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Apresentação

É com satisfação que a organização não governamental Católicas pelo Direito de Decidir apresenta a cartilha
Pensando a democracia, os direitos reprodutivos e a tolerância religiosa, produto de um convênio com a Secretaria
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Esta publicação traz informações importantes para que
possamos refletir sobre os direitos reprodutivos, sobre a saúde
das mulheres e sobre o aborto.
O número de abortos que são feitos sem segurança no Brasil
nos permite afirmar que sua prática clandestina é um problema
de saúde pública. Temos como certo que, se essa prática não fosse proibida, muitas mortes seriam evitadas, uma vez que o sistema
de saúde poderia investir nas formas de prevenir sua ocorrência,
com ampliação do acesso à informação e a métodos contraceptivos. Hoje, muitas mulheres ainda não sabem que nas unidades de saúde são distribuídos anticoncepcionais de emergência
e que existem casos em que o aborto já é permitido por lei.



Apesar de as mulheres conviverem com essa tragédia,
lamentavelmente, existem grupos religiosos que procuram
impedir que o aborto seja visto como uma situação de saúde pública, chegando inclusive a dificultar que sejam aprovadas e executadas leis, normas e iniciativas que garantam
uma vida mais saudável para as mulheres.
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Certamente, conversar sobre a saúde, o aborto e os pensamentos religiosos é muito importante para mulheres e para homens comprometidos com o aperfeiçoamento da nossa democracia; aliás, é muito importante para todos que valorizam o direito à saúde, a autonomia das pessoas e a liberdade de escolha.
A cartilha se destina aos/às profissionais, gestores/as, conselheiros/as de saúde, integrantes dos movimentos sociais e a
toda a população, pois apresenta reflexões sobre a vida das
mulheres, respeitando sobretudo sua decisão sobre ter filhos
ou não, quantos e em que momento. Discute também a tolerância religiosa, princípio da democracia brasileira.
Antes de tudo, gostaríamos de registrar nossos agradecimentos a todas as pessoas das diferentes equipes de trabalho envolvidas na elaboração dessa cartilha e, em especial,
à Dra. Ana Maria Costa, diretora do Departamento de Apoio
à Gestão Participativa/SGEP/MS, e a Simione Silva, assessora
técnica da DAGEP/SGEP/MS, pelo apoio atencioso e sempre
renovado à realização deste projeto.
.
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MULHeres e UM poUCo
DA HIstÓrIA Do
pensAMento reLIGIoso
Apesar de os direitos constitucionais serem iguais para todas as pessoas, os homens ainda encontram algumas vantagens sobre as mulheres. Por exemplo, existem empresas que
preferem contratar homens para serem chefes ou que pagam
mais aos homens para realizarem o mesmo trabalho que as
mulheres. Do mesmo modo, vemos que os cargos mais altos do
poder judiciário e de direção de áreas do Estado são ocupados principalmente por homens. Essa diferença de tratamento
nas diferentes áreas foi influen
uenciada também pelas religiões.
Você sabia que ainda hoje existem empresas que pagam mais aos
homens para que façam o mesmo trabalho que as mulheres?
Ao longo da história, as religiões sempre deram apoio e
conforto espiritual a milhões de pessoas. As três religiões monoteístas, ou seja, as que admitem um único Deus – o judaísmo,
o cristianismo e o islamismo – pregam que todos devem seguir
as mesmas regras morais. No entanto, trazem afirmações que
colocam as mulheres em condições inferiores às dos homens.

6

No judaísmo, por exemplo, em um livro sagrado, está escrito
que o homem deve fazer três agradecimentos a cada dia: 1)
agradecer por fazer parte do povo de Israel; 2) agradecer porque não é mulher; 3) agradecer porque não é ignorante. Outro
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exemplo: sábios que estudaram os livros sagrados do judaísmo
entenderam que o versículo “Toda a glória da filha do rei na
sua casa” queria dizer que a mulher deveria ficar em casa,
cumprindo suas funções de ter filhos e de facilitar ao marido
o cumprimento de suas obrigações. Então, as mulheres eram
vistas como mães procriadoras, dependentes do pai e, depois,
do marido. E mais, os assuntos sérios e importantes deveriam ser
tratados apenas pelos homens. Esse é só um exemplo de como
as mulheres eram vistas no judaísmo. Hoje, ainda existem, entre
o povo judeu, costumes que discriminam as mulheres.
No Alcorão, livro
sagrado do islamismo, está escrito: “Os
homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Deus fez os homens
superiores às mulheres.” Pela lei islâmica, a mulher só pode
ter um marido, mas os homens podem ter até quatro esposas. Além disso, em muitos países islâmicos, as mulheres são
proibidas de mostrar o rosto em público. E há lugares onde
ainda se retira o clitóris, o que é uma violência contra as mulheres. Lembrando: clitóris é um órgão do corpo feminino que
dá prazer sexual.
Quanto ao cristianismo, é preciso lembrar que Jesus Cristo
era judeu. Assim, alguns de seus ensinamentos trazem as tradições judaicas. Por exemplo: “Vós, mulheres, estais sujeitas
a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor” (Colossenses, 3-18). Por outro lado, Jesus era um reformador dessas
tradições e acreditava na igualdade entre os seres humanos.
Como exemplo disso, dizia: “Todo aquele que faz a vontade
do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha mãe e
minha irmã” (Mateus, 12-47).
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Você sabia que nos textos de várias religiões o homem é
visto como superior à mulher?
Essa contradição no cristianismo, entre a herança judaica e
as palavras de Jesus, aparece nos dias de hoje. Basta lembrar que
as posições de poder da Igreja — cardeais, arcebispos, bispos e
padres, entre outros — são ocupadas apenas por homens. Essa
hierarquia fortalece a figura masculina. A hierarquização é cada
vez maior, como também é cada vez maior a concentração de
poder nas mãos de poucas pessoas, o que deixa essa contradição ainda mais forte. Mesmo assim, a Igreja Católica não é um
bloco homogêneo, ou seja, mesmo professando a mesma religião, nem todas as pessoas católicas pensam da mesma forma.
Você conhece a hierarquia da Igreja Católica? A sequência é:
papa, cardeal, cônego, arcebispo, bispo... depois o padre.
Você reparou que não existem mulheres nesses cargos?
Um comentário a parte...
Como sabemos, as religiões não dão conta de todos os aspectos
da vida humana. Muitas vezes, os “líderes maiores” das religiões
ﬁcam distantes do dia-a-dia das pessoas, da realidade social.
Apesar dessa distância, são esses “líderes maiores” que orientam seus ﬁéis. Algumas orientações, que interferem nas decisões
das mulheres, estão longe da realidade concreta em que elas
vivem. Por essa razão, essas orientações são desobedecidas e
chegam a provocar reações entre os adeptos das igrejas.

As diferenças impostas às mulheres têm origem na dominação masculina, que sempre existiu ao longo da história, e
que foi influenciada por ideias religiosas como as apresentadas aqui. No entanto, essa visão das mulheres como inferiores
tem incomodado também muitos homens, incluindo aqueles
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que são ligados a alguma religião.
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MULHeres, seXUALIDADe
e MAternIDADe
No final do século XIX, muitos estudos científicos já apontavam a importância da sexualidade para a vida humana; mesmo assim, persiste a noção de que o corpo e o comportamento
das mulheres devem ser controlados, restringindo sua autonomia e seu poder de forma a não ameaçar o poder masculino.
A diferença entre o corpo dos homens e o corpo das
mulheres (que é natural) não é razão para existir, explicar ou
justificar a desigualdade entre os sexos masculino e feminino
(que não é natural). Essa desigualdade existe por condições
históricas, isto é, por causa de ideias e ações de homens e de
mulheres ao longo de séculos. Em outras palavras, essa desigualdade foi construída, portanto, deve ser mudada.
Você reparou que as mulheres só são tratadas como iguais
aos homens na hora de cumprir as leis?
Quem coloca limites para a sexualidade e as liberdades sexuais é a moral. As religiões procuram orientar e disciplinar a sexualidade e responsabilizam as mulheres pela desobediência a
essas regras. Toda situação que foge à “normalidade” recomendada pelas religiões é tratada como sendo de responsabilidade
das mulheres. Tanto é assim que, ao longo de séculos, as mulheres foram vistas como a “representação do demônio”, que tenta
os homens ao rompimento com as normas e leis religiosas.
A forma que as “lideranças maiores” da Igreja Católica
encontraram para controlar as mulheres foi admitir a prática
sexual apenas para procriar. E, assim, a maternidade foi social e historicamente construída e imposta às mulheres, passando a ser esse seu papel na sociedade.
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os DesACorDos DA
IGreJA CAtÓLICA
QUAnto Ao ABorto
Das três grandes religiões – judaísmo, islamismo e cristianismo –, a mais presente nos países ocidentais é o cristianismo. Dentro do cristianismo, está o catolicismo, que tem uma
grande influência na formação do Brasil. Desde a sua origem,
surgiram muitas correntes cristãs; vejamos a que diz respeito
à hierarquia da Igreja Católica Romana, que é a corrente
considerada “oficial” do catolicismo.
Você sabia que a Igreja Católica reúne diferentes correntes em seu
interior? E mais: desde a década de 1960, quando aconteceu o
Concílio do Vaticano II1, a Igreja considera que ela é composta pelo conjunto do povo de Deus e não apenas pela hierarquia eclesiástica.
A intenção aqui não é diminuir a importância das várias
práticas religiosas que vieram de grupos afro-descendentes,
dos orientais, das igrejas evangélicas
ou de outras tantas manifestações
religiosas que a cada dia surgem no
Brasil e encontram novos seguiUm concílio é uma reunião de pessoas ligadas à Igreja, especialmente
bispos, presidida ou aprovada pelo
papa, para decidir sobre assuntos de
fé, costumes, etc.
1
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dores. Também é reconhecida a múltipla filiação religiosa da
população brasileira: hoje, é comum que as pessoas sejam
adeptas, ao mesmo tempo, por exemplo, da umbanda e do
catolicismo. Trata-se antes de considerar a influência católica ao longo da história da cultura brasileira, a fim de lidar
com um assunto delicado: o aborto.
Inicialmente, é importante destacar que a condenação do
aborto nem sempre foi como é hoje dentro da Igreja Católica. Pelo contrário, foi razão de grandes discussões ao longo de
toda a história.
Durante os seis primeiros séculos do cristianismo, o castigo pelo aborto não era por causa do feto, mas por causa do
adultério que estava associado à interrupção da gravidez. Isso
era tão importante que o primeiro concílio do Ocidente, que
aconteceu no ano de 306, antes da decisão do imperador
Constantino, que em 330, instituiu o cristianismo como religião oficial, escolheu castigos mais duros para o adultério do que
para casos em que um homem matasse outro, por exemplo. Isso porque,
pelos acontecimentos da época, o Estado e a Igreja estavam muito empenhados em que o casamento e a família fossem a base para toda a sociedade. Assim,
a Igreja entendeu que era mais importante
a fidelidade nos casamentos, sobretudo a da mulher, do que
a proteção da vida humana — o que demonstra que não se
tratava de uma questão de fé, e sim de decisão política.
Você sabia que, antigamente, a Igreja condenava o aborto
por causa da possibilidade de a gravidez estar associada ao
adultério, e não pelo feto?
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Um comentário a parte...
Esse assunto leva a outro ponto importante. Mais de uma vez,
membros da Igreja têm aﬁrmado que a proibição do aborto é
um dogma. Um dogma é algo que não se discute, porque as
pessoas acreditam que “não pode ser mudado”. É como é, e
ponto ﬁnal. Mas, na verdade, a proibição do aborto não é um
dogma na Igreja, porque não é uma questão de fé, mas de lei
eclesiástica, ou seja, de lei da Igreja, deﬁnida pela hierarquia.
A proibição do aborto é uma das regras de comportamento
estabelecida para orientar as práticas das pessoas católicas.

Ao longo dos anos, vários católicos estudaram o aborto, e
suas conclusões nem sempre foram as mesmas. Durante séculos,
acreditava-se que a matéria só receberia a alma algum tempo
depois da concepção. É uma ideia hilemórfica2 . Seu autor foi
um dos maiores teólogos do cristianismo, referência permanente da teologia cristã: Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Segundo Tomás, o aborto só seria considerado um homicídio quando
já houvesse alma no feto, o que aconteceria 40 dias depois da
fecundação de meninos e 80 dias depois da de meninas.
Você sabia que, no século XIII, as pessoas acreditavam que o
feto dos meninos teria alma 40 dias depois da fecundação e
o feto das meninas só 80 dias depois da fecundação?
Então, apesar das diferentes ideias que os católicos tinham
sobre o momento em que a alma anima a matéria, eles aceitavam que a alma das mulheres demorasse o dobro do tempo
que a dos homens para se introduzir no corpo. Assim, a Igreja não
condenava a prática do aborto logo após
a fecundação, a não ser em casos de adulA concepção hilemórfica é inspirada em conceitos
aristotélicos e afirma a existência de dois princípios básicos e complementares – a matéria e a forma – constituindo todos os seres da realidade, inclusive a alma.
2
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tério. Dessa forma, o tratamento escolhido, naquele momento,
reforçava a visão de inferioridade que algumas pessoas e segmentos do cristianismo tinham da mulher.
Apesar das diferenças de visão, esse entendimento era o mais
forte até o século XIX, quando, em 1869, o papa Pio IX declarou o
aborto como pecado em qualquer situação e em qualquer momento em que fosse praticado. Assim, a teoria de Santo Tomás
foi substituída pela ideia de hominização imediata, ou seja, a de
que a alma já está no feto desde a fecundação.
Você sabia que a Igreja nem sempre condenou a prática do aborto?
Por razões de política interna e externa, na mesma época, a
Igreja anunciou que o papa é infalível. Em outras palavras, apesar de se tratar de um ser humano, o papa passava a ser considerado infalível quando falasse ex cathedra, isto é, quando falasse
como líder da Igreja. Mas o Concílio Vaticano I (1869/70) colocou
alguns limites para essa infalibilidade: ela vale apenas para falas
sobre fé ou sobre moral, e não sobre práticas disciplinares.
Também nessa época, e por determinação do papa
infalível, incentivou-se o culto à Imaculada Concepção da
Virgem Maria. Como Maria teria recebido a alma desde o
momento da concepção, a ideia de alma desde o início da
gestação passa a ser reforçada.
Você sabia que, no século XIX, o papa foi considerado infalível, mas apenas para assuntos de fé e de moral?
Vejamos que relação podem ter entre si todas essas disposições.
Primeiramente, é interessante lembrar que no século XIX, na
Europa, onde fica a sede da Igreja Católica, a indústria já estava bastante desenvolvida. Colônias como o Brasil e a Argentina,
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entre outras, queriam ser independentes dos países europeus,
porque se sentiam dominadas, exploradas. Isso aconteceu
principalmente em relação à Inglaterra, à Espanha, à França
e a Portugal, sendo os três últimos países católicos. Havia também vários grupos de operários que lutavam por igualdade de
direitos. Naquela ocasião, as mulheres, mesmo sendo consideradas mais fracas e até inferiores, trabalhavam, ofereciam sua
mão-de-obra, mas não tinham os direitos que mereciam. Por
essa razão, também surgiu um movimento de cunho feminista,
ou seja, que defendiam os interesses das mulheres.
Com tudo isso acontecendo, a Igreja Católica convoca
as mulheres para serem mães, explicando que esse deveria
ser o papel principal de suas vidas.
Você sabia que, enquanto as mulheres iniciavam sua luta por
seus direitos como trabalhadoras e cidadãs, a Igreja, através
do papa, reagiu convocando-as a serem mães e obedientes?
Assim, elas deviam ser obedientes ao pai, como sempre;
ao marido, desde há muito; ao patrão, mais recentemente;
e, agora, também à “vocação materna” que a Igreja estava
impondo, através da pessoa do papa.
É claro que muitos outros fatos importantes aconteceram
no século XIX, e o comportamento da Igreja tinha outras causas, além das que se apresentam aqui. Mas,
o importante é entender que, entre essas causas,
havia o interesse em manter as pessoas, em especial as mulheres, sob controle. Isso interessava ao
Estado e, indiretamente, à indústria e ao acúmulo
de capital, ou de riquezas.

1
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MULHeres,
ConsCIÊnCIA
e AUtonoMIA

As pessoas fiéis, crentes, vivem no dia-a-dia uma realidade social que nem sempre uma igreja consegue acompanhar.
E mais: dificilmente o entendimento dos “líderes maiores” da
Igreja alcança o que se
passa na consciência de
cada pessoa.
A propósito, para a Igreja Católica, quando se pensa em moral e em bons
costumes, mesmo frente
a dilemas, um dos pontos
mais importantes é que o/a
fiel pergunte à sua própria
consciência qual a melhor
decisão a tomar. Em outras
palavras, usar a própria consciência, em questões de moral e
de comportamento, é um elemento central e legítimo do pensamento católico.
Você sabia que usar a consciência em questões morais e frente a dilemas é uma recomendação do pensamento católico?

15
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Um fato que ocorreu em 1968 pode
mostrar isso. Na Encíclica (carta de um
papa) Humanae Vitae, o papa Paulo
VI escreveu sobre a
sexualidade e a procriação. Nessa carta, ele reforçava a ideia da prática sexual
apenas para a procriação e condenava os meios de evitar
a gravidez que não fossem naturais. Vários bispos e teólogos
– estudiosos católicos – foram contra esses ensinamentos. Por
exemplo, bispos da Bélgica escreveram um documento que
diz o seguinte:
Segundo a doutrina tradicional, há que reconhecer que
a última regra prática é ditada pela consciência devidamente esclarecida segundo o conjunto de critérios que
se expõem na Gaudium et Spes (n. 50, parágrafo 2; n. 51,
parágrafo 3), e que o juízo sobre a oportunidade de uma
nova transmissão da vida pertence, em última instância,
aos esposos, que devem decidir sobre a questão, na presença de Deus.

E a Carta Pastoral dos bispos nórdicos, de outubro de 1968, diz:
Quando uma pessoa, por razões sérias e bem ponderadas,
não se convence pelos argumentos da encíclica [Humanae Vitae], tem o direito de adotar uma opinião distinta daquela apresentada em um documento não infalível. Que
ninguém, pois, seja tido como mau católico pela única razão de discordar [...] Ninguém, nem mesmo a Igreja, pode
dispensar do dever de se seguir a própria consciência.

16

Por esses documentos, vê-se que existem grupos importantes na própria hierarquia da Igreja Católica que concordam com o recurso à consciência para a tomada de decisões. E possível ver também que existem opiniões diferentes
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dentro da Igreja sobre o ato de evitar a gravidez. Na verdade, existem muitas vozes que reconhecem nos católicos e
nas católicas pessoas capazes de fazer suas escolhas, inclusive como prova de sua fé.
Numa pesquisa realizada pelo Ibope em maio de 2007, em 141 municípios brasileiros3, foram encontrados os seguintes resultados:
e

47% dos/as católicos/as são contra a condenação e a prisão de
mulheres que fazem aborto por problemas financeiros, medo de
perder o emprego, abandono do parceiro etc.;

e

59% dos/as católicos/as são contra a condenação do aborto
em qualquer caso pela Igreja Católica;

e

64% dos/as católicos/as com idade entre 25 e 34 anos são contra a
condenação ao aborto em qualquer caso pela Igreja Católica;

e

67% dos/as católicos/as apóiam o aborto nos casos de gravidez
por estupro;

e

75% dos/as católicos/as apóiam que uma gravidez seja interrompida quando o feto estiver com problemas graves, sem chance
de sobreviver após o nascimento;

e

76% dos/as católicos/as apóiam os abortos permitidos por lei,
nos serviços públicos de saúde;

e

80% dos/as católicos/as concordam com a realização do aborto nos casos onde a mulher corre risco de morte.

É interessante ver alguns acontecimentos recentes em relação à Igreja Católica. Nos últimos anos, depois de um longo
tempo de superioridade no Ocidente, ela se vê ameaçada
pelo surgimento de várias outras igrejas, em grande parte cristãs pentecostais. Essas novas instituições vêm crescendo e aumentando o risco de os/as fiéis católicos/as se dividirem e de
diminuir a antiga influência católica nas casas legislativas — de
vereadores, deputados e senadores. Além disso, as ideias feministas estão se disseminando, ficando cada vez mais fortes e
contribuindo para a emancipação, a liberdade e a conquista
3

Fonte: Pesquisa Ibope Bus OPP072/2007.
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de direitos das mulheres. Essas conquistas incluem os direitos reprodutivos, ou seja, direitos
de decidir sobre a gravidez e o aborto.
Por outro lado, o fundamentalismo religioso
vem aumentando. Lembrando que o termo “fundamentalismo” é utilizado tanto para questões religiosas quanto
políticas. Ele indica pessoas ou grupos que se acham donos de
verdades absolutas e indiscutíveis e não são abertos ao diálogo.
Você sabia que as ideias feministas vêm conseguindo adesão
cada vez maior de mulheres e homens e têm contribuído
para conquistar cidadania e direitos para as mulheres?
Assim, entre outras formas, a Igreja Católica quer se afirmar na sociedade pela maneira como vê a maternidade. Ela
diz que a maternidade é uma “vocação natural” da mulher.
Vocação pode ser entendido como um “chamado” e também como uma espécie de predestinação, algo que deve
acontecer. Se a mulher estivesse “predestinada” à maternidade, ela não poderia escolher. Isso mostra que as mulheres
não são vistas como capazes de tomar decisões usando sua
própria consciência, mas como seres que devem seguir sua
“vocação”.
Mas, como vimos, nem mesmo dentro da Igreja há um
pensamento único sobre esse assunto, e é interessante refletir
mais sobre ele.
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A MAternIDADe
CoMo DIreIto
e opção

A grande evolução das ciências humanas — da Antropologia, da Sociologia, da Psicologia e da Filosofia, entre outras
— ajudou a entender que “o meio onde vivemos tem muita
influência na maneira como somos”; mais influência do que as
características herdadas dos pais. Na verdade, todo o conhecimento que a humanidade vem acumulando permite que as
pessoas pensem sobre aquilo em que acreditam, se está correto ou não, e mesmo que deixem de acreditar no que achavam
que era verdade.
Por isso a educação é tão importante, porque prepara as pessoas para participarem do mundo por
meio de suas ações e contribui para
sua autonomia. Entendemos por autonomia a capacidade que cada
pessoa tem de se conduzir responsavelmente, orientada por sua consciência, por suas necessidades e também
pelos interesses coletivos.
A educação é a prova de que
cada ser humano pode se desenvol-
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ver e se aperfeiçoar constantemente, e ela pode conviver em
harmonia com a fé e com as crenças das pessoas.

Sendo um meio para o aperfeiçoamento humano, a educação mostra que, apesar de terem suas “vocações”, as pessoas
podem se desenvolver em várias áreas.
Hoje, sabemos que somos capazes de realizar muitas atividades diferentes, de aprender coisas novas, de mudar nossas
preferências, nossa profissão e até nossa vida, e em qualquer
idade. Somos capazes de criar outros modos de nos colocar no mundo quase independentemente do que se poderia
chamar de “vocação”. É claro que existem as preferências
e as tendências pessoais, mas a realidade do dia-a-dia e a
história de cada um de nós influenciam essas decisões.
Nem todos os que têm boa voz se tornam cantores/as ou oradores/as. Nem todos os que têm boas condições físicas se tornam
atletas, dançarinos/as ou artistas de circo. Nem todos os que têm a
capacidade de pensar são filósofos/as. Por que, então, ter um aparelho reprodutivo no corpo obriga uma mulher a se tornar mãe?
Você já reparou que somos capazes de realizar muitas atividades porque escolhemos, e não por serem uma determinação natural ou uma vocação?
Hoje, não se pode mais afirmar que as escolhas são ligadas às “vocações naturais”, muito menos quando se trata da
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metade da humanidade — as mulheres.
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Assim, é possível ver que a ideia de que toda mulher deve
ser mãe é histórica, ou seja, vem da forma como a mulher
foi vista e considerada por grupos com grande influência na
sociedade, ao longo do tempo, e vinculados a interesses e
necessidades desses grupos. Atualmente, o livre arbítrio e a
decisão autônoma são valorizados e devem ser respeitados
como condição para a cidadania plena.
Cada vez mais os homens estão participando da educação dos filhos e cada vez mais as mulheres estão se realizando e participando ativamente da sociedade, por meio de
seu trabalho profissional, de sua arte ou de atividades sociais
ou políticas, sendo mães ou não.
Para contribuir com a sociedade e se desenvolver como
pessoa, ninguém — homem ou mulher — precisa procriar.
Mas, se esse for um desejo aliado a uma livre decisão, ambos
têm o direito de realizá-lo.
Você já reparou que todos podem contribuir com a sociedade, sendo ou não sendo pais e mães?
Ter ou não filhos deve ser uma decisão individual e tomada
com a maior consciência para garantir — aí, sim — o máximo respeito à vida. Uma criança desejada terá seguramente mais chances de se desenvolver, porque será cuidada por pessoas que escolheram tê-la e, por isso, se dedicarão a ela. Isso vale tanto para
as mulheres quanto para os homens. É assim que se respeita a vida:
no desejo e na decisão de se ter um filho/a e de educá-lo/a, e não
por imposição de leis, de religião ou de qualquer outra forma.
Assim, a maternidade não pode ser imposta por ninguém,
nem pela família, nem pelo Estado, nem pelas religiões. Qualquer
imposição é um desrespeito à mulher, que tem todas as condições
de usar sua consciência e decidir se deseja ou não, em algum momento de sua vida, ter um filho e se dedicar à sua educação.
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DEMOCRACIA
Hoje, as pessoas compreendem melhor o que é uma
democracia, essa forma de governo tão interessante criada pelos gregos, cinco séculos antes da Era Cristã.
Atualmente, são conhecidas muitas formas de se construir uma democracia, mas também são conhecidas as dificuldades que essa construção pode encontrar e a necessidade de constante negociação.
Uma sociedade democrática é, antes de tudo, plural,
ou seja, procura garantir dignidade e participação política
a todos os grupos que a compõem. É claro que nem sempre esses grupos têm os mesmos interesses. É justamente
por isso que a democracia é uma construção que nunca
acaba e precisa que os/as cidadãos/ãs e as instituições
estejam sempre dialogando e negociando.
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Só através do
diálogo e da negociação é que
se podem enfrentar os conflitos e chegar a uma solução. Para
isso, é preciso muita reflexão, procurando entender as razões alheias
e conhecendo os fatos e
sua repercussão sobre a
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vida da coletividade. A democracia exige também que se
cultive a solidariedade e se preservem os interesses coletivos,
ou seja, é necessário o respeito ao diferente, porque a base
do Estado democrático é a igualdade de direitos de todos.

A democracia deve defender as diferenças de opinião das pessoas e dos grupos e garantir a formulação
e execução de políticas que favoreçam e beneficiem o
conjunto da população, promovendo o bem coletivo.
Você sabia que um dos papéis da democracia é defender e
respeitar as diferenças?
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estADo
DeMoCrÁtICo
e LAICo
É importante lembra
lembrar que, pensando em Estado democrático, não existe uma democracia com regras estáveis, permanentes, porque cada grupo tem seus próprios interesses e porque esses interesses mudam ao longo do tempo. A democracia
é a forma de governo que permite às pessoas uma convivência mais justa e respeitosa, cujas decisões se pautam sempre
pelo bem coletivo, por meio do diálogo e da negociação.
Você sabia que a democracia é uma forma de governo que
busca dar às pessoas uma convivência mais justa?
Assim, o esforço democrático é sempre o de garantir o espaço político a todos os grupos sociais — de gênero, étnicos, religiosos, partidários etc. Essa é a principal causa pela qual uma
democracia não deve se orientar por nenhuma religião, mas
pelas necessidades dos cidadãos e cidadãs, que devem se expressar nas políticas públicas. Por isso, um Estado democrático
deve ser laico — quer dizer, não deve ter nenhuma orientação
religiosa — e respeitar a pluralidade, ou seja, as várias formas
de pensamento e de modos de vida de sua população.

2

Em particular, no Brasil, país formado por muitas culturas, favorecer qualquer credo deixaria de fora grande parte da população. Com isso, a democracia estaria ameaçada, porque deixaria de considerar os/as fiéis das outras
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religiões e aquelas que não têm religião — e todas as pessoas, com ou sem religião, têm direitos humanos e civis.
Neste processo de construção da democracia, entre
as conquistas importantes do Brasil e do mundo, destaca-se
a conquista dos direitos reprodutivos. Nesses direitos está
contido o de educação dos cidadãos e das cidadãs sobre
sexualidade e reprodução, para que decidam, de acordo
com sua consciência e com a realidade em que vivem, se
querem ou não ter filhos, quantos e quando.
Você sabia que os direitos reprodutivos são uma conquista da
democracia e que as mulheres são as grandes beneficiadas
por esses direitos?
Os direitos reprodutivos, que fazem parte dos direitos humanos, estão ligados aos direitos sociais e visam assegurar, antes
de tudo, o direito à saúde. Esses direitos são resultados das lutas dos movimentos sociais e são garantidos pela Constituição
Brasileira. Os direitos reprodutivos tratam de questões privadas
ligadas à reprodução como: concepção (gravidez), contracepção (uso de anticoncepcionais) e aborto. Trata-se de oferecer informações e serviços relacionados à infertilidade, ao
pré-natal, à gravidez e a todos os assuntos pertinentes, além da
contracepção e da interrupção de gravidez. Tudo isso deve
ser informado à população, para que as pessoas possam decidir com conhecimento e segurança.
Uma forma de os direitos reprodutivos influenciarem a
vida das pessoas é o planejamento familiar. Aos poucos, esses
direitos relacionados à reprodução vão se tornando matérias
de lei e vão sendo assegurados por ações de governo.
No Brasil, parte desses direitos já aparece na Constituição de
1988: o direito à saúde, à autonomia de decisão e ao planeja-
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mento familiar. Com a Constituição, o país vem assumindo posturas que reforçam essas conquistas e orientam iniciativas de governo e os compromissos internacionais relacionados ao tema.
Você sabia que um princípio importante dos direitos reprodutivos, como a autonomia de decisão, está previsto na
Constituição brasileira?
O Brasil assinou o compromisso firmado na Conferência
Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre população e desenvolvimento (CIPD), realizada no Cairo,
em 1994. Esse documento dá à saúde e aos direitos reprodutivos um papel de destaque. Isso quer dizer que os países que
assumiram esse compromisso entendem que as pessoas têm
autonomia sobre seu corpo, sua sexualidade, sua reprodução e seu desenvolvimento como ser humano. Portanto, fica
claro que garantir esses direitos é muito mais do que apenas
controlar o crescimento da população.
Nosso país assinou também outro documento internacional
de destaque ligado aos direitos reprodutivos: a Plataforma de
Ação de Beijing, resultado da IV Conferência Mundial da Mulher, organizada no âmbito da ONU, em 1995, em Pequim. Nele,
os países se comprometem a efetivar os direitos reprodutivos em
seu território, ou seja,
o Brasil, assim como
outros países, assumiu
o compromisso internacional de responsabilidade pelo planeja-
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visão das leis que punem o aborto e de organização de serviços
de atendimento aos casos em que a lei admite aborto: estupro e
gestação com risco de morte para a mulher.
Você sabia que, em 1995, o Brasil assumiu o compromisso
de implantar o planejamento familiar e de rever as leis que
condenam o aborto?
Por todas essas posições e compromissos, pode-se afirmar que o Brasil não pode continuar criminalizando o aborto. Nossa democracia reclama a mudança dessa legislação.
Vale lembrar que a democracia deve defender o direito de
escolha das mulheres que, por qualquer razão, não queiram
continuar sua gravidez. A manutenção da criminalização do
aborto também não combina com os compromissos que o
Brasil vem assumindo internacionalmente e nem com a ideia
de igualdade entre os/as cidadãos/ãs. O conjunto da população do país não pode ser sujeitado a uma norma baseada
nos valores de apenas um grupo religioso — e lembremos que,
mesmo entre seus seguidores, há divergências de pensamentos sobre o assunto.
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Existe uma lei no Brasil que
admite que uma gravidez seja
interrompida se puser em risco
a vida da gestante. E é importante notar que se trata de uma
admissão, e não de uma imposição, ou seja, a mulher não é
obrigada a interrompê-la, mas
tem esse direito. Do mesmo
modo, no caso de uma gravidez indesejada, se o aborto for legalizado, a mulher terá o
direito de interrompê-la, e não a obrigação, e ao Estado caberá garantir as condições para isso, evitando consequências
sérias de saúde e até mortes resultantes do aborto inseguro,
que a ilegalidade determina para as mulheres.
Você sabia que a mulher tem o direito de interromper uma gravidez em caso de estupro e se houver risco de vida para ela?
Existem, aí, três contradições graves.
A primeira é que o Estado é laico, ou seja, não deve se
orientar por determinada norma ou princípio religioso, inclusive porque, como foi visto, na própria Igreja Católica – principal defensora da proibição do aborto – não são todos os
seus membros que pensam dessa maneira. A segunda contradição é que, apesar de constar no texto da Constituição e de
o Brasil ter se comprometido diante de outros países com os
direitos reprodutivos, o Estado ainda considera o aborto como
crime, mesmo que a interrupção da gravidez sem risco seja
uma ação ligada aos direitos reprodutivos. A continuar dessa
forma, o Brasil está negando às mulheres uma legítima con-
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quista da cidadania e de saúde.
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A terceira contradição é que, sendo democrático, o Brasil
não pode desrespeitar o direito de suas cidadãs sobre seu corpo e sua vida.
A persistência do elevado número de mortes por causa
de aborto inseguro mostra que a proibição não diminui essa
prática. Na verdade, leva as mulheres à tentativa de interromper a gravidez indesejada em condições precárias, perigosas,
pondo em risco a própria vida. Quem já viveu essa situação ou
acompanhou alguém que passou por isso conhece todos os
percalços e os riscos que são enfrentados.
É certo que as mulheres que têm condições financeiras fazem
aborto de forma segura, apesar de clandestino. Portanto, as leis
que punem o aborto empurram as mulheres pobres, na maioria
negras, para vários riscos graves, inclusive o de morte. Cabe lembrar que as mulheres fazem aborto porque engravidaram sem desejar, sem planejar ou devido à falha do contraceptivo, porque todos eles podem falhar. Isso é, entre outras coisas, um desafio para
o planejamento familiar, que deve ampliar a cobertura de acesso
aos serviços e a segurança dos próprios meios contraceptivos.
Por isso tudo, pode-se afirmar que a legalização do aborto
– junto ao planejamento familiar – não aumentaria o número
de mulheres que praticam o aborto. O fato de ser considerado um crime, na verdade, é mais uma forma de discriminar as
mulheres, porque prejudica apenas uma parte da sociedade
que, aliás, é duas vezes penalizada: por ser mulher e por ser
pobre, além de, em sua maioria, serem negras e jovens1.
Você sabia que a legalização do aborto, junto com o planejamento familiar, não aumentaria o número de abortos?

Disponível em: <http://www.uff.br/obsjovem/mambo/index.php?option=com_
content&task=view&id=497&Itemid=9>. Acesso em: 3 mar. 2009.
1
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E chegamos à contradição extrema, à maior delas: a mesma determinação que condena o aborto, dizendo que é para proteger a vida do feto,
tem levado muitas mulheres à morte.
A Constituição Federal do Brasil é internacionalmente reconhecida como uma
das mais avançadas em termos de democracia e de direitos humanos, mas não é
difícil ouvirmos que “isso é só no papel”. E o
que é preciso para que ela “saia do papel”
e se concret
concretize? Muitas coisas. Entre elas —
e é isso o que nos interessa aqui —, que nós, cidadãos e cidadãs,
façamos valer o que está na Constituição, respeitando, cumprindo
e fazendo cumprir no nosso cotidiano os direitos nela previstos.
No caso específico das mulheres, que são internadas por
causa de um aborto espontâneo ou provocado, cabe aos
serviços de saúde atendê-las com qualidade — como atendem a todas as pessoas — e também acolhê-las sem julgá-las
ou discriminá-las, pois sabemos que isso não só diminuirá seu
sofrimento, como poderá salvar sua vida.
Isso vale ainda mais para as diversas pessoas que atuam
no campo da saúde — gestores/as, trabalhadores/as, lutadores/as e ativistas pelo direito à saúde —, porque são pessoas
públicas e formadoras de opiniões.
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ÚLtIMAs pALAVrAs

É certo que poderíamos detalhar muito mais cada uma
das questões discutidas aqui. No entanto, no limite desta cartilha, esperamos contribuir para a reflexão sobre alguns pontos importantes para se construir, a cada dia, uma democracia e uma sociedade melhor e para que o Sistema Único de
Saúde cumpra sua função de atender igualmente a todos/as
os/as cidadãos/ãs.
Finalmente, é importante que sejam considerados os seguintes pontos:
e

e

e
e

e

e

Homens e mulheres são diferentes fisicamente, mas não
podem, por isso, ser tratados de formas desiguais.
As mulheres são capazes de tomar decisões éticas e acertadas usando sua própria consciência.
Ter ou não filhos/as é uma escolha, e não uma obrigação.
Mesmo no interior das religiões monoteístas, como no caso
da católica, há diferentes ideias e vozes, inclusive sobre o
aborto.
Um Estado democrático e laico tem como base a razão
e o interesse públicos e deve se pautar pelo conjunto dos
interesses da população, e não por normas e princípios religiosos.
O Sistema Único de Saúde e os serviços contratados devem atender com qualidade as mulheres que interrompem a gravidez, protegendo sua vida e sua saúde.
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ESTA OBRA FOI COMPOSTA EM CENTURY GOTHIC
11/16 E IMPRESSA PELA IMPRENSA OFICIAL
EM OFFSET 90G PARA A CATÓLICAS PELO
DIREITO DE DECIDIR EM JUNHO DE 2009.
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