes da Pastoral da Mulher da região Episcopal Brasilândia estão 

incluídas nesse contexto de mudanças, pois buscam, com sua competência e 

habilidade, a igualdade de direitos para elas próprias e para outras mulheres. A luta 

por liberdade dessas mulheres é assumida todos os dias, seja pelas conquistas, 

pela independência, ou até mesmo, pela própria sobrevivência.  

 

Tabela 2 - Perfil Socioeconômico: escolaridade e renda   

ESCOLARIDADE                    RENDA 

 Não Alfabetizada 3,33% Não tem salário 3,33% 

 Ensino Fundamental Incompleto 16,66% 1 Salário mínimo 16,66% 

 Ensino Fundamental Completo 13,33% 2-5 Salário mínimos  66,66% 

 Ensino Médio Incompleto 6,66% 6- 10 Salário mínimos 10% 

 Ensino Médio Completo 33,33%    

 Graduação Completa 20%         

 Pós-Graduação Incompleta 3,33%   

 Pós-graduação Completa 10%   

 

 

Constatamos na Tabela 2 um percentual significativo em relação à 

escolaridade dessas mulheres, que buscam nesse universo um meio de qualificação 

e de conhecimento, mesmo sabendo das dificuldades encontradas no mercado de 

trabalho, seja devido à sua classe social, ou mesmo pelo não reconhecimento das 

suas capacidades profissionais.  

Desse modo, caminhar para a liberdade é buscar caminhos de conhecimento, 

de aprendizado e não ter medo dos desafios.  
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Para a Pastoral da Mulher, caminhar para a liberdade é “motivação”, é “não 

ter medo”, é “mostrar a força das mulheres”, para se “conhecer melhor”. “Saber 

escolher o que é certo é o que errado faz parte dessa construção da nossa 

liberdade, sem preconceitos de uns com os outros”6.  

Nesse sentido, o tema “Mulheres caminhando para a liberdade” discutido 

pelas integrantes da pastoral com o sentido de formação e de debate, com músicas 

dinâmicas e poesias, mostra que lugar de mulher é em todo lugar. 

A proposta da pastoral consistia em trabalhar a liberdade da mulher em todos 

os lugares, seja dentro da Igreja, no grupo de mulheres, na família, no trabalho, seja 

na sociedade. O objetivo de trazer o tema a cada uma, no sentido de reflexão, é 

pensar as questões da mulher que caminha para a liberdade para não mais ser 

manipulada e submissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Citações retiradas de reportagem publicada no jornal O São Paulo, semanário da Arquidiocese de 
São Paulo, em 10 de março de 2009 (MULHERES..., 2009, p. A6). 
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       3 A SEXUALIDADE DAS MULHERES DA REGIÃO EPISCOPAL BRASILÂNDIA 

EM FACE DO DISCURSO DA IGREJA CATÓLICA  

 

 

3.1 Introdução 

 

A Igreja Católica, durante muito tempo, exerceu forte controle sobre a 

sexualidade feminina. Assim ao homem, como superior, cabia exercer autoridade 

sobre a mulher, que recebia uma educação submetida aos cuidados da casa desde 

cedo. Dessa forma, apoiava os casamentos precoces, reafirmando o controle sobre 

a sexualidade feminina.  

Diante desse desafio, analisaremos como esse discurso influenciou a vida 

das mulheres da região Episcopal Brasilândia: E, principalmente, procuraremos 

contextualizar a sexualidade que gerou tensão entre o discurso da Igreja Católica e 

a dura realidade dessas mulheres no seu cotidiano. 

Analisaremos também outros temas, não menos polêmicos, tais como sexo 

antes do casamento, culpa decorrente do pecado, prazer, sexualidade, questões do 

corpo e do aborto. 

 

 

3.2 A sexualidade das mulheres e a tensão com o discurso da Igreja Católica 

 

A temática da sexualidade sempre esteve presente em nossa sociedade, 

tanto por proibições quanto fazendo parte de debates e reflexões.  

Durante século o XX, essas reflexões tiveram destaque por motivo do 

movimento feminista. Por exemplo, as desigualdades nas relações entre os gêneros 

são questões principais nesses questionamentos. 

Outras questões ganham destaque especial, como: a atuação da mulher no 

mercado de trabalho, a violência contra mulher, o direito à cidadania, e, acima de 

tudo, a questão do corpo, tratado até então apenas para a procriação (reprodução).  

Durante muito tempo, a sexualidade era vista simplesmente como sexo e não 

como um processo de construção histórica, cultural, social e política.  
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Cabe destacar que a sexualidade, dentro do contexto do cristianismo, limitava 

a mulher ao ato sexual como forma de reprodução no casamento. Desse modo, foi 

somente a partir dos séculos XII e XIII que o cristianismo instituiu o casamento 

monogâmico e indissolúvel, e proibiu atos sexuais fora do casamento. Até então, as 

mulheres tinham a obrigação de preservar a virgindade até o matrimônio. 

Priore (2010, sem paginação) afirma que o homem “tem, biologicamente, o 

instinto da conquista desde os tempos pré-históricos; [...] já a maternidade dotou a 

mulher de uma estrutura emocional passiva”.  

A sexualidade e a modernidade estão relacionadas diretamente à categoria 

de gênero. Segundo Scott (1995), gênero é uma maneira de referir-se à organização 

social da relação entre os sexos. Faz-se necessário interpretar e compreender as 

questões de gênero a partir de condições desenvolvidas socioeconômicas e 

culturais de homens e mulheres inseridos em determinada sociedade.  

Por muitos anos, as teorias feministas tratavam a diferença entre homens e 

mulheres segundo os papéis sexuais assumidos, isto é, condutas determinadas 

apenas e tão somente pelo sexo – categoria relacionada à natureza e à dimensão 

biológico-anatômica (corpo e genitália).  

A partir da década de 1960, com o surgimento do conceito de gênero como 

categoria de análise, discutido principalmente pela historiadora norte-americana 

Joan Scott (1990), os estudos passam a desnaturalizar as noções de masculinidade 

e feminilidade como uma questão meramente biológica. 

Essa discussão de gênero é bastante complexa, principalmente por motivo 

dos componentes culturais. Por isso, que os papéis de gênero são construídos 

socialmente, por meio da interpretação do sexo de cultura. E gênero – como 

categoria de análise – refere-se à maneira como cada cultura trata a diferença entre 

os sexos, atribuindo a cada um deles determinados significados, e como eles são 

assimilados socialmente.  

Se o gênero é uma construção social e pode variar segundo circunstâncias 

históricas e culturais, homens e mulheres podem se expressar e agir a partir de um 

processo de socialização para agirem conforme prescrições a cada um dos gêneros. 

Vale notar que as diferenças entre homens e mulheres, masculino e feminino, 

não são determinadas por causas biológicas, explicações científicas, presença ou 

ausência de determinado hormônio. Ao contrário, as diferenças, revelam um longo 



61 
 

processo de construção social dos sujeitos. As diferenças não são universais e fixas, 

pois homens ou mulheres pertencem a diferentes sociedades, tempos e contextos.  

Sem perceber, no cotidiano, são construídas as diferenças que podem 

reforçar ou romper desigualdades e hierarquias de gênero. Na infância essas 

diferenças estão muito presentes, nas cores de roupas, na mobília do quarto, entre 

outros. E na escola isso se torna mais presente pois a maioria dos professores da 

educação infantil é do sexo feminino. As brincadeiras, normalmente separadas como 

de menino e de meninas; há uma fila para os meninos e outra fila para as meninas. 

Elas são mais calmas e meigas; e eles, mais levados, agitados.  

E no âmbito família, a menina é sinônimo de trabalhos domésticos – privado, 

enquanto os meninos são educados para a vida publica. Nesse sentido, existe uma 

demarcação separando os gêneros desde a infância.  

Na vida adulta, isso não é tão diferente. A mulher além de trabalhar fora 

acumula funções que até hoje são exigidas, tais como o serviço doméstico, mãe e 

esposa.  Por isso, a dominação masculina sobre a feminina continua se 

prevalecendo num discurso, “de aparente igualdade”, que tem reflexos em uma 

cultura dominante.  

 

Nesse sentido, Muraro (1996, p.21) afirma que:  

 

Dentro deste panorama, tomaremos como distintas a sexualidade masculina e 
a sexualidade feminina, a masculina  como sexualidade dominante e a feminina 
como distinta daquela, com elementos muito mais complexos em termos 
anátomo-fisiológicos, mas que talvez, por isso mesmo, foi também ela 
mascarada e obscurecida pela cultura e a sexualidade dominantes, mas que, 
em si, detém o controle último sobre os destinos da reprodução da espécie e, 
portanto, do próprio sistema dominante. 
 

No dizer de Lopes (2007, s/p.), em resenha à obra “Rompendo o silêncio: 

uma fenomenologia feminista do mal”, de Gebara (2000):  

A categoria do gênero é uma outra chave de interpretação do mal feminino que 
a Ivone utiliza em sua tese. Esta categoria é fundamental na direção da 
superação de uma tipologia simplista da ciência teológica que prescinde de um 
teologar em perspectiva inclusiva, pois desconsidera que a fé cristã é 
atravessada pela colossal complexidade das relações humanas. Ajuda também 
a compreender, além do ser homem e do ser mulher em termos biológicos, a 
natureza sócio-antropológica destas condições existenciais, uma vez que a 
sexualidade é um elemento marcado pela cultura, sobretudo no concernente às 
relações de poder. O gênero permite aceder à questão de que a forma como 
cada ser se auto-compreende, percebe os outros e se sente percebido 


