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DUARTE, Luiz Fernando Dias e outros (orgs), Valores religiosos e legislação no Brasil – a 

tramitação de projetos de lei sobre temas morais controversos, Rio de Janeiro: 

FAPERJ/Garamon, 2009. 

 

Trata-se de preciosa coletânea, que reúne quatro textos elaborados no âmbito de um projeto 

de pesquisa a outros três, sobre temas afins. O projeto de pesquisa intitulado “Entre o 

público e o privado: influência dos valores religiosos na proposição e tramitação de 

Projetos de Lei” foi coordenado por Luiz Fernando Dias Duarte no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional, da UFRJ, em 2006/2007, com a 

participação de vários pesquisadores e o apoio da CCR/PROSARE. Temas como aborto, 

orientação sexual, parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, homofobia, eutanásia, 

embriões de laboratório, fetos anencefálicos e AIDS são contemplados no livro, 

antecedidos por abrangente introdução a respeito das controvérsias existentes no espaço 

público, marcadas pelos valores religiosos dos diversos protagonistas,  durante  e após a 

Constituinte de 1987/88. 

 

Dois capítulos são focalizados neste dica: o de Edlaine de Campos Gomes,  “A religião em 

discurso: a retórica parlamentar sobre o aborto” e o de Fernando Seffner e outros, 

“Respostas religiosas à AIDS no Brasil: impressões de pesquisa acerca da Pastoral de 

DST/AIDS da Igreja Católica”. 

 

O primeiro texto examinou os projetos de lei apresentados à Câmara dos Deputados, tanto 

no sentido da descriminalização do aborto quanto em sua categorização como crime 

hediondo, inclusive as justificativas e os discursos na imprensa a respeito do tema. A autora 

mostrou que há uma intensificação da discussão pública dessa questão, acompanhada da 

explicitação de sua fundamentação religiosa, mas que não há homogeneidade no campo 

religioso, entre os católicos nem entre os evangélicos. As Católicas pelo Direito de Decidir 

são um bom exemplo de divergência dos fiéis diante da hierarquia eclesiástica, assim como 

as posições de presbiterianos, metodistas e universais situam-se num crescendo de 

tolerância diante das condições aceitas como legítimas para o aborto legal. 

 

Para Edilaine de Campos Gomes, os políticos religiosos e os políticos sensíveis à 

descriminalização estão em contínuo confronto. Cada projeto e cada passo na tramitação 

causa “debates e reações fervorosas”, como a “defesa da vida” diante de toda e qualquer 

tentativa de tratamento do aborto como questão de saúde pública. Mas, uma mudança 

importante foi assinalada: as justificativas tendem a extrapolar o fundamento da crença na 

origem divina da vida.  

 

“Cada vez mais os argumentos se pautam pela mediação do religioso com a linguagem 

médica e jurídica. Os próprios parlamentares religiosos que se vinculam ao debate são ou 

tornam-se especialistas no tema e nos procedimentos legislativos que possibilitam ou 

impedem a aprovação de projetos no parlamento. Nos dois lados da interlocução são 

determinados atores que assumem e levam adiante o debate sobre a criminalização ou 

descriminalização. O ponto que os une é o compromisso, mesmo que oposto, de discutir 

publicamente a questão, enquanto grande parte dos parlamentares não se filia a nenhuma 

corrente, aguardando os acontecimentos. Por outro lado, o posicionamento em torno da 
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questão não é um consenso entre as igrejas protestantes, como parece ser, ao menos em 

termos institucionais, na Igreja Católica.” (p. 65) 

 

A conclusão da autora é que a diversidade de posições abre possibilidades de diálogo entre 

os parlamentares das diversas posições sobre a questão do aborto. 

 

O texto sobre as doenças sexualmente transmissíveis foi desenvolvido com o apoio da 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS-ABIA, com pesquisa empírica em Porto 

Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Recife, em cujas áreas metropolitanas os 

autores buscaram documentar a atuação das tradições religiosas católica, evangélica e afro-

brasileira diante dos desafios do HIV/AIDS no país, nos níveis populacional, institucional e 

político. No texto incluído na coletânea aqui examinada, Fernando Seffner e outros 

focalizaram o caso da Pastoral DST/AIDS, vinculada à CNBB. 

 

Os pesquisadores identificaram cinco focos de tensão que atravessam a atuação da pastoral: 

- entre as posições sobre DST/AIDS assumidas pela CNBB e as da direção mundial da 

Igreja Católica, representada pela Cúria Romana, do que a defesa cautelosa do uso dos 

preservativos pelos bispos brasileiros é o exemplo mais importante; 

- disputa pela direção da pastoral entre os ativistas católicos e a hierarquia eclesiástica, que 

se desdobra na disputa entre a priorização da prevenção contra a assistência;  

- disputa pela liderança entre a Igreja Católica e as outras igrejas do campo cristão; 

- estratégias de crescimento da pastoral de DST/AIDS na relação com as demais pastorais 

(como a da mulher marginalizada, a carcerária a universitária e a familiar), e mesmo da 

Igreja Católica, de uma maneira geral; 

- disputas entre a pastoral DST/AIDS e as demais ONGs que atuam no mesmo campo, 

particularmente quando se trata de prevenção, de homossexualismo e das conquistas 

femininas. 

 

Os autores sublinham o fato de que a Igreja Católica conta com uma estrutura de âmbito 

nacional e internacional, “guarda profundas relações com o Estado”, de onde obtém os 

recursos para sua atuação, mas o objetivo principal da pastoral é o de “evangelizar homens 

e mulheres” ou dito em outras palavras, “trazer o anúncio boa nova”, o que não coincide, 

necessariamente, com as políticas públicas.  

 

“A política pública em AIDS busca, há bastante tempo e de forma consolidada, efetuar o 

desenho de estratégias de prevenção em AIDS junto à população homossexual combinada 

com ações de valorização da autoestima desta identidade sexual, o que explica propagandas 

de televisão inclusive, em que a homossexualidade masculina e feminina é mostrada de 

forma ‘positiva’ e bem aceita. Para a Igreja Católica, essa identidade sexual é aceita com 

muitas reservas; no limite podemos até colher depoimentos de autoridades eclesiásticas que 

falam de não-aceitação.” (p. 174) 

 

Diante de posicionamentos assim opostos, Seffner e sua equipe adverte: “Pensando nos 

valores do Estado laico, na defesa das liberdades laicas, temos aqui matéria para muita 

reflexão.” (idem)   
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Os autores concluem seu texto com a indicação da necessidade de reflexão sobre a 

laicidade do Estado. Com base nas estatísticas que mostram o Brasil como “o maior país 

católico do mundo”, a Igreja Católica tem conseguido assumir o papel de “porta-voz dos 

excluídos brasileiros”, que lhe tem valido o apoio do Estado para suas obras de 

assistenciais. “Ela parece ser uma herança dos tempos em que a Igreja era praticamente um 

Estado ou uma vocação da Igreja para ser Estado e concorrer com o Estado laico.” (p. 177)  

 

 

 

Dica de Luiz Antônio Cunha 

 


