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CONV8RG~NCIA dedicou 
o número de janel ro/.fevereiro 
ao tema: "Promoção da Mul!her". 
COril os m~lhores Ira'banhos 
ecom;ilusões de um Seminário 
realizado em dezembro de 73. 

Nos fasoíoulos sUlbsequentes 
reportamos 
outras oConolusões 
sobre o mesmo tema. 

Dedicamos esite número 
de jUlllhol agosto 'novamente 
~ promoção da mulhe~. 
e fruto <le outro Encontro 
sobre o tema, no mês de maio, 
com parUcipantes"fTlullheres 
vindas de todo o Brasi ~, 
so'b os aus.pícios da ORB . 

. Osol1Qanizadores con1o/idaram 
uma ou mais integrantes 
de cada 'grupo de. promoção 
da mulher~re.ligiosa, 
suscitados pela CRB, em todos 
os 'Estados, no iní,cio do· ano 
findo. Os tra<ballhos 
apresentados ,refletem 
a ,preocupação de fomecer 
subsídios de rellexão 
às participantes, para que, 
,uma vez de retomo ao seu 
gru:po, possam . reativá-Io 
.para novas ,buscas e pesquisas. 

Sob este prisma precisamos 
Jer as Conferências. 

Apesar de apresentarem dados 
·ci·entificos nas faixas . 
que abordam: teolog l·a, 
soei o'logia, antropolog ia, 
história, não pretendem 
dogmatizar, nem deixar cair 
o ponto. final sobre o assunto. 
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Pretendem, isto sim, 
comunicando re1ile,xões 
e pesquisas, albrir 'novas 
pistas, delimitar e iluminar ' 
as ' existentes. 

Visão ontológico-teológica 
do m~lIlino e do feminino 

o trabal'ho mais <lenso 
é o de Frei Leonardo Bofl. 
Numa tentativa S'éria 
e válida, Ibusca detectar 
o que si9ni~ica masculino 
e feminino, na vida da mulher 
e do varão. Popularmente 
. afirmamos que feminino 
é sinônimo de mullher 
e masoullino é sinônimo, 
de varão. Frei Leonardo tenta 
mostrar, a partir da Hllblia 
e da antropologia, 
que o conceito homem se apHca 
tanto à mul'her . quanto 
ao varão, e que ambos são 
portadores <los qua,l'ificati'los 
"masculi no e femi o.i:no" . 
O conferencista não alborda 
o aspecto teatógico, o que 
fica,rá para outra ocasião. 
Mas.a a'bordagem ao.tro.pO'1ógica 

' . . já fornece excelentes 
elementos ;para ulteriores 
pesquisas, mormente face 
à realidade d.a mUllher e do varão 
em nossa sociedade brasileira. 

Dados atllais da sociologia 
sobre a mulher no Brasil 

Maria Teresa Caiuby Crescenti 
traça um Iperfil panoJãmi·co 
da mUI'her 'brasi·leira a partir 
de dados sociológiCOS. 
Estudos sab este enfoque 
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praticamente não existem. 
Este ensaio de Maria Teresa, 
fruto de .Ionga pesqu isa, 
será uma 'II1átida contri:buição. 

Participação e responsabilidade 
da mulher na Igreja 

Pe. Alberto Antoniazzi 
faz uma análise do grau 
de participação 
e das responsabHidades 
da mul:her na Igreja. 'Estudo 
que nos coloca dian,te 
dos documentos mais 'recentes 
do Magistério sabre o assunto. 
Os textos apontados são 
su,ficientemente reveladores 
de tima história Ibem como 
de uma mentaJHdade. 

Espaço para Maria 

Irmão Aleixo Maria Autran 
delineia alguns tra'ços 
de mulher-modelo 
por excelência, <A Virgem. 
Cremos que na proporção 
em que ,Ela servir de ,ponto 
de referência, a libertação 
e promoção da mullher se imporá 
em nossa sociedade. 

Deixamos em suas mãos, 
religioso ou rel·igiosa, 
estascontri'buições sobre 
a mulher. O assunto não 
interessa apenas às mul1heres, 
mas também aos varões, 

• • • pOIS quem escraviza e escravo, 
e quem ajuda a libertar, 
se 'libe rta. 

Frei Constâncio Nogara, OFM 
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INFORME 
CONFER~NCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

X ASSEMBLÉIA GERAL DA CRB 
23-30 de julho de 1974 

1. Preparação 

Uma Assembléia Geral, e sobretudo 
para a CRB, é o acontecimento mais 
importante, de conseqüências profun
das e duradouras. No caso concreto 
da CRB, os acontecimentos dos últimos 
quatro anos, no setor econômico-finan
ceiro, repetidas vezes trouxeram sobres
saltos quanto ao futuro da Conferência, 
o que fazia crescar ainda mais a im
portância de uma reunião nacional dos 
Superiores Maiores, onde se comunica
riam os resultados e as esperanças. 

Data e lema. Com um ano de ante
cedência, a D~retorja Nacional escolheu 
a data de 23 a 30 de julho de 1974 
para a realização de X Assembléia Ge
rai. O lo.cal escolhido foi o Colégio 
São Bento, na cidade do Rio de Janei
ro, por diversas razões, sobretudo pela 
localização, proximidade da sede na
cional e por motivos econômico~. 

Escolha do lema. Em cada Assem
bléia, além dos assuntos normais de 
administração e finanças, há um tema 
central de reflexão. Neste ano esco
lheu-se: A Missão Profética do Reli
gioso Hole, subdividido em quatro titu
las: 1.0) Atualidade da Experiência de 
Deus . . 2.°) A Consciência Critica do Re
ligioso. 3.°) Obsláculos para uma Au-

têntica Experiência de Deus. 4.°) As
pectos Renovados da Vida Religiosa no 
Brasil. Os expositores foram respecti
vamente: Frei Leonardo Boft, Pe. João 
. Batista Llbânio, Pe. Oscar Mueller, Irmã 
Maria Aparecida Guimarães. A escolha 
destes temas resultou de uma vasta con
sulta, durante as Assembléias Regio
nais, no segundo semestre de 1973. 

• • 

Processo de elaboração. Com as su-
gestões vindas de todas as Regionais, 
a Diretoria Nacional confiou a elabo
ração definitiva dos temas à Equipe de 
Reflexão Teológica da CRB. Após vá· 
rios encontros, determinaram-se com 
precisão os !f tu los e as pessoas que 
os desenvolveriam, sempre com a par
ticipação de toda a Equipe. Concomi
tantemente as Diretorias Regionais e 
todos os Superiores Maiores recebe
ram um breve relatório sobre cada te· 
ma, com a finalidade de tomarem co
nhecimento e se prepararem -para uma 
participação mais ativa na Assembléia. 

Após quatro reuniões da Equipe Teo
lógica com os expositores - de duas 
participou a Diretoria Nacional e o Exe .. 
cutivo Nacional tomou parte de todas . . 
- os temas chegaram a sua redação 
definitiva, sendo impressos, para dis
tribuição no momento da Assembléia. 
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Paralelamente ao tema da Assem
bléia, o Executivo Nacional preparou o 
Relatório das atividades religiosas e - a 
Gerência Administrativa, o Relatório 
econômico-financeiro. 

2. Realização da Assembléia 

Por vários motivos esta Assembléia 
destacou-se na história da CRB. 

Participantes. Estiveram presentes 411 
vogais. É o maior Indlce registrado até 
hoje. De direito, são vogais 699 Supe
riores Maiores, registrados · no Anuário 
Católico, mais 11 membros da Direto
ria Nacional, 15 Presidentes das Re
gionais e mais dois representantes de 
cada Regional. dentre religiosos ou re
ligiosas que ainda não sejam vogais de 
direito. Tenha-se presente que metade 
dos membros da Diretoria Nacional e 
dos 'Presidentes das Regionais sao vo
gais de direito. Descontem-se a quase 
totalidade das Superioras e Superiores 
de mosteiros contemplativos que não 
participam; e Superiores de bom nú
mero de Congregações que, por um 
motivo ou por outro, não participam. 
Dentro deste contexto, os 411 vogais 
foram uma cifra multo expressiva. 

Participaram 43 como observadores 
vindos do Brasil e do exterior e mais 
27 convidados especiais, destacando·se 
particularmente o Prefeito da Sagrada 
Congregação para os Religiosos e Ins
titutos Seculares, Cardeal Arturo Tabe
ra Araoz, vindo ao Rio exclusivamente 
para participar da Assembléia; o Pre
sidente e o Secretário Geral da ClAR, 
Pe. Carlos Palmés e Frei Luis Patlilo; 
os Presidentes das Conferências de Re
ligiosos do México, Costa Rica, Colôm
bia, Chile, Argentina; o representante 
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do Divislon for latin Amerlca, Pe. Euge
ne Culhane; representante do SEDOS; 
os Diretores de lumen Vitae e Pro 
Mundi Vita, .padres Jean Bouvy e Jean 
Kerkofs; os representantes de vários 
organ ismos de Igreja no Brasil: CNBB, 
IBRADES, CERIS, IPREC, AEC, além 
dos cardeais do Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

Os temas. Tão cuidadosamente pre
parados despertaram grande interesse. 
Sentiu-se a limitação do tempo para o 
estudo e, conseqüentemente, o fato se 
refletiu também nas conclusões, que 
resultaram gerais e dlluldas. Como po
rém a Assembléia não é um fato iso
lado, mas parte de um processo, a re
flexão dos temas serê retomada nas 
Assembléias Regionais e em bom nú
mero de Provlnclas. Basta dizer que 
as edições Impressas dos temas jê es
tão quase todas esgotadas. 

o ambIente de serenidade, de apro
ximação e fraternidade foi uma _ nota 
caracterlstlca. Para tanto as celebra
ções IItQrglcas contrlbulram poderosa
mente. 

Interesse renovado pela CRB e, em 
conseqüência, pela vida religiosa, foi a 
maior conquista da Assembléia. A con
fiança dos religiosos na CRB _ sofrera 
um forte abalo, em conseqüência da 
crise econômico-financeira. Após os 
ingentes esforços dos últimos anos, a 
Diretoria apresentou à Assembléia Ge
rai um resultado positivo e multo anl
maclor, afastando definitivamente o es
pectro de qualquer outro Imprevisto. 
Em conseqüência deste comunicado e 
por algumas boas -realizações no setor 
religioso, tornou-se um ambiente de In
tercâmbio e confiança, marcado pela 
informalidade. 



Presença do cardeal Tabera Araoz. 
Está fora de qualquer dúvida, que a 
presença do . Cardeal Tabera marcou 
multo a Assembléia, positivamente. Sua 
simplicidade e informalidade, o modo 
franco, direto e transparente na abor
dagem dos temas, seu otimismo realis
ta face à Igreja e à vida ·rellglosa, fi
zeram mais bem do que qualquer outro 
tipo de intervenção. Os vogais se con
venceram que homens como este, em 
postos-chaves da Igreja, cuja preocupa
ção é dialogar, conhecer e servir, exer
cem uma poderosa influência para o 
bem. 

Aceitação da programação religiosa. 
Foi outro aspecto animador. Não obs
tante as limitações de vários IIpos, é 
inegável o resultado obtido em alguns 
programas religiosos, mormente no se
tor reflexao, Equipe de Reflexão Teo
lógica, publicações; no setor formação 
e comunicação. Surpreendeu agrada
velmente a sintonia entre as preocupa
ções que as Equipes Nacional e Re
gionais sentiram face à promoção da 
Vida Religiosa e as manifestadas pe
los párticipantes da Assembléia. A no
va Diretoria Nacional eleita responsabi
lizou-se pela continuidade e aprofunda
mento das prioridades aprovadas. 

Votação. Em cada Assembléia elege
se nova Diretoria Nacional, integrada 
por 11 Direlores. Da Direloria cessante 
permaneceram três membros. A nova 
Diretoria ficou assim composta: 

Presidente: Pe. Marcello de Carvalho 
Azevedo, SJ. 1.· VIce-PresIdente: Irma 
Irany Vida I Baslos, MJC. 2.· VIce-Pre
sIdente: Pe. Luciano Mendes de Al
meida, SJ. 3.· Vice-Presidente: Pe. Fa
liero Bonci, ICM. 1.· TesoureIro: Irmão 
LuIs Silveira, Marista. 2.° Tesoureiro: 

Dom Timóteo Amoroso Anastácio, OSB. 
Secrelária: Irmã Maria Rlla Moraes Pe
rillier, FMA. ConselheIros: Irmã Her
mengarda Alves Martins, RSCJ. Irma 
Elza Giovanella, CF. Irma Maria Maria 
Braccini, ICM. Irmã Henrique Van der 
Maal, Fr. Mis. 

Na mesma oportunidade foi eleito o 
Conselho Superior Nacional, composto 
dos seguintes religiosos: Irmã Lúcia de 
Fátima Borges, OP. Irmã Maria Apare
cida Guimarães, MJC. Pe. Amador 
Leardini, CSSR. Dom Inácio Accioly, 
OSB. Pe. Leopoldo Adami, SJ. 

Proposições aprovadas 
no setor religioso 

Primeira. Solicita-se à CRB que con
tinue a incentivar a descentralização 
das .. programaçoes do selar religioso, 
assisllndo também as regiões mais ca
rentes. 

Segunda. Prossiga a Diretoria Na
cional na montagem de um curso de 
Teologia da Vida Religiosa e, para lan
la, os Superiores Maiores liberem pes
soas que forem solicitadas. 

Terceira. A escolha dos membros 
das Direlorias e Executivos Regionais 
mereça o particular cuidado de quan
los lhe condivldem a responsabilidade, 
de lal forma que sejam eleitos em fun
ção dos objetivos da CRB, Isto é, pro
mover e animar a vida religiosa. 

Quarta. Intensifique-se a criação de 
• 

Noviciados e Junlorados intercongrega-
cionais. 

Quinta. Espera-se da CRB Nacional 
um esludo que auxilie as Congregações 
Religiosas na busca de critérios bási-
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eos que devem presidir a abertura de 
Pequenas Comunidades e das condl
çoes mlnlmas para sua vitalidade. 

pelo bem que vêm fazendo às comu
nidades religiosas, sejam zelosamente 
promovidos. 

Sexta. A CRB estude o melhor mo
do de preparar e incentivar religiosas 
para a orientação de retiros. 

Oitava. Sugere-se que nas próximas 
Assembléias Regionais ' e encontros 
mensais de religiosos se retomem os 
temas estudados na X Assembléia Na
cional. 

Séllma. A revista CONVERG~NCIA, 

a fitoteca e os cursos para formadores, 
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3. Perspectivas 

A partir de tudo o que se viveu na 
Assembléia, hã fundadas esperanças de 
que a CRB possa ampliar seu raio de 
ação de modo significativo. O setor 
• • 
de Reflexão Teológica merecerá gran-
de atenção, seja pelo incentivo à re
vista Convergência e publicações, seja 
pela fitbteca, pois a aceitação neste 
terreno da parte dos religiosos é muito 
boa. O setor promoção está buscan
do, com -realismo e pertinácia, a cria
ção de centros de formação para a Vida 
Religiosa. Isto poderia se tornar um 
valioso Instrumento de renovação. O 
setor comunicação será igualmente in
centivado e ampliado. 

No momento, como decorrência ainda 
da Assembléia, estuda-se reformular a 
Equipe Executiva e a particlpaçilo efe
tiva da Diretoria na responsabilidade 
dos programas nos próximos três anos. 

PUBLlCAÇOES CRB 

Adquira na sede de sua Regional os úl~imos lançamentos 
da Coleção Vida Religiosa. Volumes números: 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 e 19. Livros que precisam estar sempre ao 
al'Cance da mão. 



LEONARDO BOFF. OFM 

• 

I. A pretensão do pensar ontológico 

1. Quem pretende hoje em dia, 
na era da planetização da experiên
cia científica, fazer uma reflexão on
tológica, encontra-se no dever de ex
plicar o que isto significa e de jus
tificar sua validade para a com
preensão do problema em debate. 

2. O saber científico nos oferece 
uma infinidade de dados sobre o 
varão e a mulher no aspecto da 
psicologia diferencial, das ciências 
bio-médicas, da antropologia cultu
ral e social e de tantos outros cam
pos do conhecimento. Estas infor
mações são de extrema importân:" 
cia porque nos revelam o varão e 
a mulher na concreção histórico
cultural, único campo onde de fa-

. . 
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to o homem existe e onde se revela 
quem ele é. Sistematizadas critica
mente, elas constituem o universo 
das ciências humanas. 

3. A reflexão ontológica arranca 
da seguinte pergunta: como deve
mos entender o conhecimento so
bre o varão e a mulher? O que 
revela esse saber científico? Res
pondendo podemos dizer: ele mos
tra dois modos de existir diferen
tes do homem. Que é o homem? A 
pergunta: que é o homem, trans
cende o aspecto científico porque 
o homem não é objeto das ciências 
experimentais. A experiência cien
tífica não nos mostra o homem, 
mas sempre o varão e a mulher 
concretos. O homem não existe co
mo existe o varão e a mulher. Nin
guém jamais viu o homem andar 
por aí; o que anda não é o homem, 
mas um varão ou uma mulher con
cretos. E contudo dizemos com ra
zão: varão e mulher são dois mo
dos di·ferentes de se realizar o ho
mem; o homem existe como varão 
e mulher. . 

4. Que é o homem? . Esta per
gunta não pode ser respondida com 
dados científicos, por mais minu
ciosos que sejam. Estes serão sem
pre dados · sobre o varão e a mu
lher nas suas várias historiiações 
ao longo de todo o processo de ho
minização. Estes dados revelam 
muito deles, mas também velam. O 
lógos científko ao mesmo tempo 
que descobre outras dimensões, 
deixa de dizê-las. No dito epes
quisado está sempre o não dito e 
o ignoto. Em outras palavras: ne
nhuma ciência pode pretender ter 
já pesquisado e dito tudo o que se 
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pode pesquisar e dizer do varão e 
da mulher. Antes pelo contrário: 

; ' ..... .. . 
as propnas ClenClas expenmentals 
se dão conta de que o reino do des
conhecido é muito maior do que o 
reino do conhecido; quanto mais 
conhecemos, em .vez de diminuir, 
aumenta nossa ignOl:ância acerca 
do varão e da mulher. . . 

5. Que ser é esse e como deve
mos pensá-lo, se ele no fundo é um 
mistério cujo conhecimento é ines
gotável? Por mais que conheçamos 
o varão e a mulher, eles sempre es
tão mais além desafiando perma
nentemente a pesquisa e fornecen
do cada vez mais dados para ela. 
Ilusório seria pensar que um dia a 
ciência irá conhecer todos os se
gredos do varão e da: mulher. 

6. Que é o homem? A partir das 
rápidas reflexões feitas podemos 
responder: não sabemos. O que sa
bemos sempre termina numa aber
tura permanente; o varão e a mu
lher não se esgotam com a ciência 
que deles temos. Eles continuam 
como pergunta e interrogação para 
o pensamento. Eles mostram uma 
·transcendência viva sobre todos os 
dados científicos; são sempre mais 
do que deles, podemos dizer e sis
tematizar; em sua profundidade há 
um mistério que sempre se subtrai 
ao conhecimento humano; há uma 
escuridão que não se deixa ilumi
nar pelas luzes do saber científico, 
mas que alimenta continuamente o 
saber científico. 

7. Quando dizemos homem re
ferimos o não-dito e o mistério que 
se mostra no varão e na mulher. 
Homem é mais do que o varão ou 
a mulher tomados separadamente. 



A reflexão ontol6gica quer . ser apenas 11m esforço 
do pensamento em manter sempre aberto 
o mistério do varão e da mulher. 

Homem se concretiza no varão e 
na mulher. E pois uma identidade 
que se dá numa diferença. 

8. Ontologia é a reflexão que 
se ocupa com a pergunta levantada 
pelas ciências, mas que não pode 
ser, adequadamente, respondida 
pelas ciências. A ontologia não se 
ocupa tanto do varão e da mulher, 
mas especialmente do homem, isto 
é, aborda diretamente o mistério 
do varão e da mulher, aquilo que 
escapa continuamente ao poder do 
saber e constitui o não-dito das 
ciências antropológicas. Ontologia 
é, pois, uma reflexão (I6gos-logia) 
sobre o homem, considerado como 
ente('Ontoo) enquanto, ao se con
cretizar em varão e mulber, per
manece sempre em aberto como . - . ;. uma IDterrogaçao e um mlsteno. 

9. A reflexão ontológica não 
dispõe de mais dados que as ciên
cias; nem tem acesso a um saber, 
que se subtrai às ciências. Consti
tui apenas o · esforço do pensamen
to de manter sempre aberto o mis
tério do varão e da mulher; esfor
ça-se para impedir as fossilizações 
científicas sobre o varão e a mu
lher; tenta recordar ao estudioso 
que não deve jamais parar no seu 
estudo sobre o varão e a mulher, 
como se já · pudesse enquadrá-los 
·dentro das malhas de um esquema 
científico; assume a incômoda posi
ção de permanentemente lembrar: 
o mais importante do varão · e da 
mulher é invisível; não é o dito, 

. mas o não-dito; não é o pesquisa-

do, mas aquilo que ainda e sempre 
falta por pesquisar. A reflexão on
tológica levanta a . pretensão de 
pensar até o fim o que conhecemos, 
pois o importante não é só conhe
cer; mais importante, parece-nos, 
é pensar o que conhecemos. 

10. Respondendo à pergunta ini
cial, donde arranca a reflexão on
tológica: como devemos entender o 
conhecimento científico sobre o va
rão e a mulher? Podemos agora 
dizer: o conhecimento científico 
nos informa acerca dos modos con
cretos como o homem se realiza no 
mundo, isto é, como varão e mu
lher. Ele revela o homem, mas não 
diz Auem é o homem de forma de
finitiva e total. Esta pergunta fica 
sempre em aberto. Refletir sobre 
ela é a tarefa que se propõe a on
tologia. Responder a ela é o que 
intenta a teologia. Esta, com efei
to, ousa balbuciar, sem entender 
definitivamente o que balbucia: o 
homem é um ente misterioso que 
se perde para dentro do mistério 
de Deus. A fundação e semelhante 
balbucio escapa às inienções deste 

• ensaIO. 

Compreendida assim, parece-nos, 
a reflexão ontológica conserva sua 
validade ná intelecção do homem. 
Ela não se opõe ao saber científi
co, nem possui um saber próprio. 
Tenta pensar o que está implícito 
no conhecimento científico e ousa . . 
explicitá-lo numa linguagem qué 
lhe é pi:6priá . 
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11. A sexualidade como estrutura ontológica do homem 

1. A partir de uma compreensão 
ontológica observamos que a se
xualidade não é uma qualidade 
meramente regional e genital do 
homem. Por isso ela não possui 
apenas uma dimensão biológica. 
Pervade todas as camadas existen
ciais do ser humano. Tudo o que 
o ·homem faz, vem marcado pela 
sexualidade, porque o faz sempre 
como um ser sexuado. O sexo não 
é algo que o homem tem, mas sim
plesmente é. Em outros termos: o 
homem é sempre ou varão ou mu
lher. Ser varão e ser mulher são 
dois modos de ser diferentes no 
mundo. 

2. Tudo o que o varão empre
ende, pensa, projeta e exprime, ex
pressa seu ser varão e sua virilida
de. De forma igual ocorre com a 
mulher. Ambos podem fazer o mes
mo trabalho mecânico e articular os 
mesmos movimentos: contudo fá
los-ão de modo diferente porque 
cada um é diferente do outro. Em
bora diferentes, se relacionam nu
ma profunda reciprocidade e com
plementariedade: o varão é para a 
mulher e a mulher é para o varão. 
. 3. Com lucidez o intuiu o grande 

teólogo javista do Antigo Testa
mento ao advertir: "Não é bom 
que o varão (hisch) esteja só. Vou 
dar-lhe uma companheira que lhe 
seja varoa (hiscM), isto é, um vis
a-vis de reciprocidade e de comple
mentação e um tu" (adaptado Gên 
2, 18). Somente sendo varão e va
roa, na compreensão bíblica, o ho
mem emerge como imagem de 
Deus: "Deus criou o homem à sua 
imagem e semelhança. Criou-os va-

978 

rão e mulher" (Gên 1, 27). Só sen
do varão e mulher é que o homem 
é homem. 

4. Que significa isso? Significa 
que cada um, tomado em si, é in
completo e que para ser completo 
precisa ser completado pelo outro? 
Seria como a fechadura que para 
ser fechadura completa precisa da 
chave? E a chave para ser completa 
precisa de uma fechadura, porque 
chave sem fechadura para fechar 
não tem sentido? O modo comum 
de falarmos sobre varão e mulher 
parece sugerir-nos semelhante com
preensão. Mas o modo de ser do 
homem é como o modo de ser das 
coisas? Como homem-cspírito não 
possui um modo de ser próprio, 
impossível de ser reduzido a outros 
modo's de ser, como o da fechadu
ra-chave? 

5. A essa diferença está atenta a 
reflexão ontológica. Talvez ela nos 
impeça de cairmos em representa
ções ilusórias, que no fundo, fal
seiam a adequada compreensão da 
realidade varão-mulher e de seu re
cíproco relacionamento. Como nos 
devemos representar a reciprocida
de varão-mulher? Um diante do 
outro, cadà um incompleto e jun
tos completos? :É como o um dian
te do dois, como se foram realida
des separadas mas que se abrem 
profundamente uma à outra? Ou 
será que não estão um dentro do 
outro, de tal forma que o varão 
tem dentro de si mesmo a mulher 
e a mulher tem dentro de si mesma 
o varão? Se assim for, modifica-se 
muitíssimo o relacionamento varão-



Que é então ser varão? Que é ser mulher? 
Masc 1· - '" .. Ao.. d ~ .. IDO nao e SIDODlDtO e varao • 

• 
Feminino não é o mesmo que mulher. • 

mulher. Ele não se estabelece pri
meiramente de fora para dentro, 
mas de dentro para fora. O varão 
dialoga, acolhe, se relaciona com 
a mulher dentro dele e a partir daí 
com a mulher concreta e histórica 
que encontra diante de si. Da mes
ma forma passar~e-ia com a mu
lher. 

6. Em conseqüência desta com
preensão deveríamos então afirmar: 
cada um é relativamente completo 
em si mesmo, porque cada um é 
varão e mulher simultaneamente. 
Isto significa que todos são herma
froditas? Não ' significa que todos 
são hermafroditas porque cada um 
não é da mesma forma varão e mu
lher simultaneamente. O varão pos
sui a mulher dentro de si, mas é 
varão e não mulher. O varão pos
sui a mulher dentro de si, mas é 
varão e não mulher. Isto signi
fica que ser varão e ser mulher 
não são simplesmente realidades 
objetiváveis, circunscritas física
fisiológica-psiquicamente. O varão 
não esgota em sua concreção a vi
rilidade. Esta se encontra também 
na mulher. A mulher não exaure 
em sua realidade concreta a mu
lheridade. Esta se realiza também, 
no varão. Mas elas se manifestam 
de forma diferente: no varão pre
domina a virilidade, por isso é va
rão, na mulher prevalece a mulhe
ridade, por isso é mulher. Por cau
sa disto, ao invés de falarmos que 
são mutuamente incompletos, pre
ferimos dizer que são relativamente 
completos. Cada um possui tudo, 

mas não da mesma forma e na 
mesma proporção. Por isso ninguém 
se basta a si mesmo e pode enca
ramujar-se sobre sua própria con
ereção. Porque é só relativamente 
completo está dimensionado à re
lação, à reciprocidade e à comple
mentação com o outro. 

7. Que é então ser varão? Que 
é ser mulher? Talvez a mtrodução 
de uma outra categoria nos ajude 
a compreender melhor o problema: 
masculinidade e feminilidade. Mas
culino não é sinônimo de varão, 
porque pode haver masculinidade 
fora do varão, isto é, na mulher. 
Feminino não é o mesmo que mu
lher; porque pode existir feminili
dade no varão. Esta observação nos 
parece de extrema importância; pois 
dela resultam conseqüências graves 
para o relacionamento varão-mu
lher. A identificação masculino-va
rão e feminino-mulher . acarretou 
discriminações sem conta e uma 
compreensão das relações e da com
plementaridade varão-mulher DUm 
sentido exterior, objetivante e qua-. , . 
se COlSIStlCO. 

8. Para esclarecermos o que é 
ser mulher, devemos previamente 
aprofundar o que seja masculinida
de. Mas como a masculinidade e 
a feminilidade não são entidades 
em si mesmas, mas dimensõés do 
ser-homem ou traços <!a personali
dade, devemos considerar antes de 
tudo a estriJtura fundamental do 
ser-homem ou da personalidade. 
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111. A estrutura fundamental do humano 

1. O humano assim como se dá 
articulado em varão e mulher se 
revela dentro de uma estrutura pro
fundamente dialética. O homem 
como se nos dá a conhecer é, por 
um lado, aquilo que as ciências an
tropológicas no-lo descrevem, por 
outro, é também aquilo que não 
vem ainda descrito nem foi pesqui
sado ' e que está como possibilida
de. O homem é ser e poder ser. B 
o conhecido e o desconhecido. B 
o indecifrado e o misterioso. Ho-. . 
mem é o claro, o estudado, o pen
samento, a palavra, a ordem, o sis
tema. Mas não só. B também e si
multaneamente o silêncio que con
tém a palavra, o escuro do qual 
brota a luz, o caos donde tudo po
de emergir, o mistério que sempre 
pode ser esquadrinhado, sem con
tudo perder seu caráter de mistério. 
A unidade dialética e difícil destas 
dimensões todas constitui o homem, 
no modo de varão e de mulher. 

2. O homem é identidade que 
se realiza em múltiplas diferenças. 
Ele é essencialmente polar e múl
tiplo. B ele e sua circunstância psi
cológica, sociológica, histórica, re
ligiosa, cultural, interior, exterior 
etc. Experimentar o humano, em 
qualquer nível, é experimentar a 
pluralidade sustentada por uma 
identidade ' fundamental, porquanto 
todas as circunstâncias podem ser 
penetradas pelo homem mas ele 
não se perde nelas, mas conserva 
sua identidade. ' 

. 3. O homem nunca se encontra 
diretamente ' consigo mesmo numa 
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identidade . perfeita, mas sempre 
numa diferença. Ele se encontra 
com a imagem e a idéia que se faz 
de si mesmo; encontra-se ' como o 
trabalho e a obra que faz. A iden
tidade sempre se retrai, mas se re
vela em tudo o que vem dela. A 
pessoa então sempre con-vive com . ~. 

sua clrcunstancla, con-pensa com 
suas representa~ões, con-age com 
suas obras. Vive permanentemente 
numa comunidade, a comunidade da 
identidade com as diferenças. 

4. A comunidade, numa primei
ra instância, não é algo que se cons
trói mas algo que se des-cobre. Num 
segundo momento ela pode ser 
construída, enquanto a identidade 
aceita eon-viver com as diferenças 
e não as recalca. O homem apre
senta-se, pois, essencialmente como 
comunhão e comunidade. A co
munidade é o con-vívio da identi
dade com as diferenças. Quanto 
mais alguém for capaz de acolher · 
e de con-viver com o diferente dele 
e com o outro, tanto mais é comu
nitário e solidário. 

5. A estrutura fundamental do 
humano consiste no é. Ser ele e 
mais o diferente dele com o qual 
comunga. Homem como varão e 
mulher, homem e mundo, homem
eu e o não-eu dentro de mim; ho
mem-eu e tu; homem e sociedade 
etc. 

. 
6. No diálogo com aquilo que 

não é ele, o homem se constrói e 
se enriquece a si mesmo. A capa
cidade de aceitar, suportar e co
mungar a diferença constitui a per-



sonljlidade humana ou a -identidade 
pessoal. Essa tarefa obriga o -ho
mem a estar constantemente aber
to para o düerente e o novo, a de
sinstalar-se e a arriscar-se. Por isso 
sua estrutura fundamental é dialé
tica, cheia de tensões e permanen
temente ameaçada de vulnerar-se a 
si mesma enquanto pode cerrar-se 

sobre seu mundo domesticado e re. 
- jeitar a diferença. Sua síntese nun· 

ca é uma síntese completa; ser ho
mem é ser um mundo sempre por 
fazer-se, porque por mais que cons
trua, saiba e projete nunca chega 
a exaurir a profundidade misterio
sa de si mesmo. O homem é sem
pre, "esse conhecido desconhecido". 

IV. Masculino e feminino como dimensões diferentes do humano 

1. A luz das reflexões acima ver
tebradas, podemos tentar compre
ender melhor o que seja o masculi
no e o feminino no homem. O fe-

_ minino que existe como dimensão 
em cada homem·varão e em cada 
homem·mulher exprime o polo de 
obscuridade, de mistério, de pro· 
fundidade, de noite, de morte, de 
interioridade, de sentimento, de ter
ra, de receptividade, de poder ge· 
rador, de vitalidade do humano. 

2. O masculino exprime o outro 
polo do humano que é de luz, de 
sol, de tempo, de impulso, de poder 
suscitador, de ordem, de exteriori
dade, de objetividade e de razão. 
Pertencem à dimensão masculina do 
homem o movimento para a trans
formação, para a agressividade, 
para a transcendência, a clareza 
que distingue e separa, a capacida
de de ordenar e de projetar para o 
futuro. Pertencem ao traço feminino 
do homem o repouso, a imobilida
de, a obscuridade que desafia a 
curiosidade e a pesquisa, a imanên
cia e a saudade do passado. 

3. O feminino constitui a fonte 
originante da vida, o masculino a 
vida já emergida e evoluída; no fe-

• 

minino poder de plenitude vital, no 
masculino o poder de organização 
e dominação; -no feminino o repou
so e a conservação; no masculino 
a conquista e a aquisição; no fe
minino o combate defensivo; no 
masculino o combate ofensivo. 

~, 

4. Observe-se atentamente: não 
se -diz que o varão realize tudo o 
que signüica o masculino e a mu
lher tudo o que expressa o femini· 
no. Essa identificação do masculi
no com o varão e do feminino com 
a mulher, mesmo na literatura téc
nica em psicologia, antropologia e 
em geral nas ciências humanas, to
lheu a possibilidade para uma for
mulação teórica clara do problema 
e levou a graves conseqüências so
ciais. A usurpação da dimensão 
masculina pelo varão fez com que 
ele se julgasse o único detentor da 
racionalidade, do mando e da 
presença na sociedade, relegando 
para a privacidade e para tarefas 
de dependência a mulher, -não raro, 
considerada apenas como apêndice, 
objeto de adorno e de satisfação. 
A superação deste obstáculo cultu
ral, às vezes sustentado até teolo
gicamente como se observa nas 
atuais discussões intra-eclesiásticas 
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sobre os novos ministérios das mu
lheres, é a primeira condição para 
um relacionamento mais humano e 
adequado entre varão e mulher. 

5. Tarefa de cada pessoa huma
na dentro de sua condição biológi
ca própria e sexuada, é integrar a 
masculinidade e a feminilidade 
dentro de seu projeto de ser. O 
processo de individualização se 
instaura no diálogo entre o opaco, 
o obscuro, o passional, as sombras, 
a vida profunda e o misterioso com 
o claro, o racional, o objetivo, o 
organizatório, com o princípio de 
ordem da vida humana. Cada um 
é tudo isso formando o mundo 
dramático da interioridade huma
na. Cada um é chamado a realizar 

. sua hum,anidade · masculina e femi
nina do melhor modo possível. 

6. Podem dar-se exacerbações 
em ambos os polos. Alguém pode 
tematizar desproprocionalmente o 
masculino de sua personalidade. 
Torna-se racionalista, frio, objeti-

vista; é luz mas · sem calor. Como 
pode também exacerbadamente de
senvolver a feminilidade a ponto de 
aparecer o irracional, o passional, o 
caótico; é calor mas não chega a 
iluminar. Só na combinação de am
bos aparece a vida em sua harmoc 

nia. Não porque se dissolveram as - . - . tensoes, senao porque se conseguIU 
uma síntese cheia de tensões que se 
sustentam, se renovam e se apro
fundam cada vez mais. Em toda a 
caminhada de personalização entra 
o diálogo destas duas dimensões. 
Caso contrário, resulta um homem 
efeminado ou uma mulher masculi
nizada, machismo ou feminismo, 
violência ou excessiva fragilidade. 

7. Masculino e feminino não são, 
em primeiro lugar, propriedades 
biológicas, características fisiológi
cas dos sexos (elas também, cul
turalmente, serão identificadas as
sim) mas traços profundos e dimen
sões ontológicas de cada pessoa hu
mana. 

v. Manifestações culturais diferentes do masculino e feminino 

1. Os grupos humanos histori
zaram e corporificaram de forma 
muito variada o aspecto masculino 
e feminino de sua humanidade. Na 
nossa sociedade ocidental o mas
culino prevaleceu no varão a tal 
ponto que o homem, ficou sendo 
sinônimo de varão. Tudo o que é 
masculino encontrou nele uma den
sificação tal que inaugurou uma 
verdadeira cultura patrial de Iogas, 
da razão, do poder e da dominação. 
A feminilidade está presente mas 
recalcada. Todos os valores de or-
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ganização, de atuação histórico
cultural, mesmo dentro da religião 
cristã, estão marcados pelo horizon
te do pré-domínio do masculino. 

2. Houve uma época na história 
da humanidade em que o feminino 
conheceu sua mais densa articula
ção cultural, no matriarcado, en
contrando, na mulher seu caminho 
de expressão. Historicamente, não 
ontologicamente, mulher ficou sen
do o mesmo que feminino. A assi
milação do feminino com a mulher 



e do masculino com o varão é cul
tural. Como dois modos de ser em 
relação à própria pessoa eles são 
mais maleáveis: tudo o que é mas
culino pode manifestar-se e até pre
dominar na mulher e tudo o que é 
feminino pode realizar-se e temati--zar-se no varao. 

3. Os estudos de M. Mead o 
tem mostrado à maravilha: o mas
culino e feminino se combinam di
ferentemente no varão e na mulher, 
por exemplo, nas três tribos primi
tivas da Nova Guiné, geografica
mente vizinhas: 

- Nos Arapeches, o tempera
mento dos varões e das mulheres 
são moldados segundo um mesmo 
modelo, o que a nosso modo pode
mos qualificar de feminino e ma
ternal, mas não viril. 

- Os Mundugomores situam-se 
no extremo oposto e, não sendo 
neles o sexo biológico a base das 
diferenças de temperamento, indis
tintamente homens e mulheres são 

. masculinos~ viris, ignorando aquela 
doçura que nós cremos ser parte 
inalienável da feminilidade. 

- Nos Chambulis, as mulheres 
são robustas, práticas, tem o sen
tido da organização, são sexualmen
te agressivas. Os homens são pas-

• • • 
SIVOS, emotivos, gracIOsos; gostam 
dos longos falatórios e a sua ocupa
ção preferida é de ordem artística: 
dança e pintura. Ferem~e facilmen
te e sofrem o despeito como os que 
se sentem fracos e isolados. A su
premacia é decididamente das mu
lheres. 

- Uma tribo das Filipinas pen
sa que o homem é incapaz de 

guardar um segredo. Os Manus di
zem que só os homens brincam vo
luntariamente com as crianças. Os 
Toadas acham que o trabalho do
méstico é sagrado demais para ser 
coilfiado às mulheres. Os Arape
ches pretendem que a mulher tem 
uma cabeça mais sólida que a do 
homem. 

4. Estes exemplos mostram como 
o feminino e o masculino, indepen
dentemente da sexualidade biológi
ca, se historizou mais ora no verão 
ora na mulher. Na nossa cultura a 
feminilidade se expressou tematica
mente na mulher: mediante suas re
lações com a mulher o varão entra 
num mundo misterioso que o fas
cina e o turva. Falando em termos 
da mitologia ocidental: a claridade 
da esfera solar masculina não che
ga · a compreender o mistério do 
reino lunar feminino. A relação in
versa é da mesma forma · verdadeira. 

5. Na verdade, a mulher na cul
tura ocidental explicita e exteriori
za no mundo aquilo que está im
plícito e interiorizado no varão: en
contrando-se com a mulher ele se 
encontra com uma profundidade de 
si mesmo. A mulher encontra rea
lizado e tematizado no varão o tra
ço masculino de sua própria perso
nalidade. Com profunda intuição 
ensinou C. G. Jung que cada va
rão possui dentro de si a sua ANI
MA e cada mulher contém dentro 
de si o seu ANIMUS. O varão vive 
. na mulher seu inconsciente · que é 
feminino; a mulher vive no varão 
seu inconsciente que é masculino. 
A integração de masculino e femi
nino a partir de dentro da própria 
psique humana e em contacto com 
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as ' corporificações culturais deles no 
varão e na mulher constitui o de
safio da vocação integralmente hu
mana. 

6. Os estudos de antropologia a 
partir da psicologia das profunde
zas especialmente realizados por 
Erich Neumann tem demonstrado 
mediante a análise minuciosa dos 
grandes mitos o caráter am biva,lente 
da dimensão mascuJino-feminino. O 
feminino encarnado na mulher pode 
ser para o homem a mãe e amante, 
irmã e filha, escrava e rainha, santa 
e diabólica, anjo e bruxa, donzela 
e vidente, companheira e inimiga; 
pode ser símbolo diurno e noturno, 
de realidade e de sonho, de céu e de 
terra. Bem dizia Simone de Beau
voir: "o homem busca na mulher 
a Natureza, com suas forças fecun
das e seus elementos tenebrosos e 
destrutivos". O feminino para o va~ 
rão pode resultar num influxo de 
forças positivas e benignas que lhe 

o abrirá o caminho para horizontes 
insuspeitados ou então um influxo 
de forças negativas e sinistras que 

o o converterão em escravo. 

7. As mitologias que conservam 
das realidades profundas do huma
no referem sempre esta dualidade 

seja do masculino seja do feminin\>o 
A face positiva da Magna Mater é 
repre'seritada por Isis, Demeter, Ma
ria. A face negativa por Gorgo, 
Hecate e Kali. O feminino que dá, 
eleva, transforma, introduz à visão 
do insuspeitado e inicia ao misté
rio é representado pela Vênus Ura
nia, Sofia e Maria. O feminino 
que seduz, prende, cega, enlouque
ce vem corporificado ,pela Vênus 

' Ctônica, Circe, Astarte, Lilith. 

8. A conscientização por parte 
das mulheres levada a efeito nos 
últimos decênios acerca de sua si
tuação de dependência numa civili
.lação eminentemente patriarcal e 
as transformações sociais no rela
cionamento entre os sexos deixam 
entrever os albores de uma virada 
do eixo cultural da humanidade. 
Esboça-se a emergência de um no
vo tipo de manifestação de femini
no e do masculino no qual varão 
e mulher se compreenderão no ho
rizonte de uma profunda igualda
de pessoal, de origem e de destino, 
de tarefa e compromisso na cons
trução de uma sociedade mais fra
terna e menos dominadora, mais 
democrática e menos discrimina
dora. 

VI. ,O mito como a linguagem do masculino e feminino 

1. Talvez pareça estranho que 
num fragmento de ensaio ontológico 
sobre o masculino e feminino re
nunciemos à linguagem abstrata e 
dissecada da ontologia para recor-

o rermos ao mito. Com efeito, as 
, últimas reflexões insinuaram um ho-
rizonte onde se situa o masculino e 
feminino, para além das determina
ções biológicas, que somente a Iin-
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guagem figurada e representativa do 
mito pode adequadamente traduzir. 
Paul Ricoeur notava: "a sexualida
de em seu fundo permanece talvez 
Impermeável à reflexão e inacessí
vel ao domínio humano; talvez se
ja esta opacidade que faz com que 
ela não possa ser reabsorvida nem 
em uma ética, nem em uma técni
ca, porém somente representada 
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simbolicamente graças 
mítico resta em néis" 
lha, o descaminho, o 
Paz e :ferra: n. 5,36). 

ao que de 
(A Maravi- . 

• emgma, em 

2. O mítico em n6s não é uma 
categoria do passado hist6rico do 
homem; é uma categoria de seu pre
sente psíquico. A humanidade pri
mitiva, a era matriarcal ou patriar
cal não são apenas grandezas ar
queol6gicas do tempo hist6rico, mas 
são realidades psíquicas de nossa 
arqueologia interior ainda vivas e 
atuantes hoje em dia, como no-lo 
atestam os psicanalistas. A reali
zação pessoal e a saúde humana de
pendem muitíssimo do modo co
mo nos relacionamos com estas rea
lidades e como o consciente reage 
face aos conteúdos de seu incons
ciente, seja acolhendo-os e integran
do-os seja inimizando-se com elas 
e recalcando-os. O universo mas
culino e feminino radicado nas pro
fundezas da personalidade humana 
não é acessível à simplicidade da 
razão discursiva, mas à exegese sá
bia dos velhos mitos. Em sua lin
guagem figurativa e representativa 
exprimem melhor a riqueza do mis
tério humano concretizado em va
rão e mulher do que o discurso con
ceptual que sempre procede por de
finições, limitações e cortes epis
temol6gicos da: realidade. 

3. Assim a unidade polar do 
masculino-feminino em ·cada ho
mem-varão ou homem-mulher vem 
representado em quase todas as an
tigas mitologias e cosmogonias re
ligiosas. O pensamento chinês re
presentava o feminino e o masculi
no como um círculo composto de 
duas .partes iguais de luz e de som-

bra (Yallg-Y n). A civilização babi
lônica e egípcia pelo caráter her
mafrodita de toda a realidade ori
ginada de um mesmo princípio si
multaneamente masculino e femini
no, Ischtar. O caos, a terra e a 
noite são unidos ao princípio femi
nino; a ordem, o dia e o ar apro
ximados ao princípio masculino. 
Platão no Simp6sio narra o mito do 
surgimento do varão e da mulher. 
Nas origens Zeus criara seres an
dr6ginos, com dois rostos, quatro 
orelhas, quatro mãos, dois sexos. 
Como com sua força quisessem se 
medir, com os deuses Zeus os cor
tou em dois, "como se divide uma 
fruta ou um ovo com uma crina de 
cavalo". Separados, o masculino e 
o feminino buscam insaciavelmente 
reencontrar a unidade primitiva 
através dos Eros e assim vencer a 
mútua incomplementariedade. Há 
um midrish hebreu que diz: origi
nariamente o varão e a mulher ti
nham um 56 corpo, mas dois ros
tos. Deus os separou dando a ca
da um as costas. Mas eles buscam, 
por uma força inata, ser novamente 
uma 56 carne. O Gênese 1, 27 re
presenta a humanidade una e úni" 
ca como varão e mulher. A idéia 
da unidade plural e polar de cada 
homem como masculino e .femini
no é tão velha como a pr6pria 
hominização. Os estudos da psico
logia dos complexos de C.G. Jung 
e de sua escola vem confirmar a 
verdade dos antigos mitos. 

4. A verdade representad!l pito
rescamente nestes mitos é a mesma, 
surpreendida pela ontologia: o ho
mem é sempre masculino e femi
nino; ele não é simples como os 
deuses; nele há uma unidade plu-
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ral e uma identidade -que se realiZa 
contiriuamente -- em diferenças, num 
contínuo processo que vai da iden
tidade para li diferença e da dife:
rença para a identidade. O masculi
no e feminino em cada varão e mu
lher dão conta -desta unidade dual 
do ser humano. 

5. Os dados da biologia humana 
vem confirmar esta intuição dos mi
tos e trazer a veri-ficação da visão 
ontológica. Com · efeito, nos_ pri
meiros momentos da concepção a 
vida aí já formada não apresenta 
nenhuma . determinação sexual de
finida em termos de varão ou de 
mulher. Depois as diferenciações se 
manifestam no zigoto. -_ Este e, pos
teriormente, _ toda a célula humana 
conta com 23 - pares de- cromosso
mas dos quais 22 são idênticos no 
varão e na mulher. O 23.0 par é 
diferenciado: na célula da mulher 
consiste em dois cromossonas x e, 
na do varão -num cromossoma x e 
noutro y. -Nesta profnnda unidade 

- -

se inaugura, portanto, uma diferen-
ça. Como nos ensina a hiologia, 
os cromossomas contêm os genes 
que -veiculam as características he
_reditárias. Esta pequena diferença 

de cromosscimas, por -Ínfima que pa
reça, -determina, contudo, a perten
ça sexual -seja como mulher seja 
como varão, com as diversas com
posições atômicas implicadas, os 
processos fisiológicos e as funções 
bioquímicas do indivíduo. 

-
- 6. Que é, em sua última radi-
calidade, o feminino e o masculino? 
Não sabemos. É um mistério desa
fiador. -O que sabemos _é aquilo que 
se mostrou concretiZado cultural
mente- na- história da hominização, 
que sobrevive atuante no imenso re
ceptáculo das expei:iências bem ou 
mal sucedidas, da humanidade, i. é.: 
no inconsciente pessoal e coletivo 
e aqnilo que hoje se revela em nos
sa sociedade. Estas formas existen
tes não esgotam, -assim podemos 
crer, as possibilidades e virtualida
des do masculino e feminino. A 
história não é nunca repetitiva e re
pristinadora, -mas criadora e efeti
vadora do ainda-não-experimentado. 
O masculino e o feminino se abre 
assim para a dimensão obscura do 
fUluro, cujascor_porificações pode
mos, quem sabe, entrever, mas que 
escapam a nossa manipulação. Pre
cisamos contudo preparar seu ad
vento e assiin sempre antecipá-lo. 

VII; Importância da visão ontológica do masculino e feminino para 
- -

o futuro das relações entre varão e mulher 

1. A despeito dós mecanismos de 
repetição, nota-se em toda a socie
dade uma ascensão qualitativa e 
quantitativa da mulher. Sua base 
ampla -assentada no ensino, cstá 
chegando lentamente à cúpula so
cial com maior participação no po
der de decisões e na assunção de 
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responsabilidades coletivas. Tarefas 
tidas como apanágio do varão, se 
tornam cada vez mais atribuições 
de ambos. Também está processan
do o que se ensaia como novo rela
cionamento varão~mulher articulado 
na liberdade, no valor da personali
dade, no respeito e acatamento das 
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diferenças como expressão de uma 
mesma igualdade fundamental. Com 
isso alargacse o registro das possi
bilidades de auto-reaUzação pes
soal, da valori.zação e da admira
ção mútuas... A superação lentaçlo 
regime de dominação de um sobre 
outro, cria a chance de uma real 
e personalisante troca de dons na 
descoberta franca da alteridade aço
lhida. como riqueza que se torna 
tanto mais rica quanto mais se au
to-doa. 

. . . . 

2. A exploração científica levada 
a efeito pela psicologia das profun
dezas acerca da vida afetiva do ho-. . 

mem com as pesquisas antropológi
cas que .a partir daí se fizeram, re
volucionou a idéia que o homem se 
fazia, de. si mesmo. Ele conscienti
zou realidades de seu ser . que a 
cultura havia .encoberto. . Chegou a 
compreender que . o sexo não se es
gota num genitalismo exacerbado 
pela exploração . de uma sociedade 
de consumo, . mas que varões e mu
lheres só serão verdadeiramente 

tais se realizarem em si, harmonio-. . . .. . . . 
samente, as dllas maneiras . funda~ 
mentais de ser que é como masculi~ 
no e feminino. Ambos terão que 
se libertar reciprocamente dos . mo
delos que os mantinham na relaçi!o 
dominador-dominada. A mulher só 
logrará sua verdadeira identidade e 
libertação se o varão se der conta 
de sua própria deformação cultural 
e reinventar, a partir da profundidac 
de masculino-feminino, sua relação 
adequada cOmO feminino dentro de 
si e com a mulher que o corporifi~ 
ca· no mundo. A mulher, por sua . - , ' . 
vez, deverá empenhar-se na extro-
jeção das imagens arcaicas de . seu 
imaginário que lhe foram introje
tadas nos séculos de domínio pa
triarcal e que, interiormente, a man
tinha na dependência aceita e con
sentida. Em igualdade com o va
rão. deverá assumir um papel cultu
ral de extrema relevância na socie
dade nova que está sendo gestada. 
Daí ser a reflexão onto16gica do 
ma·sculino-feminino de valor urgen
te e denso. 

VIII. Relevância teológica do feminino-masculino 
• 

. 1. Deus é conhecido na media-
ção do homem, imagem e seme
lhança de Deus, historizado em va
rão e mulher (Gên 1, 27). Daí po
dermos com razão dizer que O co
nhecemos de forma realmente hu
mana e completa se O olharmos 
pela ótica do masculino-feminino. 
Cada qual expressa valores e abre 
horizontes que de outra forma não 
seriam descobertos nem rasgados. 
Deus está para além do masculino 
e feminino, pois estes são modos de 
ser do homem e não de Deus. Con-

tudo . Ele se revelou assumindo a 
simbologia do masculino e femini
no. Esposo é um nome que Deus 
se dá (ls 54,5) e pode dizer com 
infinita ternura a sua esposa, o povo 
de Israel: "Com um amor eterno eu 
te amei; por isso conserVei-te no 
meu carinho" (Jer 31,3). Deus e 
Cristo são personificados na temá
tica feminina da Sabedoria · (Prov 
8,22-26; Si 24,9; 1 Cor 24.30) bem 
como são apresentados como u'a 
mãe que consola (Is 66,13), mãe 
incapaz de se esquecer do filho de 
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suas entranhas (Is 49,15; SI 25,6; 
116,5): assim quer Jesus, como u'a 
mãe, reunir os filhos de Jerusalém 
(Li: 13,34). No gesto típico da: 
magna mater, será Ele que enxuga
tá toda lágrima de nossos olhos, 
quando vier no seu advento defini· 
tivo e plenificador (Apoc 21,4). 

2. No NT aparece elaborada a 
temática de Cristo Esposo que sal
va e santifica a esposa, a Igreja 
(Ef 23-27). Ela não é mais esposa 
escrava, mas esposa livre, a J eru
salém lá do · alto (Gál 4,22-27; 
Apoc 21, 2, 9) que celebra núpcias 
eternas com o Esposo (Apoc 19, 
7ss; 22, 17). A significação teoló
gica destas imagens e analógica com 
aquela do masculino e feminino: só 
nestes modos diferentes de ser do 
mesmo homem se comunica a per
feita revelação de Deus no mundo. 

3. Disso resulta que o varão é 
para mulher e esta para aquele um 
sacramento revelador de aspectos 
de Deus que só nesta diversidade 
podem ser conhecidos e amados. 

4. Ademais a reciprocidade e a 
unidade na diferença do masculino

,feminino vem recordar que ninguém 
se ba'sta para si mesmo nem vive 
para si mesmo; o varão está aberto 
à uma transcendência que lhe per
mite o encontro realizador com a 
mulher e esta com o varão. Jun-
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tos ·formam uma unidade dual que 
• • - • O" por sua vez nao se sacIa em s! mes-

ma; o prazer, o eros, o amor, o 
encontro e a fusão são também fi
g urati vos: eles media tizam e fazem 
participar de uma plenitude ansiada 
por ambos mas ainda não totalmen
te presente. O varão e a mulher só 
se personalizam radicalmente se 
juntos mergulharem no Mistério que 
é maior do que seu amor mútuo e 
por isso se abrirem para o Absoluto 
e tiverem a coragem de acolhê-lo 
em sua existência. Da capacidade 
de olharem juntos para esta direção 
de Deus, para usar uma expressão 
de A. de Saint Exupéry, depende 
a integração do masculino e femini
no sempre ameaçado pelo demonis
mo do Eros ou pela rigidez das re
gras de controle da cultura. A par
tir deste Absoluto que se anuncia 
no coração mesmo do dinamismo 
feminino-masculino deve-se enten
der o projeto da vida religiosa que 
coloca a busca insaciável e angus
tiante de Deus como o eixo de sua 
existência. O voto de castidade não 
surge de uma ausência de amor, 
mas de sua super-abundância e de 
sua radicalidade. Neste sentido e 
na medida de sua fidelidade ele se 
torna sacramento do que será a vida 
no Reino, onde Deus será tudo em 
todas as coisas (1 Cor 15, 28). 
Então o masculino e feminino en
contrarão seu radical e último sen
tido. 
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1. Significado dos dados socioiógleos 
• 

O tema solicitado neste Encontro, 
em relação a uma abordagem so- ' , 
ciológica sobre a mulher no Brasil, 
nos dias ' de hoje, requer, antes de 
tudo, uma explicitação sobre a pró-
pria característica desta contribui-
ção. Em outras palavras, coloca-se 
a pergunta: o que compete à socio-
logia no campo da reflexão sobre Maria Thereza Caiuby Crescenfi 
a ,condição da mulher na socieda-
de brasileira? Ou ainda, o que tem 
um sociólogo a dizer sobre este te-
ma? Depende desta colocação ini-
ciál toda a perspectiva adotada na 
presente comunicação. , É a partir 
daí que terão significado os "dados 
atuais da sociologia sobre a mulher 
no Brasil". 

É , mister, portanto, distinguir a: 
área específica da ciência socioló-
gica, de outras áreas com as quais DADOS ATUAIS 
muitas vezes ela é confundida, co-
rno por exemplo a ' estatística e o 
serviço social. Peter Berger (1) DA 
chama a atenção para o 'encontro 
destas abordagens e separa com ni- SOCIOLOGIA 
tidez a tarefa específica da socio- ' , 
logia: "Por si só, dados estatísti- SOBRE 
cos não constituem sociologia. Só 

, se tornam sociologia quando socio-
logicamente interpretados, quando A MULHER 
situados dentro de um quadro teó-
rico de referência que seja socioló-
gico" (2). Uma sociologia que con- NO BRASIL 
sistisse apenas em estatísticas pode-

• • • ria se comparar a uma qUlmlca que 
apenas produzisse "cheiros nausea
bundos em tubos de ensaios" (3). 
Os números, para o sociólogo, só 
têm validade quando ajudam a per
ceber mais amplamente o fenôme
no que estuda. O serviço social, 
por sua vez, constitui uma certa 
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"ação na sociedade~'; . Ora, "a so
ciologia não é uma ação e sim uma 
tentativa de compreensão" (4). Com 
isso não se nega sua utilidade para 
quem pretende agir na sociedade. 

Para este Encontro, com finali
dade de ação pastoral, os dados so-

ciológicos que ora se apresentam, 
situam-se ao nível de uma informa
ção concreta, colhida junto à pro
dução científica· mais recente, vi
sando contribuir para uma compre
ensão mais exata das implicações 
do papel da mulher na sociedade 
brasileira. 

2. O problema feminino na sociologia 

o tratamento do tema feminino 
dentro da sociologia pertence, em 
grande parte, ao campo· da organi
zação social. O sexo, como um dos 
fatores desta organização permite 
apreciar uma grande diferença ·de 
comportamentos, segundo a diversi
ficação de meios culturais. "Em 
cada sociedade a situação específi
ca e o papel do homem e da mu
lher tendem a ser definidos e im
postos pelas definições religiosas, 
provérbios populares e outros re
cursos explícitos" (4). Na Bahia, 
por exemplo, a tradição do cano· 
dom blé atribui somente às mulhe
res a aptidão em razão de seu sexo, 
para tratar as divindades, enquan
to os homens apenàs se tornam sa
cerdotes à razão de um para cin
qüenta sacerdotisas" (5). 

Dentro da organização social é 
relevante e atenção que tem me
recido, por parte dos sociólogos, a 
questão da divisão do trabalho en
tre os sexos. A sociologia da mu
lher, em grande parte, está voltada 
para este problema (6) numa ten
tati va de perceber a situação femi
nina dentro de um quadro de refe
rência ocupacional. A este respeito 
destacam-se, fora · do Brasil, traba
lhos de rara · qualidade como · o de 

Olive Schreiner (7) Viola Klein (8), 
Chombart de Lauwe (9) · e Maria 
dei Carmim Elu de Leóero (10). 

A primeira, vivendo nos fins do 
século passado, na África do Sul, 
filha de um missionário alemão, en
tre outras· obras deixou "Woman 
and Labour", na qual analisa a si
tuação feminina através da história. 
Tais formas variaram segundo as 
descobertas e os graus de moderni
zação da técnica. Sua percepção do 
problema é bastante aguda e de 
uma alta visão intelectual (é preci
so lembrar que seu livro foi editado 
em 1911 e escrito na África). Pode 
·ser tida não s6 como uma pioneira, 
mas verdadeira portadora de previ
·sões no estudo. que elaborou, como 
é possível avaliar com o seglJinte 
.trecho com o qual a autora crê . que 
a mulher será um dia colocada em 
igualdade de condições com o ho
mem, mesmo abrindo mão de uma 
carreira independente: 

. . "No futuro, acredito, quando a 
mulher desistir de seu campo de 
trabalho independente em troca de 
qualquer tipo . de tarefa doméstica 
ou matrimonial, ela não receberá 
sua parte de vencimentos do homem 

• maIS ou menos como uma · doação 
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caritativa que a · coloque numa po
sição de sujeição, mas sim como 
uma participação igual, como uma 
divisão justa, numa parceria em ní
veis iguais." 

Viola Klein, na Inglaterra (1944), 
em sua tese de doutorado cujo tema 
versa sobre a mulher ("o caráter fe
minino"), utilizando-se da investiga
ção integradora de Karl Manheim, 
apresenta um esboço histórico da 
maior importância em que o papel 
da mulher é visto em estreita liga
ção com o trabalho feminino afir
mando ser necessário desfazer a 
idéia de que antigamente as mulhe
res eram excluídas da vida econômi. 
ca da sociedade. Antes da revolução 
agrícoia e industrial, afirma Viola 
Klein, era rara a tarefa em que a 
mulher não estivesse presente. No 
entanto, esta alteração é distinta se
gundo as várias classes sociais. A 
mulher das camadas inferiores con
tinua a trabalhar quer na agricul
tura quer na indústria, no caso de 
se deslocar para a cidade. O valor 
econômico da mulher de classe mé
dia, no entanto, declinou sensivel
mente, pois a industrialização trans
ferindo as atividades produtivas do 
lár para a fábrica, as escolas se en
carregaram da instrução dos filhos; 
como estes, a mulher passou a ser 
uma carga para o homem casado. 
Por outro lado, o prestígio de um 
cidadão exigia que sua mulher e 
suas filhas não realizassem trabalho 
algum de utilidade e a · educaçãó fe
minina tinha como fim oferecer da
mas perfeitas aos salões. O trabalho 
remuneradó para a mulher de das
se média tinl)a poucas perspectivas 
abertas e· a desvalorizava muito· re· 
baixando-a socialmente. Somente 

992 

com a primeira grande guerra; mu
danças mais radicais permitiram que 
muitas tarefas fossem assumidas de· 
finitivamente pela mulher, apesar 
de persistir uma desigualdade sala
rial em relação ao homem. As mu
danças da estrutura econômica e so
cial distanciam o trabalho da mulher 
do lar e hoje há um conflito carac
terístico provocado pela concorrên
cia de demandas desses dois campos. 

Mesmo que se proclame a igual
dade nominal dos sexos, subsistem, 
como antes, duas esferas de traba
lho: o lar e os negócios. Na primei· 
ra, cabe à mulher a primazia, en
quanto na segunda é condividida por 
ambos os sexos. Isto significa que a 
mulher adquiriu uma multiplicidade 
de novas funções sem perder as que 
desempenhava antes. A jovem que 
volta à casa, depois do trabalho, na
turalmente participa dos trabalhos 
domésticos, enquanto o jovem é dis
pensado dessas mesmas tarefas. 

A diversidade de áreas de traba
lho traz ao papel da mulher con
temporânea, um dilema que é agra
vado pelas ideologias opostas às po
sições tradicionais. A percepção do 
trabalho da mulher, hoje, é uma 
questão muitíssimo complexa e só 
pode ser compreendida à lui do pro
cesso de desenvolvimento que afeta 
cada sociedade. Neste sentido a 
pesquisa internacional · dirigida por 
Chombart de Lauwe é uma impor
tante contribuição, pois examina a 
imagem que os homens . e as mulhe· 
res têm, em diversas· regiões do 
mundo como a França, a Polônia, 
Marrocos, Canadá, Costa do Mar
fim, Toga, Áustria e Iugoslávia, a 
respeito do papel feminino, em fun-



ção .de sua cultura, das transforma
ções sociais que se operam, das no
vas correntes de pensamento que ' 
aparecem, da posição social que 
ocupam e da própria experiência. 

O estudo de Maria deI Carmen 
Blu de Leiiero, baseado numa pes
quisa nacional realizada no México 
(1966-1967) sobre as famílias mexi
canas, aborda o novo papel que a 
mulher vem assumindo na socieda
de, focalizando aspectos da tomada 

de consciência deste mesmo papel 
da educação, do trabalho e da vida 
feminina na família. 

. . 

Os trabalhos acima citados cons
tituem uma pequena amostra do in
teresse com que a sociologia vem-se 
dedicando ao tratamento da condi
ção da mulher na sociedade, inte
resse este que permitiu o apareci
mento da sociologia da mulher, co
mo um ramo especializado da 

•• • clencla. 

3. A mulher na perspectiva sociológica brasileira 

O pensamento sociológico no Bra
sil, a respeito da mulher, tem um 
precedente extremamente curioso e 
pouco conhecido. Este mesmo pen
samento, na fase inicial da Sociolo· 
gia Brasileira, da segunda metade 
do século passado até 1928 (11), 
apresenta-se com um cunho mais li
terário e histórico do que propria
mente sociológico. ~ então que apa
rece a obra bio-social de Lívio de 
Castro, prefaciada por Sílvio Rome
ro, "A mulher e a sociogenia" (12). 
Trata-se de uma obra póstuma de 
um médico formado em 1889, no 
Rio de Janeiro e morto em plena 
juventude. O tema central da obra 
gira em torno da posição da mulher 
na sociedade, relacionada com seu 
condicionamento bio-psicológico. O 
autor demonstra, em suas quatro
centas páginas, a inferioridade so
cial da mulher e as conseqüências 
deste fenômeno para a vida social. 
Ele acredita, no entanto, que a mu· 
lher, através da educação, possa 
evoluir, o que é sumamente desejá
vel para a sociedade. Um trecho 
apenas da referida obra servirá pa-

ra mostrar a colocação feita pelo 
seu autor: "O cérebro da mnlher 
contemporânea difere tanto do cére
bro do homem da mesma época e 
raça como 11m cérebro australiano. 
A diferença entre a média cerebral 
da mulher e o cérebro mais desen
volvido da espécie é maior que a 
diferença entre a média cerebral do 
gorila e os cérebros menos desen
volvidos da espécie bllmana. Há, no 
que diz respeito à vida mental dos 
sexos, uma düerença de raça em 
vias de se tornar diferença específi
ca. Isto quer dizer que a mulher é 
tão alheia ao progresso da civiliza
ção atual como o australiano. Pois 
bem. Confie-se a educação da in
fância atual ao australiano, con
.fiem-se a ele esses progressos in
compatíveis com o seu cérebro, con- · 
fie-se a ele esse tesouro de idéias 
maiores que o cérebro que as deve 
conter, mande-se ao australiano pre
parar um espírito destinado para. as 
lutas mentais da vida hodierna, para 
o cultivo das' ciências e dos' méto
dos novos, votados à compreensão 
filosófica do universo, à· sobera-
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nia da série animada, à posse e go
verno da natureza terrestre, ao do
mínio do espaço e do tempo, encar
regue-se o australiano se se deseja 
encarregar a mulher porque o re
imitado será o mesmo. A mulher 
atual só não é o australiano do 
sexo" (13). 

Semelhantes idéias ganham maior 
relevo quando se verifica no prefá
cio de Sílvio Romero que este pen
sador endossa, de um modo geral, 
o pensamento de Lívio de Castro, 
o qual, em grande parte, já andava 
a correr mundo, citado lias teses de 
pelo menos quatro, médicos contem
porâneos. 

A inserção destes comentários, 
dentro do tema que ora se apresen
ta, não pretende ser uma nota de 
cunho apenas pitoresco, mas cha
mar a atenção para o vidente con
traste entre os pontos de vista de 
uma época não tão distante, até nos
sos dias, a respeito da condição fe
minina no Brasil. ' 

, Os dados que ora serão apresen
tados, como contribuição da sOcio
logia atual sobre o problema femi
nino são, em primeiro lugar, um 

,panoraina bibliográfico dos estudos 
brasileiros referentes à questão. A 
seguir, alguns dos principais pontos , 
apresentados em recente simpósio 
realizado em São Paulo, cujo tema 
focalizou o mesmo assunto, e, final
mente, a síntese de um estudo de 
caso "A profissionalização da reli
giosa", a 'qual poderá interessar, de 
modo particular, este Encontro. 

A bibUOgraiia sociológica sobre o 
tema "Mulher na sociedade", de 
autoria de Eva Alterman Blay, foi 
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apresentada no Encontro Interna
cional de Estudos Brasileiros, pa
trocinado pelo Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São 
Paulo, de 13 a 25 de setembro de 
1971. Este trabalho integra um con
junto de outros estudos congêneres, 
abrangendo diversos temas, coorde
nados pela Prof. a Ora. Maria Isaura 
Pereira de Queiroz. 

Segundo a autora, há lima grande 
dispersão de trabalhos que focalizam 
a condição feminina na sociedade 
brasileira, o que impede um desen
volvimento sistemático do tema. 
Além disso, a bibliografia socioló
gica leva em consideração estudos 
feitos por outras ciências as quais 
elaboram dados fundamentais à com
preensão do problema tais como a 
legislaç.ão que disciplina o direito 
da mli1her, dados demográficos so
bre a fertilidade, nupcialidade e 
aborto. Dentro do enfoque propria
inente sociológico há poucos ensaios 
e pesquisas nas áreas da Educação 
e do Trabalho que tratem direta e 
indiretamente da mulher. Entre es
tes últimos destacam-se os relatos 
de viajantes estrangeiros os quais 
destacam a posição servil da mu
lher coin relação aos homens. Tam
bém nos estudos de comunidade em 
que se investiga a posição social dos 
dois sexos dentro da família e da 
própria comunidade, percebe-se a 
posição subaltetna da mli1her. Ou
tro tipo de estudos consiste numa vi
são generalizadora, abrangendo to
do o Brasil tentando elaborar aná
lises da estrutura da familia e da 
posição da mulher. Os dois tipos de 
ensaios tratam das áreas urbanas 
quanto das rurais conjuntamente. 
Apenas nos últimos anOs aparecem 



trab3Jhos apoiados em pesquisas es
pecíficas de cada área. 

Quanto aos estudos que focalizam 
diretamente a mulher encontram-se, 
coino se afirmou anteriormente, 
abordagem de outras ciências as 
quàis fornecem subsídios às e~lici
tações sociológicas. Na área da so
ciologia, propriamente dita, além 
dos trabalhos sobre a atividade re
produtora da mulher, duas grandes 
áreas têm sido estudadas: a educa
ção e o trabalho. A sociologia edu
cacional tem observado a diferença 
de comportamento entre os sexos 
quanto às aspirações profissionais e 
à sociologia do trabalho, apresentan
do maior quantidade de estudos, 
dispersa-se pelas seguintes áreas: 
trabalho pré-industrial, magistério, 
letra e teatro, indústria, aspirações 
profissionaís, estudos gerais e ideo
logia do trabalho feminino. 

Procurando abranger a sociedade 
brasileira como um todo, destacam
se ainda alguns poucos trabalhos 
que se referem à mulher e sua po
sição social. 

o exercício da feminilidade 

Depois destes aspectos bibliográ
ficos é importante destacar a reali
zação do Simpósio sobre "A condi
ção feminina no Brasil: problemas 
atuais" promovido na área de So
ciologia da XXIV Reunião da So
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, em julho de 1972 na 
capital paulista (14). 

Foram apresentadas então cinco 
comunicações que procuram abor
dar a questão feminina em seus · as-

pectos gerais, no tocante à profissio
nalização do trabalho, à participa
ção na política e às perspectivas 
psicodinâmicas da feminilidade. A 
consideração dos aspectos gerais do 
problema foi apresentada por He
leieth Saffiotti a qual centrou sua 
análise na consideração do papel da 
mulher dentro do sistema capitalista 
de classes, destacando o caso dos 
Estados Unidos como uma socieda
de capitalista central e o caso do 
Brasil, sociedade capitalista "perifé
rica". Utilizando uma abordagem 
marxista para o enfoque do proble
ma, a autora examinou a participa
ção da mulher na vida econômica 
da sociedade. 

Ricardo da Costa Rabello detém
se nos aspectos do trabalho femi
nino fora do lar e a repercussão só
cio-psicológica deste mesmo traba
lho. Sua área de estudo é a cidade 
do Recife em que observou os as
pectos da formação profissional fe
minina, do tempo de serviço e ní
veis de salários, horário de trabalho 
e tipo de atividade, natureza do 
cargo e dependência funcional, pre
vidência social e sindicalização. 

O estudo de Eva Alterman Blay 
sobre "O trabalho feminino" trata 
da mulher e o mercado de trabalho 
quer numa perspectiva mais gera), 
quer no caso brasileiro. A autora 
eXllmina principalmente uma das 
conseqüências do crescimento popu
lacional brasileiro, da oferta da for
ça de trabalho e da rigidez ·da es
trutura de emprego, qual seja a im
posição de critério seletivo sobre 
qual deve ser a parcela da força de 
trabalho a ser mobilizada. Tomando 
a indústria paulista para o exame 
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concreto desse problema, a análise 
sociológica realizada verifica que a 
industrialização, particularmente a 
brasileira, utiliza o trabalho da mu
lher em tarefas tradicionalmente fe-

• • mmmas. 

Quanto à participação de mulher 
brasileira na política, Morris J. 
Blachman examina a evolução do 
problema desde o século passado 
até nossos dias apoiando-se, em 
grande parte, na abordagem históri
ca onde verifica a constante de que 
a política não é considerada dese
jável para a mulher, conclusão a 
que chega o autor também pelo exa
me de várias pesquisas realizadas 
em alguns pontos do país. Este tra
balho é acrescido de um anexo bi
bliográfico sobre o problema femi
nino na sociedade. 

o trabalho de Cyro Martins, fi
nalmente, apresentando "Perspecti
vas psicodinâmicas atuais da femi
nilidade" procurou atualizar os co
nhecimentos psicodinâmicos da pro
blemática feminina. O autor abor
dou aspectos pouco vulgarizados de 
psicologia profunda, considerados 
pela psicanálise como sendo de 
maior influência para o desempenho 
salutar da mulher no exercício es
pecífico de sua feminilidade e con
clui afirmando que "neste final de 
século tivemos de encontrar uma 
saída salutar. para o conflito dos 
sexos. Não será simplesmente ins
talando-«;e nos lugares que ainda on
tem pertenciam com exclusividade 
aos homens que as mulheres hão de 
ser mais felizes e mais senhoras de 
si mesmas. A mulher, intelectual ou 
operária, que se prive da graça do 
"eterno feminino", terá apenas a 
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metade do aplauso do homem. A in
tegração social, política, cultural e 
econômica, que todos sentimos ca
ma um imperativo histórico a reali
zar para salvar a humanidade da 
auto-destruição, dependerá muito do 
grau de liberdade interna a que 
atingirmos nos próximos decênios. 
E esta liberdade interna deriva es
sencialmente da boa imagem mater
na que as mulheres levam consigo 
na profundidade do seu psiquismo 
e possam transmiti-la em seus des
cendentes, através da continuidade 
genética e inter-subjetiva das gera
ções. Portanto, está subordinada ao 
berço, às primeiras mamadas, aos 
primeiros embalos, aos primeiros 
aconchegas, à redenção do homem. 
Depende, pois, afinal de contas, de 
uma maternidade sem culpa" (15). 

Após ter indicado as principais 
fontes de dados sociológicos sobre 
a mulher no Brasil, atualmente, ca
be a apresentação de um estudo 
particular, com referência ao pro
blema da Religiosa na atual socie
dade brasileira (16). 

Uma pesquisa: Guanabara ' 

A primeira etapa da exploração 
do tema, ainda não estudado em 
Sociologia, como o da Religiosa em 
face da profissão, foi realizada na 
Guanabara, nos anos de 1968-1969, 
como uma das pesquisas do Plano 
de Pastoral de Conjunto da CNBB 
(1966-1970). Esta pesquisa, de mi
nha autoria, foi orientada pelo so
ciólogo Carlos Alberto de Medina 
e tentou uma primeira aproximação 
de um problema bastante concreto 
qual seja " das atividades das Reli-



giosas e seu significado no campo 
profissional. Para tanto prestaram 
informações cerca de 10% das Re
ligiosas de vida ativa da cidade, 
compondo uma amostra de todo o 
efetivo de Religiosas · desse mesmo 
tipo. Mais tarde, nos anos de 1970 
e 71 repetiu-se o estudo da Gua
nabara na capital paulista, segundo 
os mesmos critérios de amostragem 
e de pontos abordados junto às Re
ligiosas. Este segundo estudo foi 
orientado pela Professora Dra. Ma
ria Isaura Pereira de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo e cons
tituiu uma tese de mestrado do De
partamento de Ciências Sociais da 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da mesma Uni
versidade. 

Não cabe aqui apresentar todos 
os aspectos observados nos dois es
tudos mas tecer algumas considera
ções sobre os principais objetivos e 
conclusõe·s de ambos os trabalhos. 

O ponto central de ambas as in
vestigações foi o exame das ativi
dades das Religiosas em relação ao 
problema profissional da mulher de 
hoje e avaliar até que ponto essas 
mesmas atividades aproximam-se ou 
não de uma profissão. Em outras 
palavras, os estudos se propuseram 
a examinar a inserção da Religiosa 
na sociedade, através de uma ativi
dade profissional. Para tanto foram 
observadas algumas questões refe
rentes ao periodo anterior à entra
da na vida religiosa como a origem 
sócio-econômica e geográfica das 
candidatas, seu grau de escolariza
ção, a experiência profissional até 
então adquirida, os motivos que le
varam à procura da Congregação 
em que ingressaram. Estes dados 

foram confrontados com o periodo 
subseqüente à entrada na vida reli
giosa o que tornou possivel avaliar 
as alterações da escolarização e da 
experiência profissional. O exame 
deste último período ofereceu um 
quadro bastante claro das condi
ções nas quais as Religiosas desem
penham suas atividades como, por 
exemplo, o grau de participação na 
escolha das atividades e ·os requisi
tos de escolarização para o desem
penho dessas mesmas atividades. 
Foram levadas em consideração, na 
interpretação das informações obti
das, o tempo de vida religiosa das . 
informantes, segundo o periodo de 
entrada na vida religiosa: muito an
tes do Concilio Ecumênico, antes, 
durante e depois do mesmo. 

A pesquisa em São Paulo 

A análise feita em São Paulo 
pressupôs alguns dados do estudo 
da Guanabara, como sejam: 

1 ausência de percepção da 
atividade profissional como meio de 
inserção na sociedade (o que foi re
conhecido apenas por 4,8%) as ra
zões apresentadas pelas informantes 
quanto à compatibilidade entre a 
vida religiosa e vida profissional; 

2 - ausência quase total de re
muneração, pois apenas 19% a re
cebein, pelos trabalhos exercidos, 
apesar . de 70% das informantes 
acharem que exercem uma ' .profis
são. Estes dados colocam o exerci
cio de atividades das Religiosas 
num quadro totalmente diverso da 
condição geral da mulher que tra
balha na sociedade atual; 
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3 - ausência de experiência pro
fissional anterior à entrada na vida 
religiosa (52,7% dos casos) e falta 
de preparo suficiente para assumir, 
logo após a entrada na Congrega
ção, tarefas mais qualificadas, pois 
44,4% entraram para a vida reli
giosa com nível primário de esco
laridade; 

4 tipo de participação na es-
colha da atividade profissional con
centrada mais nas mãos das auto
ridades religiosas que na vocação ou 
desejo da própria candidata ao tra
balho (entre as que informaram so
bre o assunto 67,5 % nunca foram 
consultadas ao assumir os traba
lhos); 

5 - preparação profissional vol
tada acentuadamente para as neces
sidades institucionais e não para as 
exigências de ordem pessoal (58,3% 
dos cursos preferidos pelas candida
tas à vida religiosa, no momento 
de entrar na Congregação não fo
ram realizados); 

6 - possíveis dificuldades advin
das da adaptação aos grandes cen
tros (78,3 % das informantes são 
nascidas no interior). 

Os dados acima deram margem 
para que se levantasse a hipótese 
de se encontrar em São Paulo um 
maior grau de profissionalização da 
Religiosa, uma vez que nesta capi
tal a industrialização é mais inten
sa. No entanto os principais dados 
aí encontrados assemelham-se em 
muito aos da Guanabara: 

1 - apenas 2,2% das informan
tes percebem a atividade profissio
nal como um meio de inserção na 
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sociedade, ao serem inquiridas so
bre a possibilidade de compatibili
zar vida religiosa e vida profissio- · 
nal' , 

2 - 19,9% das Religiosas rece
bem uma remuneração pelas ativi
dades realizadas. No entanto, 65,8 
por cento acham que exercem uma 
profissão; 

. 3 - ausência de experiência pro
fissional antes da vida religiosa por 
parte de 68,6% das informantes. 
48,8% do total da amostra tinham 
apenas nível primário de escolariza
ção ao entrar na vida religiosa; 

4 - a participação na escolha 
da atividade profissional está mais 
nas mãos das autoridades religiosas 
que na vocação da candidata ao 
trabalho. 55,9% das Religiosas nun
ca foram consultadas sobre as ati
vidades que assumiram; 

5 - 51 % dos cursos preferidos 
pelas candidatas à vida religiosa 
não · foram realizados durante a 
mesma; 

6 - percebe-se a possibilidade 
de dificuldades de adaptação aos 
grandes centros uma vez que 91,1 % 
das informantes brasileiras provêm 
do interior. 

Cinco reflexões finais 

O exame dos dados das duas ca
pitais permite uma série de refle--xoes: 

1 - Olhando-se para a origem 
do quadro sócio-econômico das in
formantes de ambas as capitais, 
apresentam-se, de imediato, algumas, 



explicações. A baixa escolarização 
com que seus elementos entraram na 
vida religiosa ocasionou um esforço 
muito grande na conquista de um 
nível razoável para as exigências das 
o bras mantidas pelas Congregações. 
Este esforço nem sempre foi acom
panhado pelo atendimento de aspi
rações pessoais em relação aos 
tudos mas preocupou-se, prioritaria
mente, com o preenchimento de 
pessoal capacitado, para os quadros 
das instituições mantidas. No entan
to, a escolarização pode ter sido 
também um alvo de promoção so
cial para elementos das camadas mé
dias e inferiores de que o grupo se 
compõe na maioria. Realmente, no
tou-se haver uma escolha pouco 
conscientizada das Congregações em 
que ingressaram. Alguns dados re
velaram que suas finalidades foram 
desconhecidas de grande parte das 
informantes enquanto os motivos que 
levaram a escolher determinada 
Congregação praticamente deixaram 
de lado suas finalidades específicas. 
Parece que o estado religioso, enl 
si mesmo, as tenha atraído, com to
das as suas chances de segurança e 
elevação social. Aliás, num meio 
menos favorecido e pouco industria
lizado como é o interior dos Esta
dos de que vêm as informantes, a 
vida religiosa e o casamento pare
cem ser os únicos canais de mobili
dade para a mulher. 

2 - Examinando-se os pontos 
em que as atividades das Religiosas 
se aproximam ou não do exercício 
profissional da mulher de hoje, po
dem ser indicados alguns elementos 
comuns e outros de profunda dife
rença entre tais comportamentos. 

Iniciando-se por estes últimos, vê
se que, pela pr6pri<l definição da 
figura central da pesquisa, a Reli
giosa tem, em alguns aspectos, um 
modo de ser diferente das outras 
niulheres. O pr6prio engajamento 
numa instituição em que há um re
gulamento específico a controlar 
os hábitos externos e a impor va
lores, faz com que seus membros 
adquiram um modo de ser peculiar. 
É evidente que, nos últimos ·anos, 
tem havido certa modificação no 
aspecto exterior, com que as Reli
giosas se distinguiam das demais 
mulheres, sobretudo na questão do 
vestuário. No entanto, convém lem
brar que a maioria da amostra exa
minada foi formada nos antigos pa
drões regulamentares em que as di
ferenças eram muito sensíveis. Ape
nas como uma ilustração, leia-se o 
seguinte decreto, extremamente sig
nificativo, sobre as alterações de 
modo de agir das Religiosas, pelo 
qual se entrevê a existência de um 
mundo à parte, no meio da socieda
de atual. Data de 4 de junho ·de 
1970 o seguinte Decreto da Sagrada 
Congregação dos Religiosos (17): 
"Suspende-se a prescrição do Ca
non 607, segundo o qual as Supe
rioras e os Ordinários locais devem 

• • vlgtar atentamente para que as Re-
ligiosas não saiam sozinhas de ca
sa, exceto nos casos de necessidade, 
permanecendo firme a obrigação de 
zelar para que não se originem in
convenientes". 

Tal exemplo, focalizando -melhor 
a vigência de um quadro específico 
para a Religiosa, tem por fim mos
trar que sua inserção em dois níveis 
distintos, quais sejam a pr6pria Con
gregação e a sociedade global, tra-
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zem conseqüências signüicativas na 
sua maneira de ser e ajudam a com
preensão dos pontos comuns e das 
discrepâncias havidas nesta dupla . -mserçao. 

3 -..:.- Sendo o centro de interesse 
deste estudo . a profissionalização, 
veja-se qual a diferença maior que 
parece existir entre uma mulher que 
trabalha e a Religiosa. Pelos dados 
examinados ,o fator remuneração 
traz, imediatamente, uma distinção 
muito nítida entre ambas. 

O fato de apenas cerca de 19% 
do total das duas amostras recebe
rem uma remuneração, faz com que 
o exercício da atividade, para a 
grande maioria, mesmo que idêntico 
ao da mulher na sociedade, esteja 
colocado em condições extremamen
te düerentes do quadro da sociedade 
atual. 

A privação do salário retira a 
dimensão econômica do desempe
nho de uma atividade, para a pes
soa que a exerce; e a priva de uma 
conscientização em termos de sub
sistência. Em outras palavras, ,afas
ta a Religiosa da preocupação pela 
luta da vida, no mesmo sentido da 

, luta enfrentada pelas mulheres, na 
sociedade global. Não se quer aqui 
discutir os motivos que levam a 
uma tal situação. Certamente serão 
valores intemalizados pelo grupo, 
em ,direção a uma ordem religiosa 
de considerações. O que se examina 
é outro problema, isto é, a seme
lhança ou a diferença de tais atitu
des com as comuns no mundo fe
minino. Os dados desta análise fa
zem crer que a diferença provocada 
pelo fator remuneração não é ape
nas de ordem psicológica mas de 
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ordem sociológica pois a própria 
atividade exercida não tem um sen
tido de , profissionalização se não ' 

, for acompanhada do sentido econô
mico, de acordo com o que se de
,finiu como profissão (18). 

• 

4 - Outro ponto de diferença 
no problema que se ' examina é o 
da visão da atividade profissional. 
Embora sem dados empíricos de 
alguma pesquisa sobre a visão da 
mulher de hoje sobre o exercício 
profissional, pode-se acreditar que, 
entre a imagem apresentada ' pela 
Religiosa, em que predominam os 
aspectos de altruísmo e religiosida
de, e a imagem 'apontada pelas ou
tras mulheres, em que outros as
pectos seriam ressaltados, haja sen
sível discrepância, dados os distin
tos valores interiorizados pela so
ciedade em geral, e pelo pequeno 
grupo de Religiosas. 

5 - No entanto os estudos de 
Eva Alterman Blay e Manuel ' Tosta 
Berlinck (19), realizados precisa
mente na mesma área geográfica da 
capital paulista, abordando de ma
neira diversa o problema da profis
são feminina, oferecem dois pontos 
de contato com a situação da Reli-' 
giosa na profissão e que constituem 
obstáculos muito semelhantes, inter
ferindo no problema de sua profis
sionalização. 

Em primeiro lugar, as decisões 
sobre as atividades a serem exerci
das pelas mQlheres parecem sofrer ' 
cerceamento por parte dos homens. 
O que se disse sobre a tomada de 
decisões quanto às atividades das 
Religiosas, mostrando que parecem 
ser mais impostas que escolhidas 
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pelas interessadas, encontra eco nas 
"verificações de Berlinck que afirma 
em :suas conclusões finais: 

"A não participação da mulher 
no "sistema de produção depende 
menos de sua decisão e mais das 
orientações valorativas e das per
cepções dos homens que ainda atri
buem e controlam muito dos papéis 
desempenhados pelos indivíduos do 
sexo feminino". 

É interessante observar que, no 
México, segundo Maria Del Carmen 
Elu Leiiero (20), a decisão sobre o 
trabalho feminino depende do ho
mem na opinião de 57% das mu
-1heres entrevistadas e de 74,4% dos 
homens que também responderam . - . as mesmas questoes, na pesqUIsa 
nacional..levada a efeito pelo Insti
tuto Mexicano de Estudos Sociais 
em 1968, sobre questões de família. 

O segundo ponto de contato en
tre a Religiosa e as demais mulhe
res, no exercício profissional, refe
re-se à especialização. Embora os 
dados das pesquisas sobre as Reli
giosas mostrassem que há a procura 
de um preparo à altura das tarefas 
assumidas, o quadro geral das atuais 

"a-tividades é restrito e não apresenta 
novas frentes de especialização se
gundo as exigências dos novos tem-

"pos sendo mais concentrada em 
torno do magistério e da enferma
gem, tarefas, que normalmente com
põem o quadro mais tradicional do 
trabalho feminino. Também no cam-

"po da especialização, a pesquisa de 
Eva Alterman Blay revela pouca 
abertura para as novas exigências 
da industrialização em relação à 
mulher. Os dados de sua pesquisa 
sobre o Ginásio Industrial na " cid a-

de de São Paulo vêm mostrar que, 
se houve lima tentativa por parte 
dos legisladores, a fim de transfor
mar as Escolas Profissionais Femi
ninas e Masculinas em centros de 
melhor preparação tecnológica ao 
mercado de trabalho atual, por ou
tro lado, as leis e regulamentos for
mulados não corresponderam às 
mesmas expectativas. Os enunciados 
destas leis e regulamentos foram va
gos e ambíguos, permitindo distor-- -çoes na sua execuçao. 

Como se pode depreender das re
flexões acima, o problema da Reli
giosa na sociedade tem um duplo 
"aspecto: o de ser Religiosa e o de 
ser mulher. É por isso que, qualquer 
análise sociológica do problema que 
diz respeito à Religiosa precisa le
var em consideração a problemática 
mais ampla e que a envolve, isto é, 
o da sociedade global onde se insere 
o papel feminino. O problema da 
profissão para a Religiosa só po
derá ser definido a partir da defini
ção do papel que ela realmente 
ocupa na sociedade. Haverá uma 
revisão deste papel no momento 
atual? Cabe à reflexão sÓCio-reli
giosa uma resposta. De qualquer 
maneira será oportuno recordar aqui 
as palavras da Irmã Maria Angé
lica Seng, OSF, professora no De
partamento de Sociologia de Alver
nia High School (Chicago): "Hoje 
estamos evidenciando uma urbaniza
ção e uma rápida e contínua mu
dança. O fato da rápida transforma
ção social é" uma das mais significa
tivas considerações na discussão do 
papel da Religiosa no mundo mo
derno. Nossa resposta à contínua 
mudança deve ser a de uma contínua 
experimentação e criatividade. Por-
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tanto, devemos construir uma estru
tura na vida religiosa que favoreça 
a experiência e a mudança. A mu
lher religiosa deve ser adaptável, 
corajosa, criativa". A meu ver, a 
grande dificuldade subjacente nes-

tas palavras é o ter a Religiosa que 
se adaptar às novas condições e ao 
mesmo tempo continuar a ser Reli- . 
giosa com tudo que especifica e dis
tingue seu papel na sociedade de 
hoje. 
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o ponto de partida destas re
flexões pode ser 11m trecho do do
Cllmento do Sínodo dos Bispos de 
1971 sobre "A Justiça no Mundo" 
(I1I, 4.° § ou n.o 42): 

"Insistimos. .. para que as mu
lheres tenham a sua parte própria 
de responsabilidade e de participa
ção na vida comunitária da socie
dade e também da Igreja". 

Para compreender o alcance -
e os limites! - desta proposição, 
é necessário lembrar o "substituti-

• 
vo" que foi proposto por alguns 
Padres Sinodais e não foi, no fim, 
acolhido. 

Dizia uma emenda que chegou a 
ser impressa na primeira (e aboli
da na segunda) edição da 2.8 vota
ção (6-11-71): 

"que as mulheres tenham uma 
parte de responsabilidade e uma 
participação IGUAIS AS DOS HO
MENS na vida social e na Igre
ja" (1). 

PE. ALBERTO ANTONIAZZI 

Um primeiro ponto de reflexão, 
um primeiro esclarecimento indis
pensável, situa-se logo aqui: o que 
significa IGUALDADE de partici
pação e de responsabilidade? O que 
é (ou seria) a "parte própria" -(ou 
específica) de participação e de res
ponsabilidade da mulher na socie
dade e na Igreja? 

Começamos pela IGUALDADE. 
Os Padres Sinodais que propuseram 
a emenda em favor da igualdade, 
estavam errados ou acreditavam in
terpretar a exata doutrina social da 
Igreja? O Concílio Vaticano II não 
tinha reconhecido, como uma das 
legítimas aspirações da humanida
de de hoje, "a paridade de direito 
e de fato (das mulheres) com os 
homens" (OS9, 2.a)7 Tinha sole
nemente afirmado: 

"Dotados de alma racional e cria
dos à imagem de Deus, todos os ho
mens têm a mesma natureza e a 
mesma origem; redimidos por Cris
to, todos gozam da mesma vocação 
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e destinação divina: deve-se por
tanto reconhecer cada vez mais a 
igualdade (lDIdamenfal de todos" 
(GS 29, 1.0). 

E acrescentava: 

"N a verdade nem todos os ho
mens se equiparam na capacidade 
etc. ( ... ). Contudo qualquer for
ma de discriminação nos direitos 
fundamentais da pessoa, seja ela so
cial ou cultural, ou funde-se no 
sexo, raça, cor, condição social, lín
gua ou religião deve ser superada e 
eliminada, por que contrária ao pia
nó de Deus" (GS 29, 2.°; negritos 
meus). 

Chegava a exemplificar: 

"B de lamentar realmente que 
aqueles direitos fundamentais da 
pessoa não sejam ainda garantidos 
em toda parte. E o caso quando se 
nega à mulher a faculdade de esco
lher livremente o seu esposo, de 
abraçar seu estado de vida ou o 
acesso à mesma cultura e educa
ção que se admitem para o homem" 
(ibidem). 

O parágrafo seguinte ainda lem
brava que, mesmo onde houver en-

. tre os homens justas diferenças, a 
igual dignidade das pessoas postula 
que se chegue a condições de vida 
mais equitativas, eliminando as de
sigualdades excessivas. 

A recusa do Sínodo de afirmar a 
IGUALDADE de direitos de ho
mens e mulheres não deve ser en
tendida como um recuo respeito ao 
Concílio, mas como uma hesitação 
em tirar do princípio afirmando em 
"Gaudium et Spes" n,o 29 (a igual
dade fundamental, a não discrimi-
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nação) todas ás CONSEQOON
elAS relativas à vida da Igreja. 

Ou, em outras palavras; o Síno
do mantém firme o princípio da 
IGUALDADE fundamental de ho
mens e mulheres na sociedade. Não 
ousa, porém, afirmar claramente a 
mesma coisa com respeito à Igreja 
e sugere que o assunto seja estuda
do ainda, em particular através de 
uma Comissão (que de fato, foi 
constituída em 1973 pelo Papa). 

Como confirmação desta inter
pretação, creio que se possa citar o 
motivo aduzido para suprimir a 
emenda acima citada. Esta emen
da, exigindo DIREITOS IGUAIS 
ao homem e à mulher na Igreja, 
"implica a ordenação das mulheres 
ao sacerdócio e ao episcopado" (2). 

Sobre esta dificuldade voltare
mos. Antes, continuando a análise 
do texto do Sínodo, mais umas re
flexões. A primeira que ouso pro
por é a respeito do contexto em 
que se situa o apelo · do Sínodo 
para que "também as mulheres te
nham a sua parte própria de res
ponsabilidade e de participação na 
vida comunitária da sociedade e da 
Igreja" (n.o 42, ou IH, 4.°). Esta 
proposição está inserida no capo lU 
que trata de "A Realização da Jus
tiça" e, mais exatamente, na pri
meira subdivisão deste capítulo, que 
trata de "O' testemunho da Igreja". 
Nesse contexto se diz (UI, 2.° ou 
n.O 40.0): 

"Se a Igreja deve dar testemunho · 
de justiça, ela reconhece que, seja 
quem for, que deseje falar aos ho
mens de justiça, deve ele próprio 
ser justo aos olhos dos homens". 



" 

Na base deste" prinCípio, o SínO:-
do incentiva antes de tudo um exa
me de consciência dentro da Igre-
• •• • • Ja e IDSlste para que sejam respel-
tados os direitos internos na Igreja. 
Passa, logo depois, a afirmar o re
conhecimento dos direitos e respon
sabilidades das mulheres na Igreja. 

Diante disto, parece-me justo le
vantar a questão: se a Igreja reco
nhece que, para exigir justiça, deve 
primeiro dar exemplo de síncero es
forço para realizar a justiça e o 
direito dentro de si mesma, no caso 
do reconhecimento dos direitos (da 
igualdade fundamental) da mulher, 
poderá a Igreja reclamar isto da so
ciedade, sem ela mesma aceitar ple
namente o princípio e suas conse
qüências? 

Uma outra reflexão sobre o tex
to do Sínodo (estamos nos " referin
do ainda ao n. 42, ou § 4.0 do 
capo lU): o que significa a "PAR
TE PRÓPRIA" de responsabilidade 
e de participação das mulheres, na 
sociedade e na Igreja? 

"Unicuique suum": a cada um, 
o seu. Nada, aparentemente, mais 
justo do que este antigo princípio 
do direito. "Mas não poderia ser 
este o caminho para a introdução 
de restrições tais, que acàbariam 
subvertendo o princípio de igual
dade fundamental, que o Concílio 
afirma e o Sínodo pressupõe? Creio 
desnecessário citar aqui a documen
tação histórica que comprova, so
bejamente, como" a ideologização do 
"PRóPRIO" e do "ESPECIFICO" 
tenha servido à negação efetiva" da 
igualdade e da" eqüidade. Limito-" 
me a citar uma observação recor
rente no debate sobre OS " -direitos 

da mulher; "já que agora não é mais 
"moda" assumir uma atitude anti
democrática, reconhece-se aparente
mente a igualdade da mulher, mas 
frisando as diferenças. Esse "diffe
rent but equal" lembra, porém, a 
teoria americana da segregação dos 
negros, que de fato redundava em 
racismo. Em outros termos, a igual
dade é afirmada em palavras; mas 
na hora do " reconhecimento efetivo 
da igualdade de direitos, as "dife
renças" justificam a discriminação, 
a opressão (3). 

Constatações essenciais 

Depois de ter levantado a suspei
ta sobre o "específico" da mulher, 
tentamos reunir alguns elementos 
mais construtivos do debate sobre 
o que é característico da MULHER, 
da FEMINILIDADE. 

Não entramos aqui diretamente 
na discussão - ainda muito con
dicionada ideologicamente, mas que 
as ciências humanas começam a es
clarecer um pouco mais sobre 
a natureza e a profundidade das "di
ferenças" entre homens e mulheres. 
Limitamo-nos a poucas constata" - . . çoes essenciais: 

- as ciências humanas tendem 
a reduzir e a circunscrever as ca
racterísticas propriamente femininas 
e, de qualquer forma, não as atri
buem a uma essência metafíSica, e 
sim principalmente a dados "históri
cos e culturais mutáveis; 

- seria um pouco estranho que 
a Igreja assumisse uma atitude qua.· 
se materialista, dando aos" 'aspectül 
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biológicos um peso excessivo e até 
exclusivo na determinação do "fe
minino", sacrificando outros valo
res essenciais (a realidade da pes
soa, antes de tudo); 

uma evolução mais recente 
do Magistério da Igreja parece re
conhecer efetivamente o caráter cul
tural e histórico de uma certa "ima
gem da mulher", penetrada profuu
damente na piedade e na teologia 
católica através do culto da B. V. 
Maria (4); mas da legitimação sa
cral e teológica de certas imagens 
da feminilidade devemos voltar a 
falar. 

Mais ainda, podemos a partir 
das posições das próprias protago
nistas relembrar como o proble
ma do papel específico da mulher 
na vida social, e as "diferenças" 
entre feminino e masculino, são en
caradas numa perspectiva que pre
tende efetivamente salvar tanto a 
igualdade fundamental quanto a di
ferenciação. 

Adriana ZARRI, depois de ter 
dito que, ao lado da afirmação da 
paridade, é preciso colocar a da es
pecificidade (e depois de ter acres
centado que esta especificidade, di
ferenciação e complementaridade 
dos sexos é "providencial", porém 
não no sentido profundo de integra
ção de valores metafísicos), adver
te contra a "armadilha" (trabocchet
to) da especificidade, pelo fato que 
os homens tiram facilmente a con
clusão que o específico da mulher 
é "maternidade, casa, f!lmília" e re
servam para si as tarefas de maior 
relevo e a vocação profiSSIonal, so
cial, política, abdicando muitas ve
zes da paternidade ou pelo menos 
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do exercício de sua missão de co
educadores. Propõe depois seu pon
to de vista assim: 

"Talvez hoje a batalha da parifi
cação se combate ao redor do con
ceito de especificidade. E se perde 
ou se ganha segundo seia conce
bida em sentido horizontal ou ver
tical, por tarefa distribuídas seto
rialmente .entre os sexos, com uma 
luta perene para a conquista ' dos 
lugares melhores, ou por diversifi
cações mais profundas que atraves
sam as próprias tarefas diferencian
do-as por dentro. Parece-nos que 
não se deva enxergar, numa espécie 
de destinação metafísica, uma di
versidade de tarefas, como aconte
ceu até agora ( ... ), e sim mais 
uma diversidade qualitativa, no es- ' , . 
pmto com que se assumem as mes-
mas tarefas. · Não, em suma, fazer 
coisas diversas, mas fazer diversa
mente as mesmas coisas" (5). 

Yvonne PELLB-DOUEL 'parte 
de um outro ponto de vista, mas que 
podemos considerar complementar 
e enriquecedor do primeiro. Anali
sando a vocação da mulher, ela cri
tica antes de tudo uma sutil ten
dência a impor um destino, uma 
função à mulher, que não lhe per
mite de ser verdadeiramente pes
soa, sujeito, e não objeto queri
do, exaltado, até idolatrado - do 
homem. "Através ' das descrições 
mais lisonjeiras, os mitos poéticos, 
as grandes figuras da literatura -
seja Margarida do Faust ou Dona 
Prouheze de Claudel a mulher 
é sempre sentida pelo homem como 
necessária para ele, isto ' é, o mais 
das vezes, como objeto. As páginas 
de Freud são significativas. em par
ticular suas Cartas, bastante espan-



tosas, escritas à noiva: "A mulher 
é necessária ao homem como lhe 
são necessários a água e o ar". 
Mas ninguém pergunta o que é ne
cessário à mulher e, em particular, 
o que ela siguifica em relação a si 
mesma". 

Sacralização da imagem da mulher 

Depois de ter criticado o fato que 
"nunca se fala da vocação do ho
mem enquanto ''Vir'', mas sempre 
em termos de vocação pessoal, en
quanto se tende a atribuir à mu
lher uma única vocação genérica, 
"feminina", Y v o n n e PELI..:E
DOUEL reivindica antes de tudo à 
mulher a vocação de pessoa huma
na, a liberdade para cada mulher de 
ser ela mesma. 

"Enquanto pessoa humana, no 
seu próprio ser, a mulher não é 
"fêmea", objeto de satisfação para 
o. homem. Ela é pessoa humana, 
como o homem, e deve dialogar 
com ele no mesmo plano. Ela não 
pode ser unicamente enfeite dos 
dias masculinos, ou conforto, ou re
feição na hora certa, ou mãe dos 
filhos dele, ou - em níveis mais 
elevados - a inspiração, a beleza, 
etc. Ela é, antes de tudo, enquanto 
consciência e liberdade, para si mes
ma. Ela deve encontrar sua própria 
finalidade. Sem dúvida, se ela for 
até o fim de suas finalidades e de 
sua vocação, encontrará o dom, que 
é a finalidade de todo ser humano, 
mas então será um dom livre, ver
dadeiro. Se se define a mulher e 
se for condicionada desde o início 
para servir, de qualquer jeito, sem 
que tenha alcançado a maturidade 
para fazê-lo livremente, então ela 

é mutilada. Um dom deve dar al
guma coisa e, no caso, no plano hu
mano, deve dar alguém, uma pes
soa. Se a mulher não for posta em 
condições de se tornar alguém, não 
terá nada a dar, senão submissão 
e escravidão. 

Será seduzida pelo homem, mas 
não se dará num verdadeiro amor 
humano. 

"O homem não pode ser a fina
lidade nem o sentido de uma mu
lher: a vocação de todo ser huma
no, é Deus só, Aquele ao qual nos 
damos. A finalidade absoluta da 
mulher transcende a criatura em 
sua relação mais íntima e mais pes
soal. E é muito importante. A 
mulher não é um meio" (6). 

Dizíamos que, a respeito da fe
minilidade, não se pode deixar de 
questionar a SACRALIZAÇÃO de 
certa imagem da mulher que SI;: ope
rou na Igreja. Embora a fradição 
cristã tenha mantido vivo - de cer
to modo e com as limitações que 
sabemos - o sentido da dignidade 
da mulher e de sua igualdade fun
damentaI com o homem (7), de ou
tro lado foi oferecido um modelo de 
mulher - na piedade, na educação, 
etc. que interpretava de um mo
do demasiado restrito, passivo, em
pobrecedor o papel feminino na SO

ciedade, na família, na Igreja. Nas 
mesmas afirmações dogmáticas, em 
que Gertrud Von Le Forl via "as 
proposições mais fortes já expressas 
sobre a mulher" (como a de com
parar a mulher com a Igreja e de 
fazer de uma mulher a Rainha do 
céu) (8), outrns vêem a origem da
dificuldade da mulher em se reco
nhecer num modelo que--está acima 
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da condição humana. Ou talvez di
gamos, com o Papa Paulo VI, que 
"a veneração dos fiéis para com a 
Mãe de Deus tem revestido formas 
multíplices, de acordo com as cir
cunstâncias de lugar e de tempo, 
com a diversa sensibilidade dos po
vos e com as suas diferentes tradi
ções culturais" (9). Ora, querendo 
o Papa reafirmar que Maria é mo
delo para o homem (e a mulher) 
de hoje, deve também reconhecer 
que "é difícil enquadrar a imagem 
da Virgem Maria, conforme resulta 
de certa literatura devocional, nas 
condições de vida da sociedade con
temporânea e em particular nas da 
mulher" (10). Depois de ter recor
dado que a Igreja propõe Maria à 
imitação dos fiéis não tanto pelo tipo 
de vida que levou, muito menos 
pelo ambiente sociológico em que 
foi situada, mas pela sua fé, "por ser 
a primeira e mais perfeita discípula 
de Cristo", o Papa sugere uma rein
terpretação da figura de Maria que 
pode inspirar as mulheres cristãs 
na sociedade de hoje: 

"A mulher contemporânea dese
josa de participar com poder de de
cisão nas opções da comunidade, 
contemplará com íntima alegria a 

" Virgem Santíssima, que, assumida 
para o diálogo cOm Deus, dá o seu 
consentimento ativo e responsável, " 
não para a solução de um problema 
contingente, mas sim da "obra dos 
séculos" . " a Encarnação. Dar-se
á conta de "que a "escolha do estado 
virginal por parte de Maria. .. não 
foi um ato de fechar-se a qualquer 
dos valores do estado matrimonial, 
mas constituiu uma opção corajOo' 
sa. '" Verificará " que Maria de Na
zaré, apesar de absolutamente aban~ 
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donada à vontade do Senhor, longe 
de ser uma mulher passivainente 
submissa ou de uma religiosidade 
alienante, foi, sim, uma mulher que 
não duvidou em afirmar " que Deus 
é vingador dos humildes e dos opri
midos e derruba dos seus tronos os 
poderosos ... ; e reconhecerá que 
Maria é uma mu1her forte, que co
nheceu de perto a pobreza e o so
frimento, a fuga e o exílio si
tuações estas que não podem esca
pár à atenção de quem quiser se
cundar, com espírito evangélico, as 
energias libertadoras do homem e 
da sociedade. E não lhe aparecerá 
Maria, ainda, como uma mãe cio
samente voltada só para o pr6prio 
Filho divino, maJj sim como aquela 
mulher que, com a sua ação, favo
receu a fé da comunidade apostó
lica, em Cristo, e cuja função ma
terna se dilatou, vindo a assumir no 
Calvário dimensões universais" (11). 

Em vez de prolongar muito esta 
citação, ou outras que poderiam 
comprovar novos rumos da espiri
tualidade cristã, é mais importante 
chamar a atenção sobre o fato que 
estas mudanças no nível das "ima
gens" e da "mentaliQade" acompa
nham mudanças profundas também 
no nível das estruturas e das situa
ções reais. Em particular, é muito 
significativo que um comentarista 
autorizado tenha tomado a áprciien
tação da "Exortação" do Papa ago
ra citada como ponto de partida 
para pré-anunciar novaspossibilida
des de participação das mulheres 
nas decisões dá Igreja. "' Não" era 
possível apresentar Maria como 
exemplo de múlher participante e 
decisiva na história -da- humanidade 
sem se expor à questão: pór que 



agora não? por que agora a mulher 
não pode ter na história da salva
ção e na vida da Igreja um papel 
ativo, uma corresponsabilidade nas 
decisões? Mesmo os conservadores 
perceberam que na nova "Exorta
ção" papal havia uma novidade re
volucionária (12). 

Acrescentamos que embora 
não seja possível fazer aqui um 
exame detalhado do assunto os 
vários tipos de "teologia da mu
lher", produzidos nas últimas déca
das e mesmo mais recentemente, 
estão caindo rapidamente sob uma 
crítica radical, que procura desmas
carar sutis infiltrações de 'chauvi
nismo' masculino nas sábias e 
às vezes sugestivas interpretações 
do lugar da mulher no plano de 
Deus (13). Uma teologia da mu
lher ou melhor, da sexualidade, 
da vocação do homem e da . mulher 
- resta a fazer. Uma teologia para 
a qual se espera uma efetiva cola
boração de teólogas (14). 

Se a passividade e o escondimen
to (15), idealizados como sumas vir
tudes da mulher, sacralizados atra
vés de uma referência à Virgem Ma
ria (hoje corrigida), afastaram a 
mulher da "participação e respon
sabilidade" na Igreja, não há dú
vida porém que o problema é mais 
complexo. Sobretudo se nos colo
carmos numa perspectiva prática, 
estudando . os caminhos para "cada 
vez mais" promover a participação 
e responsabilidade femininas na 
Igreja, encontraremos dificuldades 
que estão relacionadas com sua es
trutura e a .evolução de sua orga
nização . intePla. 

. Creio que, por clareza, possam 
ser distinguidos três níveis da ques
tão: a) o laicato; b) . os ministérios 
"inferiores" ao presbiterato; e) o sa
cerdócio. 

Primeiro nível: laicato 

a) O problema do LAICATO é 
suficientemente conhecido, e dis
pensa longos comentários. . O que 
nos interessa aqui relembrar é bre
ve, mas fundamental: 1. Ó de
pois das ' afirmações claras, como 
princípios, do Concílio Vaticano II 
sobre a dignidade e igualdade fun
damental de todos os fiéis na Igreja, 
aguardamos o efetivo reconhecimen
to dos direitos e das responsabili
dades dos leigos. Sem negar os 
progressos feitos e tendo consciên
cia. que este processo histórico de
manda bastante tempo, não pode
mos porém negar que a nossa Igre
ja é ainda excessivamente "clerical". 
Cremos não errar afirmando que o 
problema da "promoção" da mulher 
na Igreja é basicamente um proble
ma de "promoção" do laicato (16); 
2.° é certo que as expressões 
mais significativas do movimento de 
reivindicação dos direitos da mu
lher na Igreja não se colocam nu
ma linha feminista, mas insisten
temente - numa linha de promo
ção e reconhecimento mútuo de 
"homens e mulheres na Igreja" (17). 
Isso confirma que o grande proble
ma atual é a participação do laicato. 

Segundo: Ministérios inferiores 

b) Com isso não queremos di
minuir o papel do ministério, nem 
negar o interesse de uma evolução 
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dos MINISTÉRIOS na Igrejà. Mas 
. tudo isto será autêntico, se inserido 
na comunidade · e num esforço de 
crescimento da participação de . to
dos. Não é uma elitização, nem 
tampouco uma burocratização ou 
um eficientismo tecnocrático, o 
ideal para a Igrej a. 

A respeito dos ministérios, come
çamos por . considerar aqueles que 
o documento dó Sínodo de 1971 
sobre o "Sácerdócio ministerial" de· 
signava como "inferiores ao presbi
terato" e dos quais desejava o 
"exercício multiforme" (cf. parte 11, 
I, 1, no fim) : A respeito deles, 
observaremos duas coisas: uma de 
ordem geral, outra em relação aos 
ministérios que as mulheres pode-

• • • nam assumIr. 
A primeira observação é que a 

teologia dos ministérios · está evo
luindo (além do Sínodo, talvez ape
sar do Sínodo). Não podemos, de 
novo, entrar em poucas linhas nu
ma questão complexa (18). Mas 
podemos ao menos sublinhar alguns 
·critérios decisivos para encarar a 
questão. Antes de tudo, é preciso 
passar de uma teologia do minis
tério (isto é, que só conhece o · mi
nistério sacerdotal ou hierárquico) 
para uma teologia dos ministérios, 
que reconhece e estimula todas as 
formas de "diaconia" que o Espíri
to suscita em sua Igreja. Nesta 
perspectiva, mesmo reconhecendo a 
função de coordenação e direção 
que o episcopado e, em nível subor
dinado, o presbiterato exercem, de
ve-se ressaltar que os outros minis
térios (sejam eles proféticos, cate
quéticos,litúrgicos; de assistência 
aos doentes, de serviço ao mundo, 
etc.) não são pura e simplesmente 
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uma "suplência" ou uma colabora
ção . subalterna e · secundária do 
"único" ministério · sacerdotal (ou · 
hierárquico), mas são - cada um 
deles - 11m ministério insubstituí
vel, suscitado pelo Espírito, dotado 
de dignidade e significação própria, 
que a · hierarquia . da Igreja deve 
coordenar e valorizar ao serviço do 
bem comum (mas nunca rejeitar, se 
o reconhece como autêntico). Tal
vez se possa citar a esse propósito 
a expressãó evangélica: "Quem re
cebe um profeta como profeta, re
ceberá a recompensa de profeta ... 
E todo .aquele que der de beber a 
um déstes pequenos, ainda que um 
copo de água, por ser ele meu dis
cípulo, não ficará sem recompensa" 
(Mt 10, 41-42). . 

A segunda observação é um pro
longamento desta. Confiando ou re
conhecendo às mulheres um minis
tério (catequético, litúrgico, caritati
vo, de· animação de uma comunida
de, etc.), parece-me importante que 
ele não se reduza a um ministério 
só subordinado, subalterno, pura
mente de execução, sem verdadeira 
responsabilidade e poder de decisão. 
Se os únicos ministérios instituídos 
.confiados às mulheres servissem pa
ra confirmar que a mulher é vista 
numa situação de inferioridade de . ' IDcapacidade, de puro instrumento 
de auxílio para o homem, seria me
lhor não ter ministérios confiados 
às mulheres. 

Dizemos ministérios confiados às 
mulheres, e não ministérios femini
nos, porque de novo um ministério 
"especial", separado de antemão, 
só para as mulheres, redundaria fa
cilmente em discriminação ou a re
forçaria. Ao contrário, o que é de-



'sejável, é que se faculte às mulhe
'res como 'aos homens a , assunção 
daqueles ministérios para os ' quais 
estão preparados(as). Aqui, aliás, 
transparece o motivo pelo qual é 
oportuno o reconhecimento pleno, 
oficial, do ministério das mulheres: 
porque muitas, 'de fato, já exercem 
a responsabilidade, sem ter o título; 
ou suportam a fadiga e os ' riscos, 
sem que, pelo menos, tenham o re
conhecimento do que fazem. ' 

Quanto às modalidades deste re
'conhecimento ou desta "instituição" 
dos ministérios (com ou sem rito 
litúrgico e qual; por prazos curtos, 
ou longos, ou para a: vida toda, 
etc.), não é aqui o ca'so de discuti
la, dada a variedade de hipóteses e 
de situações. Só baste lembrar que 
o reconhecimento dos ministérios 
não deve significar uma clericaliza
ção desnecessária, nem deve con
trastar ou diminuir a "promoção do 
laicato" de que se falava logo acima. 

Terceiro: o sacerdócio 

c) A respeito do acesso da mu
lher ao MINISTÉRIO SACERDO
TAL, deve-se antes justificar a in
trodução da ' questão. Não quero 
dizer que seja necessário demonstrar 
que, ' teologicamente, a ordenação 
sacerdotal das mulheres é uma ques
tão aberta (19). Embora admita 
isso, e me pareça até provável que 
num futuro não muito remoto se 
chegue a reconhecer á possibilidade 
da ordenação das mulheres mesmo 
na Igreja Católica, não é a teolo
gia que devemosdiséutir aqui. Tra
ta-se só 'de mostrar que, ' mesmo que 
uma solução seja remota e a ques
tão não seja prioritária do ponto 

de vista prático, contudo ela é ine
,vitável e essencial. Estaria inclina
do a dar razão a Mary Daly, que 
escreve: 

"Todo o problema da situação 
das mulheres na Igreja se reencon
tra na questão do sacerdócio femi
nino, que é como o ponto de cris
talização. Todos os que já refleti
ram nesta questão e que a discuti
ram sabem que é a pedra de toque 
das posições relativas às mulheres e 
às relações homens-mulheres" (20). 

Com efeito, deve-se pelo menos 
aceitár uma discussão ' clara, que 
mostre se há razões bíblicas e teo
lógicas para manter essa tradição, 
ou se se trata na realidade 'de uma 
discriminação social ocultada debai
X.o ' de pseudo-motivos teológicos. 
Provavelmente aparecerá claro que, 
mais que os ' motivos ' estritamente 
teológicos, são outros, psiéo-sociais, 
que pesam. Em particular, como é 
certo que a defesa do celibato sa
cerdotal tem contribuído até uma 
época recentíssima par·a afastar mes
mo a hipótese da ordenação ' das 
mulheres, assim é provável : que a 
evolução da problemática neste 
ponto esteja ligada à evolução da 
disciplina (e da relativa justificação 
teológica) do celibato., No debate, 
durante o Sínodo ,de 1971, sobre o 
celibato sacerdotal, apareceram te
ses a respeito da sexualidade e da 
família, que podem ser julgadas des
toantes com a teologia ea cultUra 
atual (21). Só uma visão mais se
rena e positiva a respeito da se
xualidade, permitirá um pleno re
conhecimento da dignidade da mu
lher também no culto e no minis
tério. 
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Mas esta realidade, como se sabe, 
profundamente ligada à psicologia 
profunda das pe'ssoas e à situação 
cultural, poderá evoluir lentamente, 
ou exigirá transformações radicais, 
que é natural que sejam vistas com 
temor pela maioria das pessoas. 
Não é o caso de precipitar. De 
resto, as candidatas que reivindicam 
imediatamente uma ordenação são 
poucas. Outras aceitariam um mi
nistério sacerdotal que se expresas
se em formas muito diferentes das' 
atuais, "c1ericalizadas" e "masculi
nizadas" excessivamente (22). 

Temos levantado um problema 
que, tipicamente, antes de sua so
lução, supõe que se faça um tra
balho de preparação da opinião pú
blica para compreender os motivos 
da mudança e superar racionalmen
te, por convicção, os preconceitos, 
tanto mais profundos quanto mais 
irracionais, que a bloqueavam. 

Pistas de ação 

Com isto chegamos a uma "vira
da" em nossas reflexões. De uma 
análise da situação e das questões 
• • em Jogo, passamos agora a enume-
rar sem pretensões de origina-
lidade algumas PISTAS DE 
AÇÃO. A primeira, que vale tan
to para ' a questão da abertura do 
mÍl:!Ístério às mulheres quanto para 
o problema geral da responsabilida
de feminina na Igreja, é a informa
ção da opinião p,ública (23). Infor
mação, dizíamos, não propaganda. 
Aliás, nestes assuntos, uma infor
mação parcial, que está claramente ' 
a serviço de teses partidárias, que 
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não tem suficiente objetividade; não 
convence. , E de qualquer forma re
pugna à ética cristã. Porém a in
formação não deve necessariamente 
ser abstrata, puramente , teórica ou 
teológica. Creio que sobretudo os 
fatos tenham, aqui também, poder 
de convencer. :É mais importante 
mostrar que uma mulher exerce 
uma tarefa valiosa nesta ou naquela 
área da Igreja, do que demonstrar 
teoricamente que as mulheres po
deriam exercer o ministério (24). 

Uma linha de ação absolutamente 
fundamental é a da educação. 

As discriminações começam ce
do. Quando se analisa hoje a pou
ca representàção de certas classes 
sociais entre os estudantes universi
tários, descobre-se que a origem é 
bem anterior: no secundário, no 
primário, às vezes na subnutrição 
que desde a primeira infância ou 
até antes do nascimento já conde
nou à inferioridade intelectual e cul
tural a criança. 

Assim não adianta reclamar 
paridade de direitos para homens e 
mulheres na Igreja (como na socie
dade), se desde o início não há pa
ra ambos iguais oportunidades de 
desenvolvimento. :É começando pe
la educação (particularmente reli
giosa) das meninas que se torna efe
tiva a participação e responsabili
dade das mulheres na Igreja (25). 
:É dando, mais tarde, oportunidade 
de estudos superiores adequados, 
teológicos inclusive, que haverá mu
lheres ,em paridade de aptidões e 
condições de diálogo com padres , e 
bispos, formados em longos anos de 
seminários ,e universidades. 



• 

Naturalmente não nos referimos 
s6 ii. educação sistemática ou esco-. 
lar. Todas as situações que contri
buem para a formação da mentali
dade na Igreja, todos os meios for
mativos e informativos disponíveis, 
devem ser revisados, libertados do 
"anti-feminismo" (26) ainda fre
qüente, voltados positivamente para 
a participação e responsabilidade 
plena, cooperante, convergente, de 
homens e mulheres na Igreja. 

. Cito e resumo a respeito um tex
to de Yvonne PELLÉ-DOUEL. 
Perguntando-se "o que as mulheres 
.esperam da Igreja?", ela respondia: 
ser tratadas como adultas, com as 
exigências e os riscos que isto com
porta. E precisava: 

"Formação espiritual - Elas re
clamam uma piedade que não se
ja mais pueril. Não se trata de pie
dade, nem de sentimentalismo, mas 
de um alimento forte para comba
tentes do Cristo, formação espiri
tual realista, fundada sobre uma 
formação humana valiosa ... (e re
cordava a coragem das mártires pa
ra negar a utilidade de tratar as 
mulheres como "florzinhas"). 

"Formação teológica e cultural 
- Isto depende do nível intelec
tual, mas não se deve nunca me
nosprezar um ser humano. Sem en
trar em sutilezas, é preciso reen
contrar uma teologia espiritual que 
nutra a inteligência:.. (e aqui a 
Autora recorda a sub-alimentação 
de muitas congregações religiosas, 
deixadas sem nada para nutrir o 
pensamento, a não ser alguns escri
tos de uma Fundadora, em vez de 
toda a riqueza da Igreja). 

"Formação. bíblica - Não ficar 
nas flores da devoção, nem ao nível 
do catecismo ... 

"Participação Da comunidade -
fi preciso que elas possam se ex
pressar. S. Paulo dizia: que a mu
lher fique calada. As mulheres que
rem falar, não para tagarelar, mas 
porque um ser humano que não se 
exprime não é livre. Elas querem 
se expressar e não só escutar. Uma 
comunidade é troca, intercâmbio" . 

A autora continua ainda mostran
doa exigência de vida ativa (não 
de passividade debaixo do pater
nalismo do clero) e de uma forma
ção aberta ao mundo. Passa ·depois 
a descrever o que as mulheres es. 
peram dos padres. São três pará
grafos: os padres, homens de Deus; 
os padres, imitadores de Cristo; as 
tarefas. Nos dois primeiros pará
grafos, lembra que a mulher espera 
que o sacerdote seja sinal de Jesus 
e que aprenda de Jesus um estilo de 

. relacionamento que respeite e valo
rize a mulher como pessoa. Vale 
a pena citar: 

"Precisa ' que eles tenham . para 
com elas a mesma pedagogia liber
tadora que o Cristo teve para com 
as mulheres do Evangelho. Nunca 
se termina de ler o evangelho da 
Samaritana: Cristo não tem nenhu
ma atitude de proteção ou de mo
ralismo; ele constata a vida desta 
mulher e a ela se anuncia como 
Messias. O evangelho observa que 
os ap6stolos se escandalizam. e que 
ficam calados sem se queixar. Do 
mesmo modo, a relação de Cristo 
com sua Mãe no meio dos Douto
res, ou com aquela mulher que gri
ta: "Feliz o seio que te trouxe ... ". 
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Não é a mãe que é. exaltada. Isto 
é libertador para .a mulher: ela é 
recolocada .na perspectiva daquilo 
que deve ser" (27). 

Tarefas para ser sinal 

As tarefas que o padre deve as
sumir para ser esse "sinal de Cris
to" diante da mulher são descritas 
em três itens: 

- a tomada de consciência em 
profundidade do problema feminino 
dos aspectos psico-sociol6gicos e 
teol6gico-eclesiais e um trabalho de 
desmitização e desmistificação; 

- uma meditação sobre os fun
damentos humanos e · cristãos das 
soluções que devem ser procuradas; 

- "estudar o estilo das relações, 
as possibilidades pedag6gicas de tra
balho na Igreja; . abrir-se às PQssi
bilidades de novas tarefas para as 
mulheres sem refugiar-se em estru
turas já feitas. Escutar as mulhe
res que falam enquanto pessoas. 
Tomar consciência desta mudança, 
que é o ponto de partida de uma 
humanidade mais completa. É uma 
virada na hist6ria da · humanidade: 
é a primeira vez que as mulheres se 
colocam a pensar, a se pensar, e a 
repensar o ·mundo com a presença 
da mulher. N6s estamos mais per
to de uma imagem total de Deus: 
'Ele os criou homem e mulher'. 
Esta criação está em nossas mãos e 
devemos desenvolver suas possibili
dades . . Aqui o papel dos padres é 
imenso ... " (28) . . 

Sem negar a parte que toca às 
pr6prias mulheres, que deverão con
quistar e construir sua pr6pria par-
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ticipação na Igreja, acredito eu tam
bém que os padres (e os bispos) 
• • • tem uma parte muIto Importante .no 

desenvolvimento do , novo . relacio
namento homem-mulher na Igreja, 
no reconhecimento de seus direitos 
e responsabilidade, na criação das 
condições que permitam às mulhe
res· demonstrar sua ação e seus va
lores. . Limito-me aqui. a sugerir <> 
diálogo, a multiplicação de encon
tros em que .se possa antes de tudo 
falar, escutar (uns às outras ou umas 
aos outros), confrontar . os pontos 
de vista, caminhar para uma com
preensão recíproca mais profunda. 

Na Igreja de hoje, ainda tão 
identificada com o Clero, com a 
hierarquia, como negar que aqui 
está um ponto nevrálgico daques
tão? Superando os condicionamen
tos de uma formação às vezes "anti
feminista", de qualquer forma uni
lateralmente assentada numa pers~ 
pectiva s6 masculina, padres e bis~ 
pos têm a responsabilidade de se 
abrir à compreensão do problema 
feminino e a um novo tipo de re
lacionamento. 

O aprofundamento do diálogo re
velará ' necessidades e perspectivas 
inesperadas. Mas sem profetizar so
bre um futuro que não nos é dado 
ver, devemos ainda lembrar a 
título de exemplo um aspecto 
essencial da vida da Igreja, que me
rece um .novo enfoque, para permi
tir e tornar efetiva a participação 
da mulher. . 

Queremos . falar da liturgia. Não 
é s6 o equilíbrio das festas dos 
santos (onde os homens prevalecem 
sobre as mulheres, contradizendo a. 
tese de que ' a mulher é mais reli-



giosa' e ' mais santa .. ;), ou a re-. , 

formulação das festas e das cate-
gorias das santas ' (abolindo as· 
"nec. .. nec·, .. "); é verüicar se -
no seu conjunto fórmulas e ritos 
da liturgia levam em conta e favo
recem igualmente a oração do ho
mem e da mulher (29). 

Enfim,é difícil educar !l respon
sabilidade, sem. confiar RESPON
SABILIDADES. B difícil medir ca
pacidades, sem experimentá-las. O 
que, em todos os níveis da vida da 
Igreja, é desejável e possíve~ (e, por 
isso" são inescusáveis a inércia e 
o atraso" a esse respeito), é confiar 
responsabilidades às mulheres, as
sociá-Ias nas ' decisões, ouvi-las em 
todas as questões (ou, pelo menos, 
em todas as que elas dizem respeito 
diretamente). Apesar de que as ' re
ligiosas (30) sejam mais numerosas 
do que os religiosos e os padres, 
apesar de que haja geralmente mui
to mais mulheres do , que homens 
entre os fiéis, quando se trata de 

NOTAS , 
1. LAURETIN, RENÊ, Réorientation 

de l'ÉgUse aprés le trolsieme Synode, 
Paris, Seuil, '1972, pág. 176. 

2. Ibidem, pág. 177. 

3. Por exemplo, a conferência de 
Oliver Brachfeld, em BRACHFELD, 
HORN, RAHNER, RANK-HEINEMANN, 
GOESSMANN, La femme dans le nou
veau départ de l'Église, Toulouse, Pri
vaI, 1966, especialmente págs. 32-33, 
nota 24, e as páginas 17-18, sobre a 
comparaçao das ' mulheres com os ne
gros; 20-21 sobre a igualdade aparente 
da obra clássica de Simone de Beau
voir, O Segundo Sexo (I. Falos e Mi
tos), São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, sem data, terceira edição. 

conselhos, de órgãos administrativos 
ou judiciários, de cargos de respon
sabilidade, a proporção não só, se 
inverte, mas o número das mulhe~ 
res se reduz quase a zero. Está aí 
à evidência de que há muito a fa
zer, antes de chegar à participação 
e responsabilidade ' das muIberes 
IGUAIS às dos homens na Igreja; 
e que, mesmo multiplicando as 
chances de participação para as mu
lheres, não chegaremos tão cedo à 
igualdade. Não há, por isso, justi
ficações para atrasos. 

Termino estas linhas no dia ' de 
Páscoa. Jesus apareceu primeiro às 
mulheres e , as enviou para anunciar 
aos apóstolos a Ressurreição. São 
Jerônimo dizia , que elas foram 
"apóstolos dos apóstolos". Acima 
das nossas considerações e dos nos
sos ' esforços, é o Senhor ressuscita" 

, , 

do que deve de novo e sempre sus-
citar, entre homens e mulheres, dis" 
cípulos e apóstolos. 

4. A exortação apostólica de Paulo 
VI. sobre o "Valor teol6gico e pastoral 
do culto da Santfssima Virgem", data
da de 2 de fevereiro de 1974, mas di
VUlgada só 'no dia 22 de março. Texto 
português em L'Osservatore Romano. 
edição semanal em português, 24.3.1974, 
páginas 3-11, espeCialmente os núme-
ros 24 e 36. ' 

5. ZARRI, ADRIANA, no verbete 
Donna, do Di;,:ionario Enclclopedico di 
Teologia Morale, de L. Rossi e A. Val
secchl, Edizioni Paoline, 1973, página 
257. A autora dá alguns exemplos do 
que entende por "fazer diversamente as 
mesmas coisas." Citamos abreviando 
um pouco: "Até , ontem se pensava e 
ainda hoje se pensa que a mulher não 
fosse apta à administração da justiça 
ou ao comando de um navio. A evidên-
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cia prova agora o contrário. Contudo, 
não é certamente indiferente que nu
ma sala de tribunal oU na ponte de um 
navio ou de uma obra esteja um ho
mem ou uma mulher; O que então d i
ferencia as situações, deixando de la
do a hipótese, de maior ou menor efi
ciência? Não será talvez uma eficiên
cia diversa que põe em luz valores di
ferentes? É verdade que o juizo mas
culino é alto, sereno, desapegado. Mas 
o desapego é o único requisito do 
juiz? É verdade que o juizo da mulher 
é apaixonado e participante. Mas a 
participação é talvez um obstáculo à 
justiça ou não é, ao contrário, um 
outro dos requisitos do juiz? Uma po
sição apaixonada e solidária não é vá
lida quanto uma serena e desapegada, 
sendo ' o jurzo um comparar a univer
salidade única da lei com a subjetiva 
variabilidade dos casos? Se um homem 
constrói uma ponte, pensa de ligar 
duas cidades. Se a constrói a mulher, 
pensa em fazer passar a gente. Um 
pensará e expressará nas formas ar
quitetônicas nas comunic~ções, nas 
correntes de trânsito; a outra fará 
pressentir o cruzar dos passos, o pas
sar das crianças, o arrastar dos velhos, 
o lento parar dos namorados. "De mi
nha parte, acolhendo a observação de 
uma amiga, acrescento que este exem
plo não é totalmente convincente. An
tes, poderia fazer reaparecer aquela 
concepção da especificidade que a 
autora em teoria conclena. O que pare
ce discutlvel e parcialmente verdadei
ro é afirmar que o juizo de todo ho
mem é necessariamente "alto, sereno, 

. desapegado" ou que o juizo de toda 
mulher é apaixonado e participante. 
Não há homem de jufzo apaixonado? 
Não há mulher mais objetiva e serena 
que muitos homens? Melhor ainda: em 
lugar de insistir em caracterfsticas es
pecificadamente femininas ou masculi
nas, não se deve respeitar e valorizar 
as caracterlsticas de cada pessoa, sem 
encerrá-Ia de antemão num modelo 
pré-fabricado? A posição de Y. Peilé
Douel, que citamos a seguir, parece
nos mais exata e Isenta de ambigüi
dades. 

6. PELLÉ-DOUEL, YVONNE, em 
Aubert, Pellé-Douel, Dellaporte, L'ltgU-
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ale el la proll",llon . de la lemme, Paris, 
Fleurus, 1969, pág. 67 e seguintes es
pecialmente págs. 71-72. 

7. Mesmo Simone de Beauvoir que 
escreveu na ideologia cristã foi em 
muita parte responsável pela opressão 
da mulher", ou "a reUgião justifica a 
resignação da mulher, trazendo-lhe a 
esperança de um futuro melhor num 
céu assexuado". reconheceu: "Penso 
que uma das coisas que me ajudou 
enormemente a neutralizar o problema 
da feminilidade, é mesmo uma Infância 
muito religiosa com uma piedade inte
rior muito forte. Deus me amava tanto 
quanto se eu fosse um homem. Não 
havia diferença entre os santos · e as 
santas. Assim, antes de toda Interven
ção de temas igualilários de ordem in
telectual, uma espécie de igualdade 
moral, espiritual enquanto ser humano, 
era-me dada pela importância mesma 
que tinha tido para mim, apesar de 
tudo, esta educação religiosa", L'ltgU. 
se el la promotion de la femme, pág. 92. 

8. VON LE FORT, GERTRUD, La 
femme éternelle, Paris, Cert, 1968, 
pág. 37. 

9. Exortação apostólica de Paulo 
VI de 2.2.1974, já citada na nota 4. 
"Deve-se considerar coisa normal que 
as gerações cristãs tenham expresso 
seus sentimentos segundo as catego
rias e as representações próprias de 
sua época," 

10. Ibidem, n.o 34: "A Virgem Ma
ria é proposta como modeló da Igre
ja (logo de homens e mulheres) no 
exercício do culto." Nos números 34-37 
são analisadas as dificuldades que a 
nova imagem da mulher traz _ para cer
tas formas tradicionais de culto ma
riano e são sugeridas novas perspecti
vas, para mostrar como Maria pode ser 
exemplo para a mulher de hoje. 

11. Ibidem, n.o 37. Os negritos são 
meus, 

12. Segundo o diário Estado de MI
nas, de 23.3.1974, página 2, o padre 
Jean Galot, SJ, apresentando o do
cumento do Papa, teria declarado: "A 
mulher estã destinada a desempenhar 
um papel efetivo de decisão. No futuro 
é posslvel que as mulheres desempe
nhem um papel ativo nos concllios. 
Não será suficiente ter mulheres obser-



vadoras nos concllios. Maria não foi 
apenas uma observadora. Ela cansen .. · 
tiu com o mistério da 'Encarnação". O 
mesmo diário cita reações violentas de 
jornalistas que ,assistiram a apresenta
ção do documento, chegando um a qua
lificá-lo de demagógico e outro de ':ins
pirado pelo mesmo esplrito que levou 
um vândalo a danificar La pietà de 
Michelangelo." 

13. Para algumas criticas da teolo
gia da mulher, ver O artigo de SIN
GLES, Les théologles de la femme, un 
Impasse, em Ellort diaconal, n.o 30, 
março 1973, págs. 15-23 e o capitulo 
quarto do livro de DALY MARY, Le 
deuxlême sexe conlesle, Paris, Mame, 
1969, págs. 122-143. 

14. Queremos dizer que acreditamos 
não só numa teologia da mulher, mas 
em mulher fazendo leologia. Apesar 
das reticências de alguns teólogos, e 
mesmo se o próprio Papa, proclaman
do doutora da Igreja Santa Teresa, Se 
apressa em lembrar que a mulher deve 
calar e não tem função de magistério, 
é certo que os estudos e as pesqui
sas teOlógicas beneficiar-se-ão grande
mente com a participação de mulheres. 
Os preconceitos atuais contra as teó
logas serão, dentro de alguns anos, 
motivos de riso, como o famoso jutzo 
do núncio Felipe de Sega, em 1578, 
sobre Teresa de Ávila: "Teresa es una 
mujercita inqUieta, versátil, desobedien
te y lestaruda. Bajo el pretexto de 
piedad, siembra errores de doctrina; no 
respeta la clausura, contra las deci
siones tomadas por el concilio e por 
sus superiores; y aunque San Pablo 
haya dicho que las mujeres no pueden 
ensenar se comporta como un profe
sor de teologia." 

15. Como se sabe, o escondimento, 
e seu slmbolo é o véu, a vocação do 
abandono e do retraimento, são um 
dos temas preferidos da literatura do 
eterno feminino, inspirada por Gertrud 
von le For\. Mesmo na nova exorta
ção apostólica de Paulo VI sobre o 
culto mariano, que já citamos várias 
vezes, esta temática não está totalmen
te ausente. O fim do terceiro pará
grafo da introdução: "Deus colocou 
na sua famllla - a Igreja - como em 
todo e qualquer lar doméstico a figura 

de uma mulher, que escondldamenle 
e em esplrito de serviço, vela pelo seu 
bem," (negrito meu). 

16. Usamos a expressão promoção, 
embora sem simpatizar com ela, pelo 
ranço de paternalismo que muitas vezes 
carrega. De outro lado, cremos que 
uma promoção, sem paternalismo, é ne
cessária, no sentido de que nao só 
por parte das mulheres, mas também 
dos homens, é necessária uma ação 
dirigida para a modificação da condi
ção feminina. 

17. Tlpico é o nome do movimento 
internacional "Hommes et femmes dans 
l'Église", Bruxelas, 1970, ou do grupo 
holandês "Samenwerkink van man en 
vrouw in de Kerk" (cooperação de ho
mem e mulher na Igreja, 1968). A In
sistência na colocação do problema, 
como problema de homem e mulher na 
Igreja, é tlpica do laicato católico bra
sileiro, especialmente no meio inte
lectual. 

18. Sobre este assunto esperamos 
publicar algo mais num próximo futu
ro. " Por enquanto remetemos à confe
rência de Frei Hervé Legrand, OP: "Les 
ministeres. Essai de bilan des grandes 
lignes de recherches en théologie ca
tholique", apresentado no colóquio Pro 
Mundi Vi ta, Bruxelas, setembro de 
1973. Deste texto cuidamos de uma 
tradução mimeografada, com nolas 
complementares relativas ,à bibliogra
fia brasileira. 

19. Sobre este assunto, BOFF, L., 
O Sacerdócio da Mulher, em Conver
gência, n.o 55/56, janeiro/fevereiro 
1974, págs. 663-687 e o artigo de 
BOURRIAUD, MARIE CLAIRE, Le sacer
doce ministériel doit-i! être resérvé aux 
hommes?, em Elfort Diaconal, n.o 30, 
março 1973, págs. 23-40. E ainda: 
BROTHERS, JOAN, A ordenação das 
mulheres, em Concilium, n.o 80, 1972/ 
10, págs. 1330-1341. Além da biblio
grafia cilada nestes artigos, especial
mente a nota 17, págs. 685-6.86, do 
estudo de BOFF, L., em Convergência. 

20. DALY, MARY, Le deuxlême sexe 
conlesle, pág. 179. Também, BAU
DUIN, MICHElE, em Ellort Dlaconal, 
n.o 30, março 1973, pág. 46. "Se a 
questão da ordenação das mulheres não 
aparece como um problema concreto 
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e urgente, e se não concerne direta
mente na prática senão a um pequeno 
número de eventuais candidatas, ela 
é contudo muito Importante, no plano 
espiritual por seu valor de sinal. Não 
se pode mais evitar de colocar a ques
tão que Lukas Vischer pôs ao Conse
lho Mundial das Igrejas, em 1964: A 
Igreja reflete de modo adequado a im
portante verdade que, em Cristo, não 
há nem homem nem mulher? A orga
nização da Igreja exprime esta ver
dade de maneira adequada?" 

21. LAURENTIN, RENÉ, Réorienta
tion de l'Église apres le troi.leme Sy
nOde, o. c., na nota 1, pago 138. 

22. Sobre a necessidade prévia da 
desclericalização do ministério para' 
abri-lo à mulher, tem Insistido a ilus
tre exegeta Annie Jaubert. Ver pre
fácio ao livro de VINATIER, JEAN, La 
lemme, parole de Dieu el avenlr de 
I'homme, Paris, Éd. Ouvriares, 1973. 
Aproveito para recordar aqui uma opi
niao, que pessoalmente aprovo: a de 
que a ordenação de homens casados 
deveria preceder a das mulheres. Isto 
ajudaria a eliminar certos preconceitos 
a respeito da sexualidade e de uma 
pretensa incompatibilidade entre o ma
trimônio e a Eucaristia. Certamente, na 
açao pastoral, é importante valorizar 
a missão e a responsabilidade dos ca
sais tanto quanto o ministério e a res
ponsabilidade das mulheres. 

23. É necessário informar a opinião 
pública em geral, não s6 os católicos. 
É curioso constatar que hoje, em di
versos parses, uma massa de nao ca

,tólicos exerce pressão sobre a Igreja 
no sentido de manter certas tradições. 
Revela-se aI a funçao legitimadora de 
um sistema social que a relig iAo cristã 
assumiu. 

24. Acolhendo mais uma observa
ção de uma pessoa a que submeti o 
texto, quero notar a ambigüidade que 
pode, às vezes, revestir o noticiário' a 
respeito das realizações de uma ou 
outra mulher. Na medida em que Isto 
parece excepcional, pode simplesmente 
reforçar o preconceito antifemlnlsta. A 
exceção confirma a regra. Car muita 
publicidade a um fato que deveria ser 
considerado normal, pode significar de
formar seu sentido. O exemplo que 
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queria citar é o do Slnodo de 1971. 
Dele participou ativamente uma mulher, 
Bárbara Ward, que foi a primeira re
latora do tema "Justiça." O fato pode 
ser lido diferentemente. Para alguns é 
uma mulher excepcional, ' cujo valor foi 
reconhecido. Mas é uma s6, uma exce
ção. Um bispo, que a el09iou no SI
nOdo, chegou a dizer que' Ceus a fez 
e quebrou a forma. Para outros, o 
extraordinário não é uma mulher falar 
num Slnodo de Bispos, mas que te
nham passado tantos séculos sem con
vidar leigos, homens e mulheres, para 
assessorar reuniões episcopais. Sobre 
a situação de Bárbara Ward no Slno
do, LAURENTIN, RENÉ, Ré,orientatlon 
de l'Église, págs. 152-153 e pág. 334. 

25. Sobre a Influência decisiva da 
educação em modelar um caráter fe
minino inscrevendo na pr6pria perso
nalidade da menina um complexo de 
inferioridade e a aceitaçao natural da 
discriminação, ver o recente best-seller 
BELLOTTI, ELENA GIANINI, Dalla Parte 
delle bamblne, Mllano, Feltrinelli, 1973, 
96 páginas. 

26. A expressão não deve se pa
recer excessiva. Sem lembrar os mui
tos fatos que marcam neste sentido a 
história da Igreja, remetemos ao argu
to estudo de Adriana Zani, citado na 
nota 5. 

27. L'Église el la promotion de la 
femme, O. c., págs. 95-98. 

28. Ibidem, págs. 99-100. 
29. Sobre as discriminações nas 

canonizações, ver CELOOZ. P., Socio
logie el Canonizatlons, Liêge, 1969. 
Mais recentemente, a Imprensa noticiou 
estudos do padre MOLS, R., sobre o 
mesmo tema. Cf. Atualização, n.o 49/50, 
janeirolfeverelro 1973, pág. 59. Cf. 
ZARRI, A. A oração da mulher e a li
turgia feita pelo hoinem, Conclllum, n. ° 
52, 1970/2, págs. 19G-202. VAN EYDEN, 
REN É, A mulher nas funçiiea liIurglcas, 
Concilium, n.o 72, 1972/2, págs. 183/ 
197. 

30. ,Ceve ter ficado bastante eviden
te, nesta altura, que não tratamos da 
missão própria da religiosa na Igreja. 
Não é por desconhecê-Ia, mas só por
que o tema foi abordado em outras 
conferências ao lado desta. 



• 

ALEIXO MARIA AUTRAN, 
irmão marista 

Haveria lugar, hoje em dia, para 
Nossa Senhora na Vida Religiosa? , 
É consolador como se esta reno-
vando essa vida no seguimento da 
Cristo, sobretudo no que diz res
peito à redescoberta da oração e do 
compromisso comunitário. Os reli~ 
giosos estão, graças ao Espírito, 
simplificando e unificando seu olhar 
contemplativo sobre Jesus Cristo e 
o mundo. Estão procurando abran
gê-los e como que abraçá-los num 
mesmo movimento de amor. Mas, 
onde está a Virgem Maria nessa 
vivência do Mistério? Colocar tal 
questão, já é denunciar certa mu
tação na atitude marial de 'tantos 

Irmãos e Irmãs. Tentar uma res
posta lúcida e comprometedora, 
quer ser um ato de renovada espe
rança naquele que, para vir a nós, 
quis o caminho de Maria. Vivê-la 
em seguida, será, por certo, levar 
a sério a sua Encarnação. 

O presente trabalho gostaria de 
suscitar a reflexão de todos para 
três pontos interligados: Primeiro. 
A devoção a Maria na consciência 
e na vida atual da Igreja. Ségundo. 
O dogma de Maria, apelo e funda
mento para uma vivência marial da 
vocação cristã. Terceiro. O lugar 

-de Maria numa vida religiosa a 
caminho da plenitude. 
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Que bom se houvesse uma gran
de partilha, em todos os níveis e 
em todas as nossas comunidades, 

do que o Espírito revelar a cada 
um por ocasião da meditação des
sas páginas. 

1. NAO HAVIA LUGAR PARA ELES 

Na multissecular História da 
Igreja, estamos vivendo uma época 
de "crise" na tradicional devoção 
a Nossa Senhora. Chega-se a falar 
de "declínio" ou "eclipse" da ma
riologia e da mariodulia (1). E isto 
ocorre, paradoxalmente, quando a 
Igreja reunida em Concílio nos 
apresenta a Pessoa de Maria como 
seu Protótipo, e brinda-nos com 
excelente síntese da doutrina cató
lica sobre a participação da Virgem 
na obra salvífica de Cristo, funda
mentando e incentivando uma vez 
mais o culto mariano (2). 

São notórios os sintomas do ar
refecimento. Já não se fala tanto 
de Maria na pregação da Palavra. 
A catequese não tem insistido sobre 
a dimensão marial da História da 
Salvação. Decai a piedade mariana 
nas Igrejas e nos grupos de Igreja. 
O antigo axioma "De Maria nun
quam satis" cedeu lugar, na prá
tica, a outro: "De Maria jam sa
tis!" (3). A Liturgia que, a nível 
de orientação conciliar, enalteceu e 
encareceu a celebração do Mistério 
de Maria (4), não consegue, em seu 
calendário renovado e nos textos 
litúrgicos (Liturgia das Horas, Eu
cologia, Antifonário, etc.) explicitar 
a contento essa participação marial 
nos mistérios centrais de Cristo e 
da Igreja. 

Os pronunciamentos pontifícios 
relativos a Nossa Senhora já "não 
ecoam como · ecoavam, há vinte 
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anos atrás, as alocuções e encíclicas 
marianas de um Pio XII. 

. Alguns Institutos Religiosos que 
tlmbravam em "propagar" a ou 
uma devoção mariana, perderam 
tal caracterização, ao que parece. 
Outros, muito felizes em documen
tos de teologia e espiritualidade 
marial redigidos por ocasião de 
seus Capítulos de Renovação, não 
operacionaram essa redescoberta de 
seu carisma marial em termos de vi
vência de seus membros e sobre
tudo na práxis pastoral. 

Qual o motivo desse fenômeno? 
Estaria distorcida a doutrina do 
Concílio? Por que os Religiosos, 
aos quais esse Concílio, apresentou 
a vida de Maria como modelo 
ideal de consagração a Deus e ao 
mundo (5), andam tão alheados de 
Nossa Senhora? Seria uma questão 
de "formação" ou de "esquecimen
to"? 

E os sacerdotes dão à Mãe de 
Jesus o "lugar" que lhe compete 
nas assembléias cristãs a que pre
sidem? Qual é esse "lugar"? Com 
o desaparecimento, quase genera
lizado, de um verdadeiro curso de 
teologia marial nos SelllÍilários, 
Institutos e Universidades de Teolo
gia, corre-se o risco de se esbater 
completamente a imagem da Vir
gem na mente e no coração dos 
futuros Pastores do Povo de 
Deus (6). 



Em Nazaré, Paulo VI professou 
sua fé em Maria, vendo-a como · 
Mestra de autenticidade e de vida 
cristã (7). Vezes repetidas, o papa 
tem lançado apelos no sentido de 
reafervorar Pastores e fiéis no amor 
à "Mãe da Igreja". Serão palavras 
lançadas ao vento? 

Quantas são as "almas mariais" 
hoje em dia? Segredo de Deus! 
Existem, por certo, mas por que 
não irradiam como outrora? 

Em contrapartida, por que tor
nam legião aqueles católicos, cujo 
universo espiritual é o próximo, é a 
Igreja, é o mundo sem Maria? Se
gredo de Deus ou perda progressiva 
de um valor essencial ao cristia· 
nismo? 

Diante dos sinais inequívocos de 
uma "amnésia mariana", são co
muns duas reações, Uma, nostál
gica, sentimental, periférica. Outra, 
de cunho racionalista, crítica, mar
ginal. Ambas, estéreis, como as 
tendências que exprimem. Impro
priamente, designou-se tais tendên
cias de "maximalista" e de "mini
malista" (8). A primeira, sempre 
verificável nos arraiais católicos, se 
refugia hoje no pessimismo nostál
gico dos· que vivem lamentando um 
prematuro ocaso da "era marial" 
anunciada com a proclamação do 
Dogma da Assunção (9). Recordam 
a Igreja de ontem e culpam a de 
hoje por sua "protestantização", 
por sua mania iconoclasta, cuja 
primeira vítima, dizem, é Nossa 
Senhora. Por vezes, essa reação se 
·manifesta agressivamente em tenta· 
tivas de se recuperar certas práticas 
devocionais ora em desuso, ou en
tão, numa polarização para pre
tensas mariofanias. É a busca de 

novas mensagens e de novas apa· 
rições (10). 

A tendência antitética (mariofo
bia?) ressurge atualmente na atitude 
racionalista com que se procura 
"justificar" a redução mariológica 
da teologia, da pastoral e da pie
dade cristã. Chovem os argumentos 
(e alguns de valor). Da seculariza
ção religiosa à desmitologização 
dos Evangelhos da · Infância de Je
sus (ponto de apoio para a doutrina 
e o culto de Maria), todos os fatos 
e conquistas teológicas e ideológicas · 
são aduzidos e dogmatizados. Ve
jamos alguns, a título de exemplo. 

Nova percepção da mulher em 
seu papel na sociedade e na Igreja. 
Antes, era ela sublimada num de· 
terminado clichê mariano. Hoje é 
preciso vê-Ia na sua própria identi
dade e 1ibertação. "Nem Eva nem 
Maria!" Conclusão: "Para que Ma-
ria?" Cale-se Maria. . 

O Concílio, corrigindo certos 
desvios de um conhecido "marianis
mo", quer dizer, dé certo tipo de 
devoção a Nossa Senhora que pu
nha em surdina a Pessoa e o Culto 
de Cristo, propugnou o cristocen
trismo. Por outro lado, orientou-nos 
na linha do comedimento, da po
breza, do silêncio, reconduzindo
nos à(s) imagem(s) bíblica(s) de 
Maria. Que ao antigo estilo lauda· 
tório da pregação e da devoção 
marianas, suceda, enfim, a desejada 
discreção, bem mais concorde com 
o papel e o perfil da Mulher que 
esteve nas origens da kenose do 
Cristo (11). Seríamos quase convi
dados a optar por uma teologia e 
uma espiritualidade da "morte de 
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Maria" (contradizendo a palavra 
bíblica: ''Todas as gerações me cha
marão bem-aventurada!" Lc 1, 48). 

Sobre Maria, deixe-se a outros 
tempos o interesse e a reflexão 
(evasão futurista) ou então, diga-se 
apenas o estrito necessário para não 
mutilar a mensagem cristã. Aliás, 
nesse particular, imitemos a comu
nidade cristã primitiva (de J erusa
lém), em cujo meio surgiram os 
evangelhos sinóticos. Se lá, grassava 
o antifeminismo semita (12), em 
nossa sociedade em mutação, tem
se alergia (?) aos privilégios, ao 
culto dos heróis e santos, aos in
tercessores e advogados. A purifi
cação da tradicional imagem de 
Deus toma, por assim dizer, obso
leta a devoção a Maria, vista co
mo, em outras épocas, Medianeira, 
Rainha e Advogada. 

A reinterpretação do dogma cris
tão, a que está obrigada a teologia 
do nosso tempo, exige revisão de 
nossas categorias mariológicas. 

A devoção mariana, sentenciam 
outros, é campo minado de comple
xos e deficiências psicológicas, uma 
forma de infantilismo religioso in
compatível com o ideal cristão. Os 
psiquiatras encontrariam farto ma
terial para ilustrar certas carências 
afetivas, processos, funções e dina
mismos falhos em nossa persona
lidade, evidenciáveis em certas ma
neiras de se cultuar ou de se ima
ginar a Virgem Mãe. 

E a doutrina mariológica, pen
sam certos críticos da História dos 
Dogmas ou da Piedade, é um repo
sitório de mitos e arquétipos do 
inconsciente coletivo da humanida
de. Projeções "canonizadas" das 
nossas representações de materni-
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dade e de ' virgindade conjugadas, 
de perfeição humana sem falha, do 
eterno feminino, etc. A mariologia 
seria simples ideologia da "anima", 
isto é, da carga de feminilidade que 
pervade todas as dimensões da rea
lidade humana. 

De ,tantas e tais críticas, a con
clusão é fulminante. O avanço das 
ciêucias humanas (psicologia, socio
logia, antropologia, ,história das re
ligiões e da cultura, filosofia da 
mulher, exegese e hermenêutica, 
etc.), sua contribuição preciosa e 
necessária à Teologia do Mistério 
Cristão; tinham que recuar as on
das crescentes da mariologia e de
ter a inflação da piedade mariana. 
Tínhamos que chegar a essa "época 
marial glaciária" (13). 

Um ecumenismo mal compreen
dido colaborou igualmente, sobre
tudo em meios eclesiásticos, para 
certa conspiração de silêncio . em 
torno de Maria, Mãe de Jesus e 
Figura da Igreja (14). 

S. De Fiores, num estudo recente 
sobre "O culto marial na Igreja 
atual" (15), julga poder resumir as 
diversas causas da crise marial .na 
"confrontação e no encontro do 
"movimento marial" (16) com ou
tros movimentos ec1esiais muito 
ativos em nosso tempo. Escreve: 

"Com efeito, a piedade marial, 
bem como a mariologia, desenvol
veu-se num passado recente numa 
direção unilateral, concentrando a 
atenção sobre a relação com Nossa 
Senhora, sem colocá-la em conexão 
adequada com os outros elementos 
do Mistério cristão. A promoção do 
culto marial, justamente considera
da como valor que favorece um en-



contro autêntico e muito íntimo 
com o Cristo, perigava tomar-se 
hipertrofiada . e provocar exageros 
verbais, conceituais e sentimentais". 

Nesse sentido, a "crise" marial é 
benéfica. Obriga a Igreja de hoje 
a purificar, unificar e aprofundar 
sua imagem de Maria. :a crise de 
crescimento que levará à maturida
de espiritual, se for bem superada. 

Antes, porém, de prosseguirmos, 
compensaria colocar certos interro
gativos: 

• Será mesmo um "valor" a de
voção a Nossa Senhora? Por que? 

• Onde situá-Ia na nova escala 
de valores, que o cristão é convi
dado a estabelecer no diálogo crí
tico e construtivo com o mundo 
moderno e o mundo de amanhã? 

• Sua legitimação pelas diversas 
opções teológicas compatíveis com 
!! fé católica, permanece ainda vá
lida? Ou já não serve? Em que 
base reformá-la? 

• Se, na Igreja de Cristo, há 
. tantos modos de se viver o "ser 
cristão", lJ.ão seria a , união espiri
tual com Maria algo muito pessoal, 
privatizante, meramente opcional 
ou 'carismático? 

• Mas, qual deve ser a verda
deira impostação da devoção a Ma
ria, tão recomendada pela Igreja 
ainda hoje? E tão profunda na 
alma simples do fiel "que não está 
a par de teologia"? 

Um observador atento desse re
fluxo ou mesmo do cessar do Mo
vimento Marial na Igreja, não es
tará por certo surpreendido com o 
que se passa. Não é a primeira vez 
que, em sua caminhada com . a 
Igreja rumo à Parusia, Nossa Se
nhora refaz a experiência daquela 
primeira participação na kenose de 
seu Filho, quando, na longa vigília 
do Natal, após elogiosa acolhida na 
casa de Zacarias e Isabel, faltou
lhe um lar em Belém. "Não havia 
lugar para eles". Desígnio de Deus 
no desdobrar histórico do Mistério 
Pascal. 

2. E O DISCIPULO A ACOLHEU EM SUA CASA 

A malquerença dos betlemitas 
em hospedar a José e a Virgem 
grávida do Cristo, pode-se crer, 
relaciona-se com a observação geral 
do prólogo de São João: "Ele veio 

~ ao que era seu, mas os seus nao o 
receberam". Sempre houve uma 
como que névoa a nos impedir ou 
dificultar o "reconhecimento" da
quele que está no meio de nós, 
como um dos nossos. Opacidade 
tenebrosa do nosso pecado ou/e 
luminosidade inacessível do 5eu 

Mistério? Na lógica da Encarnação 
é, aos poucos, lenta e progressiva
mente, que Ele se desvela aos olhos 
de nossa fé. 

Dessa revelação gradativa faz 
parte, e a um título privilegiado, a 
pessoa e a função histórico-salvífico 
de Maria. Nós a percebemos sem
pre "em situação" (e como seria de 
outro modo?) e condicionados por 
nossa cultura e nossos esquemas 
mentais. As imagens que formamos 
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da Mãe de Jesus, embora sirvam 
para nos unir à sua· pessoa, têm as 
conotações da nossa época; são 
parciais, sujeitas · a deformações por 
excesso ou por deficiência. Não se 
identificam com Maria. Nunca che
garemos, nessa terra, representá-Ia 
"tal como Ela é". 

Há, no entanto, um dado 
evangélico inicial, ponto de referên
cia, pedra de toque, célula germinai 
de todas elas. A presente crise ma
riaI, como dissemos, é um desafio 
e um convite a voltarmos ao ponto 
de partida da Revelação sobre Ma
ria; não, evidentemente, para des. 
truirmos tudo o que foi conquistado 
pela reflexão através dos séculos, 
mas para fazermos nova síntese vi
tal, reencontrarmos, límpida e fe
cunda, a memória daquela a quem 
devemos venerar e amar em comu
nhão com o Cristo e com todos os 
seus santos, em Igreja (17). . 

Na consciência da Igreja, o culto 
marial deve ser generosamente pro
movido, centrado em Cristo e no 
mistério da Igreja, purificado de 
suas deformações, renovado e har
monizado com a liturgia, aberto ao 
ecumenismo e inserido na realidade 
da vida contemporânea (18). Qual 

. é mesmo a imagem primitiva e fon
tal de Maria? Qual 'li nascente 
evangélica da teologia marial? 

Há uma afirmação bíblica funda. 
mental: é a da filiação marial de 
Jesus. "Natum ex Maria Virgine" 
dirão todos os símbolos de · fé, . tra
duzindo a solene declaração de 
Paulo aos gálatas: "Deus enviou 
seu Filho nascido da Mulher" (Gál 
4, 4) e a simples informação de 
.Mateus: "Maria de quem nasceu 
Jesus, que chamamos o Cristo" 
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eMt I, 16). Nesse dado inicial está 
nuclearmente tudo o que, na Tradi
ção da Igreja, sob a luz diretiva do 
Espírito de Verdade, a reflexão teo
lógica iria, pelos séculos afora, des
cobrir a respeito dessa Mulher que 
embalou nos braços a humanidade 
de um Deus, feito seu Filho para 
entrar em nossa história. 

Essencialmente Maria é um ser 
de relação maternal com o Filho 
de Deus feito homem. Sua mater
nidade é o que a vincula, em Cris
to, a Deus e à Igreja, diria, ao 
cosmos. E isso de modo inconcebí. 
vel e insuperável. "Ninguém como 
Maria", diziam os Santos Padres 
tomados de vertigem, ante o "mis
tério que nessa Virgem se encerra". 
Ela é a toda relativa a Cristo (e 
correlativa à Igreja, serva do mun
do). Tornou-se conhecida na me
dida em que se desenvolveu o co
nhecimento de seu Filho, e por 
necessidades cristológicas do povo . -cnstao. 

Com efeito, o primeiro texto ma
riano, pós-bíblico, (da lavra de Iná
cio, mártir de Antióquia, século lI), 
já relaciona sua virgindade com a 
conceição, o parto e a morte de 
Cristo, designando-a também como 
mistério oculto ao demônio e que 
convém proclamar em atlas vozes! 
Por que "em altas vozes"? P·ara 
que se conheça a verdadeira identi
dade de Jesus Cristo. Da mesma 
forma, .que a maternidade humana 
de Maria evidencia a perfeita hu
. manidade dele e sua 'solidariedade 
fraterna conosco, assim também a 
virgindade fecunda da Mãe é sinal 
da divindade desse Filho e da abso
luta gratuidade da nova ordem que 
Ele veio estabelecer em · nome do 



Amai absolutamente primeiro do 
Pai. 

A "virginalidade" apareceu, pri
meiramente, na consciência da Igre
ja, como característica "divina" das 
origens humanas de Jesus (sem ne
nhum parentesco com os mitos 
pagãos). Só depois refluiu e refletiu
se na pessoa de sua Mãe, a ponto 
de Ela ser conhecida e chamada 
pelos cristãos, desde o século 11, 
como a AEIPARTHÉNOS, isto é, 
a Sempre Virgem. 

Aeiparthénos 'IHEOTÓCOS: A 
Sempre Virgem Maria, Mãe de 
Deus! 

O título Theotócos (19) foi o car
tão de identidade colocado a ser
viço da compreensão ortodoxa do 
Mistério de Cristo. "UM SÓ e 
MESMO FILHO é o gerado eter
namente pelo Pai, segundo a divin
dade, e o gerado, no tempo, pela 
Virgem Maria, conforme à huma
nidade" Essa doutrina do Concílio 
de Éfeso (431) levava diretamente 
à definição do Concílio de Calce, 
dônia (451), fundamento imperecí
vel de toda a cristologia, que nós 
costumamos expressar na doutrina 
das duas naturezas, divina e huma
na, hipostaticamente unidas na 
mesma Pessoa do Verbo de Deus 
encarnado. 

N o século 11 ainda, esboçou-se o 
paralelismo Eva-Maria (São Justi
no, Santo Ireneu) e descobriu-se · a 
analogia (identidade?) entre Maria 
e a Igreja (Santo Ireneu). Estava 
aberto o caminho à investigação e 
elaboração teológica sobre o Misté
rio de Maria. Notável a contribui
ção do "sensus fidelium" (instinto 
sobrenatural dos cristãos movidos 

pelo Espírito) na descoberta teoló
. gica de Maria (20). Logo se fez luz 
sobre a Santidade Perfeita da Mãe 
de Deus (doutrina que iria desem
bocar nos dogmas da Imaculada 
Conceição e da impecância de Ma
ria), sobre' sua glorificação corporal 
(Assunção ao céu) e sua participa
ção na obra redentora de Jesus 
(generosa companheira do Salvador 
aqui na terra e celestial intercessora 
nossa junto de Deus em Cristo). 
Esses diversos aspectos do Mistério 
de Maria não foram captados fora 
da esfera crística e ecIesial. 

Muito ao contrário: aparecem 
como outras tantas irradiações da 
graça e do poder de Cristo, ilumi
nações particulares de sua Reden
ção universal e prodigiosamente fe
cunda, a ponto de tornar a primeira 
das redimidas (Maria Imaculada) 
sua ' cooperadora na redenção de 
todos os homens. É claro que nem 
sempre a harmonia e plena inserção 
dos privilégios e funções de Maria 
no Mistério do único Mediador 
Jesus Cristo brilharam tão lumino
samente no céu da teologia. 

A teologia marial, nascida, por
tanto, junto ao berço da cristologia 
e geminada com a eclesiologia, 
cresceu .. serviço dessa intelecção 
mais profunda do Mistério Cristão, 
como tantas vezes têm sublinhado 
os Papas e Santos da Igreja. Por 
detrás de todos os desvios e erros 
possíveis (somos teólogos em via 
e em viagem!), estav" o Espírito 
de Deus mostrando na Virgem a: 
dimensão materna do amor 'salví
fico do Pai, que nos envolve como 
filhos em seu Filho. 

Jamais se conseguirá esgotar a 
riqueza e o sentido profundo da 
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disposição divina que se manifesta 
na vocação de Maria para uma ma
ternidade messiânica. Modalidade 
histórica e, como tal, essencial à 
Encarnação redentora de Jesus 
C{Ísto. Essa maternidade, que Maria 
assumiu na · plenitude de ·fé e de . . .. - , amor, constitUI a partlclpaçao ma-
xima na Humanidade de Cristo. 
Dom supremo da graça a . Maria, 
foi por ela recebido, agradecido e 
vivenciado na diafaneidade de sua 
virgindade e pobreza espiritual. 
"Fez em mim maravilhas o Onipo
tente, pois olhou para a pobreza de 
sua Serva!" 

Ser Mãe, para Maria, foi existir 
em comunhão dinamicamente re
ceptiva com esse Filho que Deus 
lhe deu para dá-lo ao mundo. Não 
é precisamente essa a definição, a 
missão, a meta histórica da Igreja? 
Se Maria nos revela a constituição 
humano-divina, a unidade ontoló
gica de Jesus Cristo e sua missão 
redentora, ela também nos desven
da o mistério da Igreja de Cristo, 
que é ser comunhão materno-virgi
nal com Ele, deixando-se invadir 
pela vida trinitária e comunicando-o 
ao mundo, como serva e pobre do 
Senhor. 

. Uma das riquezas do Concílio 
foi insistir sobre essa dimensão mo
delar do mistério de Maria. Maria 
foi a Igreja em germe, a Igreja pré
existente, a Igreja durante a vida 
terrena de Cristo, a Igreja já con
sumada, na ordem da fé, da cari
dade e da união com Ele. Em Ma
ria, concentra-se e personaliza-se ·a 
Igreja numa Virgem cheia de vida, 
mulher nova, mãe dos vivos, Espo
sa e Serva do Senhor, toda bela, 
sem mácula alguma, expressão viva 
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e eloqüente :dopoder de Deus na 
debilidade hum ana. Ela é o protó
tipo, a realização pessoal e perfeita 
dessa Igreja, criada no Espírito 
Santo para ser toda acolhimento e 
comunhão, serviço aos homens e 
louvor do Pai, memória de Jesus 
Cristo e mãe eSpiritual de seus . -lrmaos. 

Nessa perspectiva podemos com
preender melhor o "retrato" de Ma
ria que nos deixaram as sucessivas 
gerações de cristãos, e que talvez 
pudesse contrastar bastante com a 
imagem evangélica que nos lega
ram as primeiras testemunhas do 
Senhor Jesus, contemporâneas de 
sua Mãe. Já no Concílio de :Bfeso, 
um Cirilo de Alexandria identifi
cando Maria e a Igreja, prorrompia 
em louvores à "Mãe", por quem o 
Evangelho se tornara conhecido em 
todo o orbe. Oratória bombástica? 
Não, compreensão superior dos ar
canos divinos. 

Voltemos, porém, à singeleza das 
imagens evangélicas de Maria. Ima
gens, porque cada evangelista re
traçou-nos a Mãe de Jesus a seu 
modo, com sua ótica teológica e de 
acordo com as opções pastorais que 
determinaram seus escritos. Um 
São Marcos, por exemplo, que, à 
primeira leitura, pouco diz sobre 
ela, tributário que era da corrente 
antifeminista da tradição de Jerusa
lém, mostra-nos Maria muito mais 
ligada a Cristo, seu Filho, pelos 
laços espirituais do que pela carne 
e pelo sangue. Ela é Mãe de Cristo 
por cumprir docilmente a vontade 
de Deus (acolher e fazer a pala
vra (21). 

Já São Lucas, expressão, no 
Evangelho da Infância, da tradição 



helenista, descreve, com carinho e 
riqueza de intuição, a posição dessa 
Virgem cheia de graça no evento 
Jesus Cristo. Ela é a Filha de Sião, 
escolhida por Deus para gerar, em 
nome e a ·favor de toda a humani
dade, o Messias de nossa raça, Fi
lho do A'itíssimo. É a Arca da Nova 
Aliança de Deus com os homens, 
envolta pela sombra fecundante do 
Espírito de Deus. A mais perfeita 
dos pobres de Yahvé, cujo cântico 
de humildade e alegria é a própria 
teologia da História agora redimida. 
S a Mãe intimamente unida ao seu 
Filho que cresceu, sob seus cuida
dos, mas que de uma feita lhe sig
nificou misteriosamnete a sua . Pás
coa para o Pai (22). É a grande 
contemplativa dos mistérios de 
Cristo, cujas palavras ficavam-lhe 
no coração e produziam mil por 
um. 

E o evangelista São João, que 
imagem de Nossa Senhora nos dei. 
xou esse apóstolo teólogo? Imedia
tamente ocorrem-nos à lembrança 
os episódios de Caná e do Calvá
rio, onde o evangelista registrou a 
presença "misteriosa" de Maria. 
Em Caná, a Mãe de Jesus é, sim, 
presença solícita, humana, femini
na, pedindo e acolhendo na fé o 
primeiro "sinal" .manifestativo da 
messianidade de Cristo. E sua inter
venção origina, de certo modo, a 
fé nos primeiros discípulos de Jesus. 
Mas Caná é também o momento da 
separação, do distanciamento pro
visório, da aparente morte na co
munidade materna com seu Filho. 
Jesus lhe recorda seu lugar, agora, 
na penumbra, enquanto não raiar 
a ,luz da Ressurreição. É preciso que 
Ela diminua e desapareça para Ele 
crescer e aparecer como o Mes-

sias (23). "Quando a mulher está 
para dar à luz, fica triste porque ' 
veio a sua hora. Mas, depois que 
deu à luz a criança, já não se lem
bra da aflição, por causa da alegria 
que ' sente de haver nascido um 
homem no ' mundo" (Jo 16, 21). 

. Essa "HORA" de Jesus "nascer 
pela morte pascal" seria também a ' 
"hora" da nova maternidade de 
Maria e de sua manifestação aos 
discípulos como a 'Mãe'. Soou no 
Calvário, e lá estava a Mãe de 
Jesus, nota S. João, de pé junto à 
cruz. Num gesto profético de con
fiar sua progenitora aos cuidados 
do discípulo preferido, Jesus pre
tende dizer-nos algo muito mais 
profundo, intimamente ·relacionado 
com sua obra redentora. E dessa 
intenção de seu esposo, bem . se 
apercebeu a Igreja (24). Em João, 
Cristo vê todos "os seus". Em Ma
ria, designa a "Mãe espiritual" des
ses discípulos, sua Igreja, novo 
Povo de Deus. Aquela MULHER 
que, desde o Fiat da Anunciação, 
sustentado corajosamente no Calvá
rio; estava cooperando por sua fé e 
caridade, para que nascesse ·a Igre
ja. Disse Jesus: "Mulher, eis o teu 
filho! Tens uma nova maternidade, 
És o começo e a Mãe da Igreja, 
da minha Igreja!" E ao disdpuJo: 
"Eis a tua Mãe" ''Tu e eu somos 
um, todos os meus discípulos que 
representas, sou Eu!" 

E o discípulo a acolheu em sua 
casa! 

Provavelmente, no princípio, 
João viu em Maria uma pessoa 
muito querida, uma pobre viúva 
sem filhos, Mãe de seu Mestre e 
entregue à sua solicitude e à sua 
afeição. Aos poucos, aprendeu a 
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tratá-Ia c.omo verdadeira mãe. Na 
luz pascal e graças :à experiência 
de uma vida espiritual (seguudo o 
Espírito) com Maria, foi descobrin
do cada vez melhor o sentido mais 
profundo das palavras e do gesto 
derradeiro de seu Mestre. E quando 
consignou o episódio ern seu evan-. 
gelho espiritual, usando um método 
que lhe era próprio e que consiste 
em buscara significação profética 
e eclesial das palavras de Jesus 
(para que creiamos), fê~lo, sem dú
vida, para que todos aprendêssemos 
as relações espirituais existentes en
tre a 'Mãe de Jesus e tedes .os ho
mens que Ele amou até o ·fim. Nãe 
saberíamos dizer até que ponto, ele 
entreviu nossa tomada de censci
ência eclesial da maternidade de 
Maria. Nem era necessãrie. O Espí
rite, que sopra onde quer, dirigiu 
ess·a censcientização ao longe 'da ' 
História. . 

Se o relacionamente espiritual de 
Maria com a Igreja viva se des
creve em termos de maternidade na 
ordem da graça: a atitude mais co
erente dos cristãos para com Ela 
é a piedade filial. Fazer como Jeão: 
acolhê-Ia na intimidade da própria 
vida espiritual; dar-lhe e 1ugar que 
lhe cempete em nessa educação e 
em nosso crescimente em Cristo; 
introduzi-la em ' nossa comunhão 
pascal e existencial com e Verbo 
encarnado e glorificade. 

Observa e teólogo cenitecido, 
SchilIebeckx: "O dogma de Maria 
é a niotivação da deveção mariana. 
Por ~rte de Deus, e degma é um 
apelo clare aos homens. :e um con
vite do amor divino, solicitando 
nossa atençãe e nossa resposta. O 
dogma que ensina que Maria é Mãe 
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de Deus constitui . então um apelo 
divino a praticarmos a devoção ma
riana, e . esse apelo vem do cerne 
da redenção. :e para isso que o 
culto mariano está tão intimamente 
ligado ae cristianismo, e negligen
ciá-Ia seria mutilar a vida cris
tã (25). 

A devoção marial é dimensão da 
própria vida da Igreja, e censeqüen
temente da vida religiosa consagra
da. Em que censistirá essa devo
ção? Como evidenciá-Ia em ,termes 
vivenciais? 

Respigando nos decumentos cen
ciliares, seria fácil compreender 
como a Igreja, guiada pelo Espírito 
Santo, honra a iMaria como Mãe 
Santíssima, dedicando-lhe afeto fi
lial. Contemplar a santidade miste
riesa de Maria, refletir amerosa
mente à luz do Verbo Encarnado 
sebre e seu Mistério, imitar-Johe a 
vida teologal é para a Igreja pene
trar mais e mais no mistérie de 
Cristo e assemelhar-se mais a seu 
divino Esposo. É tornar-se, também 
ela, mãe dos filhos de Deus e vir
gem na integridade da fé. 

Honrar e exaltar a Maria "que, 
pela sua cooperação íntima na his
tória . da salvaçãe, de certo modo 
reúne e reflete as maieres exigên
cias da fé"; prestar-lhe um culto 
especial, todo feito de veneraçãe e 
de amor, de confiança e de recurse, 
de imitação diligente, é amar e glo
rificar o Cristo e deixar-se atrair 
pelo amor do Pai. Por isso, o Con
cílio exorta todos .os que constituem 
a Igreja a promever o culto a 
Maria, a devoção a Maria, que n.ão 
pode consistir em sentimentalismo 
estéril ou em vã credulidade, mas 



. 
procede da fé verdadeira, que nos 
leva a reconhecer, amar e imitar a 
Vkgem Maria na caridade de 
Cristo (26). . 

O essencial na devoção a Maria 
é sua motivação bíblico-teológica e 
sua orientação vital para nosso cres
cimento em Cristo. Cristo; ontem, 
hoje e para sempre, Princípio e Fim, 
Alma e ómega, aquele que tudo 
renova e cuja palavra permanece 
eternamente, continua a proclamar 
a maternidade eclesial de sua Mãe 
e a convidar-nos para que a ele 
demos, um luga,r, um espaço em 
nossas vidas. 

Olhar para Maria, rea~zação su
prema do "coração novo" e começo 
da nova criação no Espírito. Agir 
como Ela agiu numa abertura sem
pre . maior de nós mesmos para o 

amor maior. Prolongar o seu Fiat 
. de acolhimento e de comunhão, de 
disponibilidade e de serviço, de 
fraternidade e de amor filial. Cami
nhar sempre como ela e com ela 
na . obscuridade da fé, com espe
rança e na pobreza, oferecendo ao 
Pai toda a nossa capacidade para 
que seu Filho se encarne, por nós, 
a serviço da redenção. Não seria 
essa, por acaso, a verdadeira im
postação da devoção marial dos re
ligiosos? Algo muito especial os 
vincula a Maria: levam a mesma 
vida virginal e pobre que Ela abra
çou no seguimento de Cristo (27). 

1:> necessário, pois que ela tenha 
um lugar muito seu em nossas co
munidades, na .formação dos nossos 
jovens, na pastoral em que nos 
empenhamos por exigência de nos-... - . sa propna vocaçao. 

3. NA COMUNIDADE PRIMITIVA, ENTRE OS IRMAOS 

Quanto mais se contempla a 
imagem bíblica de Maria, mais se 
percebe a harmoniosa implicação 
do . seu mi&tério no mistério de 
Cristo e da Igreja. Realmente, o 
mistério mariano é todo recôndito 
em Cristo, como foi sua vida ter
rena, oculta com Cristo em Deus. 

A encarnação atingiu seu clímax 
no mistério pascal, morte e glori
ficação de Jesus, doação de seu 
Espírito vivificante à Igreja, que o 
prolongará, doravante, comunicando 
a salvação aos homens até a con
sumação dos séculos. Maria, pre
destinada a servir maternalmente a 
essa encarnação redentora, emergiu 

• 
aos primeiros albores da epifania 
histórica de Jesus e foi-se apagando 

na luz refulgente do ressuscitado. 
Sua função histórico-salvífica exer
ceu-se, nesse mundo, ·atrarvés de sua 
comunhão aos mistérios gozosos, 
dolorosos e gloriosos de seu Filho. 

Cabia-lhe acolher em nome ' e 
a favor de toda a Igreja a graça, 
que é Jesus. Seu destino humano 
tinha que terminar numa assunção 
antecipada de sua corporalidade na 
glória do redentor. Bons ,teólogos 
opinam que depois de Pentecostes, 
Maria iinba que acabar logo o curso 
de sua vida terrena. Na Igrej~ visí
vel já não 'havia lugar nem função 
para ela. A própria Igreja, na força 
do Espírito recebido, iria perenizar 
no mundo a missão de Maria. Era 
tal a plenitude de vida em Cristo, 
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atingida pela Mãe do Salvador, que 
somente indo-se para 'Deus, poderia 
Ela desdobrar em todas as dimen
sões sua maternidade meta-histórica 
e sobrenatural na ordem da gra
ça (28). 

Antes, porém, que o silêncio des
cesse novamente sobre a humilde 
Virgem, "quae sola sine exemplo 
placui(t) Christo" (Sedulius), São 
Lucas no-Ia apresenta urna última 
vez, em meio à comunidade dos 
discípulos e irmãos de Jesus, na 
sala superior onde Ele havia cele
brado a sua páscoa com os doze. 
Estavam em oração e comunhão 
fraterna, à espera do Dom de Pen
tecostes. 

Quanta beleza nesse derradeiro 
quadro da vida mortal de Maria, 
Mãe de Jesus. Ela que, desde a 
anunciação, fora cumulada pelo 
Espírito de seu Filho e que acabara 
de ser proclamada ·por Ele como 
"Mãe da nova humanidade", toma 
seu lugar no Cenáculo, não como 
pessoa privilegiada ou desligada. 
Está integrada no grupo dirigido 
pelos Apóstolos. CQmo sempre, si
lenciosa, humilde e simples, Mãe 
da Vida! Seu falar é muito mais 
um escutar, um refletir, um teste
munhar a presença interior de seu 
Filho ressuscitado que vai explodir 
na manifestação do Espírito. É tão 
simples, ' extraordinariamente igual 
a todas as mulheres presentes, urna 
irmã de todos e para todos, uma 
fiel discípula do seu Senhor glorifi
cado. Como serva, aceitara outrora 
sua inconcebível maternidade. Como 
serva, aceitou o rompimento dos 
laços carnais dessa maternidade e 
o aparecimento da dimensão defi-
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nitiva, espidtual,eterna de sua in
timidade e cooperação com o Se
nhor. Como serva, insere-se na 
Igreja nascente ' até que seu Filho a 
venha buscar e levá-la corporal
mente para o Pai. 

Nossa Senhora desaparece, pois, 
de nossa objetiva como Membro da 

. Igreja, que é comuIihão fraterna de 
todos o.s homens entre si e com 
Cristo. "Membro santo, membro 
excelente, membro sobreeminente, 
dirá Santo Agostinho, mas membro 

. do Cristo total". 

As últimas palavras de Maria 
consignadas no evangelho: "Fazei 
tudo o que Ele ·vos disser" corres
pondem maravilhosamente a essa 
despedida pentecostal. Por todo o 
seu ser, por toda a sua atitude de 
silêncio e de presença orante, por 
todo o calor humano de sua mater
nidade, a Virgem nos repete e a 
toda. a Igreja: 

"Lembra-te de Jesus Cristo!" (2 
Tim 2, 8). "Segui-lo de perto é 
deixar-se enviar em missão junto 
aos irmãos para que o mundo tenha 
vida em plenitude." 

Que o silêncio orante de Maria, 
crescendo no espaço interior que 
lhe dermos em nossa vida religiosa, 
faça de todos nós, religiosos, humil
des servos do Sen'hor a serviço da 
comunhão dos homens. 

NOTAS 

1. Mariologia é a ciência teológica 
que estuda a função da Virgem Maria 
no mi.stérlo de Cristo e da Igreja. Ma
riodulia é o culto que a Igreja lhe presta 
em razao de sua maternidade divina e 
Intima participação nos mistérios supra
citados. 



2. Discurso de Paulo VI no encerra
mento da '" Sessão do Concilio Vatica
no li, 21 de novembro de 1964. 

3. Para Maria nunca é demais. De 
Maria já se disse demais. 

4. Sacrosanctum Concilium, n.o 103. 

5. Perfectae Carita!is, n. o 25 e Lumen 
Gentlum, n. o 46. 

6. PROVENCHER, N. La Myslêre de 
Marle dans I'enseignemenl de la IMolo
gie, em Cahiers Marials, 88/1973, pp. 
201-206, chama a atenção para esta la
cuna. Segundo ele, a mariologia é cata
Iizadora para uma reflexão em profun
didade sobre a Igreja, a salvação, .a 
pura gratuidade da fé e a participaçao 
nos mistérios de Jesus Cristo. Sua mis
são é ser "ancilla theologiae." LANGE
VIN, G., estudando a conlribulção da re
flexao sobre Maria para a compreensão 
do mIstério cristão, sugere o estudo do 
Tratado de Maria para o térmmo 00 
curso teológico, oportunidade para uma 
slntese e um aprofundamento do misté
rio cristão. Que acham nossos encarre
gados e mestres de estudos seminarls
ticos? 

7. Paulo VI, Ecclesiam Suam, n.o 33. 

8. LAURETIN, RÉNÉ, estudava este 
problema inicial de metodologia mario
lógica, na enciclopédia Maria, Paris. 
1949, tomo I, e sugeria desde então aos 
críticos e misticos (minimatistas e ma
ximalistas ) a áurea via média, agora 
recomendada pela Lumen Gentium, 
n.o 67. 

9. Pio XII em carta ao Secretariado 
Geral das Congregações Marianas, em 
1949, escrevia: "Podemos chamar de 
outra maneira o tempo e a época em 
que vivemos do que tempo e época da 
Virgem Nossa Senhora? É realmente a 
era da Virgem Maria," Documentos Ma
rianos, BAC, n.o 783. 

10. Desde sempre circularam na Igre- . 
ja relatos de intervenções milagrosas e 
revelações de Nossa Senhora. A partir, 
sobretudo, das aparições de 1830, Me
dalha Milagrosa, estas mariofanias se 
lornaram polarizantes para a piedade 

dos fiéis, chegando a constituir um pro
blema de pastoral e um desafio à refle
xão dos teólogos. Sabe-se a prudência 
da . Jgr~ja em aprovar as "apariçoes" ~ 
Atualmente existem sérios estudos his
tórico-crlticos sobre algumas delas, o 
que permite destacar aspectos pslqui
cos, sociais e até polfticos da dimensão 
propriamente religiosa desses aconte
cimentos. S·e, POr um lado, não devemos 
basear nossa devoção merial e nossa 
vida cristã nestes fatos marianos (não 
são um quinto evangelho), por outro 
lado, nao devemos alimentar preconcei
tos racionalistas contra eles. Por que 
não valorizar as mensagens de Maria 
tão coerentes com o Evangelho e tão 
apropriadas a iluminar certos aspectos, 
um tanto olvidados, da revelação crista? 

11. Kenose, termo greco-bíblico para 
designar a maneira da encarnação do 
Filho de Deus que, voluntariamente, se 
despojou de sua glória dívina para as
sumir a nossa fraqueza até a morte. 

12. O trabalho Maria no Querigma da 
Comunidade Primitiva, apresentado pelo 
Pe. Rufino Silic, no Congresso Marioló
gico de San Domingos, em 1965 e pu
blicado nas Atas: Maria in Sacra Scrip
tura, volume IV, Roma, 1967. 

13. FlORES, S. DE, Le culte Marial 
dans l'Egllse Actuelle, em Cahiers Ma
rials, n. ° 91, 1974, p. 55. . 

14. MarIa, Mãe de Jesus e Figura da 
Igreja, titulo sugestivo do livro de Max 
Thurlan, Taizé, 1962, obra que exprime 
certa teologia protestante sobre Maria, 
impressionantemente concorde com a 
doutrina da Lumen Gentium. 

15. Artigo citado, p. 6. 

16. LAURENTIN, R. A questão marial, 
Ed. Paulinas, 1966 e Nossa Senhora na 
Lumen Gentium, Ed. Paulinas. 

17. Ver o Prólogo do Capltulo .VIII da 
Lumen Gentium. 

18. FlORES, S. DE, o. c. pp. 61-64. 

19. Theolócos, expressão antiqulssi
ma, já encontrada nos prlnclpios do sé
culo IV, para designar Nossa Senhora. 
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Literalmente significa: aquela que en
gendra Deus; Mãe de Deus. 

20. DILLENSCHNEIDER, C., Le Sens 
de la FoI el le progrês dogmaUque du 
Mystlore Marlal, Roma, 1954. 

21. SILlC, R., o. c. 

22. LAURETIN, R., Slructure el Théo
logie de Luc. I-li, Paris, 1957. Jésus au 
lemple: Mystere de Piques el foI de 
Maria en Luc, 11. 48-50, Gabalda, 1966. 

23. BRAUN, La Mere des Fideles, Es
sais de Théologie JOhannique, Tournai, 
1953. FEUILLET, A., Los adleux du Chrlst 
à sa Mera el la Malernilé Spiriluella de 
Marle, em NouvRevThéol., 1964, pp. 
469-489. 

24. No Congresso Mariológlco de San 
Domingos estudou-se a interpretação do 

• 
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Testamento do Senhor (Ecce Mater Tua) 
à luz da patrfstica, da teologia moderna, 
dos documentos pontiffclos e da pró
pria exegese. Ver o trabalho de A. Fe· 
uillet, por exemplo: De Muliere parturi
ente el de malernilale splriluali Virginis 
.Mariae secundum :Evangellum SancU 
Johannis, publicado no volume quinto 
de Maria In Sacra Scriptura. 

25. SCHILLEBECKX, ED., Maria Mãe 
da Redenção, passim. 

26. Lurnen Genlium, n.o 66-68. 

27. Lumen Gentium, n.o 46. 

28. MüLLER, A., Pueelo de Msrla y 
su cooperaclón en €oI aconlecimienlo 
Crislo, Myslerium Salulle, volume 111, 
tomo 11, Madrid, 1969. 
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