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Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente 

descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha 

fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, 

e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das 

suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. 

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, 

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao 

meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará 

a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos 

ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a 

tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à 

tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te 

guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas 

mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 

Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo 

ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu 

lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o 

glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha 

salvação. 

 

(SALMO 91) 

 

 

 

 



RESUMO  

 

A Tese tem o objetivo de compreender o processo de idealização da família nos discursos 

pastorais da Igreja Católica. Para isso pretende analisar a proveniência e ressignificação dessa 

idealização, a partir de documentos pontifícios e conciliares, difundidos internacionalmente 

entre os séculos XIX e XX, disponíveis no site do Vaticano. Tem caráter original e inovador ao 

filiar-se epistemologicamente aos estudos histórico-comparados em educação, priorizando a 

abordagem qualitativa e adotando referenciais analíticos sobre as interfaces entre os discursos 

pastorais, as estratégias de poder e os artifícios de saber, além de utilizar como aportes 

metodológicos a interpretação monumental dos documentos e a descrição dos enunciados. Em 

tempos de fanatismo religioso e preconceitos exacerbantes, a Tese tem relevância científica, 

cultural e social, pois instiga reflexões para que a família deixe de ser entendida como unidade 

autônoma, arraigada em ligações biológicas ou representacionais imutáveis. Sinaliza algumas 

contribuições ao conhecimento histórico dessa instituição, com possíveis interposições na 

atualidade, ao salientar como a Igreja Católica sancionou modos de existência para homens e 

mulheres, repudiando alguns e valorizando outros, enfatizando assertivas sobre a ordem da 

família e suas regulações educacionais no lar. Considera que, no processo de proveniência, a 

ordem da família foi colocada entre dois polos antagônicos: a realização dos pecados da carne 

e a obediência para o cumprimento da promessa de salvação. Teve por coluna central o 

sacramento do Matrimônio, realizado entre um homem e uma mulher, com o consentimento de 

ambos. O Matrimônio, por sua vez, esteve embasado em três pressupostos principais: a 

indissolubilidade da união, a fidelidade conjugal e a procriação. As regulações educacionais 

tinham importância, pois o pai e a mãe eram considerados os primeiros educadores dos filhos, 

aptos a promoverem a efetivação da castidade no lar. No processo de ressignificação, nos 

séculos XIX e XX, essas tessituras foram reiteradas, restauradas e reativadas. Os discursos 

pastorais pretenderam manter a ordem almejada nas futuras gerações, transformando a família 

numa instituição educadora cada vez mais atuante. Para isso, deslocaram enunciados e 

articularam outros. “Em nome do pai, da mãe e dos filhos”, a família se tornou alvo e meio de 

sua própria idealização. 

 

Palavras-Chave: Família. Igreja Católica. Regulações educacionais. Ordem. Discursos 

pastorais.  

 

 



ABSTRACT 

 

The Thesis aims to understand the process of idealization of the family in the pastoral speeches 

of the Catholic Church. For this purpose, it intends to analyze the provenance and reframing of 

this idealization, based on pontifical and conciliar documents, internationally disseminated 

between the 19th and 20th centuries, available in the Vatican’s website. It has an original and 

innovative character by joining epistemologically to historical-comparative studies in 

education, prioritizing the qualitative approach and adopting analytical references on the 

interfaces between pastoral speeches, power strategies and artifice of knowledge, in addition to 

using as methodological methods the monumental interpretation of documents and the 

description of the enunciated. In times of religious fanaticism and exacerbated prejudices, the 

Thesis has scientific, cultural and social relevance, as it instigates reflections so that the family 

ceases to be understood as an autonomous unit, rooted in immutable biological or 

representational connections. It signals some contributions to the historical knowledge of this 

institution, with possible interpositions nowadays, by stressing how the Catholic Church 

sanctioned ways of existence for men and women, repudiating some and valuing others, 

emphasizing assertions about the family order and its educational regulations in the home. 

Considers that in the process of provenance, the family order was placed between two 

antagonistic poles: the realization of the sins of the flesh and obedience to the fulfillment of the 

promise of salvation. Its central column was the sacrament of Matrimony, performed between 

a man and a woman, with the consent of both. The Matrimony, in turn, was based on three main 

presuppositions: the indissolubility of union, the conjugal fidelity and procreation. Educational 

regulations were of real importance, since the father and mother were considered the first 

educators of their children, able to promote the effect of chastity in the home. In the process of 

ressignification, in the 19th and 20th centuries, these fabrications were reiterated, restored and 

reactivated. The pastoral speeches intended to maintain the desired order for future generations, 

transforming the family into an increasingly active educational institution. For that, they 

displaced enunciated and articulated others. “In the name of the father, the mother and the 

children”, the family became the target and means of its own idealization. 

Keywords: Family. Catholic Church. Educational regulations. Order. Pastoral speech. 

 

 



RESUMEN 

 

La Tesis tiene como objetivo comprender el proceso de idealización de la familia en los 

discursos pastorales de la Iglesia Católica. Para ello, pretendemos analizar la procedencia y la 

reformulación de esta idealización, basado en documentos pontificales y conciliares, difundidos 

internacionalmente entre los siglos XIX y XX, disponibles en el sitio web del Vaticano. Tiene 

un carácter original e innovador al unirse epistemológicamente a estudios histórico-

comparativos en educación, priorizando el enfoque cualitativo y adoptando referencias 

analíticas sobre las interfaces entre los discursos pastorales, las estrategias de poder y los 

artificios del saber, además de utilizar la interpretación monumental de los documentos y la 

descripción de los enunciados como contribuciones metodológicas. En tiempos de fanatismo 

religioso y prejuicios exacerbados, la Tesis tiene relevancia científica, cultural y social, ya que 

provoca reflexiones para que la familia no se entienda como una unidad autónoma, enraizada 

en conexiones biológicas o representativas inmutables. Señala algunas contribuciones al 

conocimiento histórico de esta institución, con posibles interposiciones hoy en día, al destacar 

cómo la Iglesia católica sancionó las formas de existencia de hombres y mujeres, repudiando a 

algunos y valorando a otros, enfatizando declaraciones sobre el orden familiar e sus 

regulaciones educativas en el hogar. Considera que en el processo de procedencia, el orden 

familiar se colocó entre dos polos opuestos antagónicos: la realización de los pecados de la 

carne y la obediencia al cumplimiento de la promesa de salvación. Su pilar central era el 

sacramento del matrimonio, realizado entre un hombre y una mujer, con el consentimiento de 

ambos. El matrimonio, a su vez, se basaba en tres supuestos principales: la indisolubilidad de 

la unión, la fidelidad conjugal y la procreación. Las regulaciones educativas fueron de 

importancia real, ya que el padre y la madre fueron considerados los primeros educadores de 

sus hijos, capaz de promover el efecto de la castidad en el hogar. En el proceso de 

reformulación, en los siglos XIX y XX, estas fabricaciones fueron reiteradas, restauradas y 

reactivadas. Los discursos pastorales pretendían mantener el orden deseado para las 

generaciones futuras, transformando a la familia en una institución educativa cada vez más 

activa. Para eso, desplazaron enunciados y articularon otros. “En nombre del padre, la madre 

y los hijos”, la familia se convirtió en el objetivo y el medio de su propia idealización. 

Palabras clave: Familia. Iglesia Católica. Regulaciones educativas. Orden. Discursos 

pastorales. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Tese tem o objetivo de compreender o processo histórico de idealização da 

família nos discursos pastorais da Igreja Católica, a partir de documentos pontifícios e 

conciliares, difundidos internacionalmente entre os séculos XIX e XX. Para isso pretende 

analisar a proveniência e ressignificação dessa idealização, destacando também seus 

(des)enlaces com a sua instituição provedora.  

Parte da hipótese de que os discursos pastorais da Igreja Católica promoviam a 

idealização da família, com ordenamentos e regulações educacionais. Estes discursos pastorais 

destacavam a obediência para o cumprimento da promessa de salvação, isto é, uma vida eterna, 

pós-morte. Salientavam a obediência ao que era requisitado para os modos de existência, 

valorizando o sacramento do Matrimônio. Diante do crescimento da secularização, junto e após 

alterações políticas, socioeconômicas e culturais, os discursos pastorais apresentaram 

regulações educacionais para a manutenção da ordem almejada, incentivando papeis funcionais 

no lar. Com as investidas para a ordem e suas regulações educacionais, a família se tornou alvo 

e meio de sua própria idealização. 

Os resultados da investigação estão organizados nas seguintes sessões. 

• A sessão 2, intitulada Itinerário investigativo: desafios e potencialidades, 

apresenta a filiação epistemológica; a escolha do objeto de estudo e sua 

problematização; a catalogação e organização das fontes históricas; os 

referenciais analíticos e aportes metodológicos. 

• A sessão 3, intitulada No princípio era o caos:  Igreja Católica e a vontade de 

condução, apresenta alguns acontecimentos da trajetória dessa instituição 

religiosa, centrando atenção na sua organização e fragmentação pastoral no 

Ocidente, bem como na tentativa de renovação e atualização pastoral nos 

séculos XIX e XX. 

• A sessão 4, intitulada O que Deus ordenou não ousem contestar: a proveniência 

e ressignificação da idealização da família nos discursos pastorais da Igreja 

Católica, analisa a emergência da idealização da família ordenada e suas 

regulações educacionais, bem como a reiteração, restauração e reativação dessa 

idealização nos discursos pastorais difundidos nos séculos XIX e XX, 

• A sessão 5, sintetiza os achados da pesquisa.  
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Para a maioria dos fiéis da Igreja Católica, o conhecimento sobre o que está 

registrado nos documentos pontifícios e conciliares ainda é pequeno ou até mesmo escasso. No 

entanto, percebem que tais documentos agem fortemente sobre seus modos de existência, sendo 

inculcados por outras vias. Os profissionais das Ciências da religião, parecem ter um maior 

acesso a tais documentos, vendo-os como fontes de pesquisa. Outros profissionais ainda temem 

a aventura de lê-los e entendê-los nos meandros da historicidade discursiva e com ênfase na 

idealização da família.  

Diante disso, a presente Tese é um esforço de reflexão (com crítica e divulgação) 

de tais documentos. Pretende demonstrar que, ao longo dos séculos, a família se tornou a 

primeira reguladora da identidade mental e corporal do indivíduo e agiu sobre ele por meio de 

uma forte ação ideológica. A família se transformou na primeira instituição de socialização do 

indivíduo, onde ele estava inclinado a reconhecer a si e aos outros, bem como reproduzir 

comportamentos, regras e concepções de mundo. 

Em tempos de fanatismo religioso e preconceitos exacerbantes, a Tese instiga a 1) 

deixar de ver a família como unidade autônoma, arraigada em ligações biológicas ou 

representacionais imutáveis; 2) salientar como a família é disputada por distintas instituições 

sociais,  3) demonstrar como a Igreja Católica sancionou modos de existência, individuais e 

coletivos, repudiando alguns e valorizando outros para a idealização da família, 4) sublinhar a 

força dos papeis funcionais na família, desnaturalizando assertivas e problematizando-as.  

Outros investigadores poderão defender compreensões distintas sobre o objeto de 

estudo, lançando dúvidas e questionamentos às considerações apresentadas nessa investigação. 

Ao invés de fragilizar os resultados obtidos, tais compreensões os potencializam ainda mais, 

pois esta Tese não pretende ser “um tratado de verdades inquestionáveis”, mas – se possível – 

um manual de discussões sobre o que estamos fazendo de nós mesmos – enquanto seres 

humanos finitos – e o que aceitamos fazer ao longo de distintas gerações.  

Em suma, a Tese tenta demonstrar a urgência de desconstruir certezas prontas e 

imutáveis sobre os nossos modos de existência, para que nada nos aprisione sem o nosso 

consentimento, nada nos (de)limite enquanto tivermos a potência de resistir. É um convite a 

reflexão.  
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2. ITINERÁRIO INVESTIGATIVO: DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

 

O ponto de emergência de uma investigação científica está nas questões que não 

possuem respostas evidentes ou baseadas no senso comum. Esta busca por respostas, resulta 

em reflexões aprofundadas e complexas sobre os processos históricos, com a ajuda de 

referenciais teóricos e aportes metodológicos.  

A seguir, será apresentado o itinerário referente aos anos de construção dessa Tese, 

considerando que a descrição das escolhas e percalços de uma investigação científica ajuda 

outros pesquisadores a montarem seus próprios caminhos investigativos, conhecendo os 

“caminhos trilhados”, com seus desafios e potencialidades. 

2.1. Filiação epistemológica  

 

Esta Tese filia-se epistemologicamente ao campo da Educação Comparada. Há 

indícios de reflexões comparadas sobre a educação na Antiguidade, pois Tucídides, Heródoto 

e Xenofonte produziram explicações que nos permitem distinguir o modo educativo ateniense 

do espartano, além de distinguir a educação grega daquela realizada pelos egípcios e persas. 

Também há indícios de reflexões comparadas sobre a educação na Idade Média, realizada por 

religiosos que defendiam uma educação cristã, mostrando suas qualidades superiores a uma 

educação mundana, isto é, “feita por homens e para homens”. No entanto, o campo da Educação 

Comparada, impulsionado por ideais humanistas e outros positivistas, apenas começou a ser 

organizado a partir do século XIX, quando a expansão escolar se constituía como um dos pilares 

fundamentais de um suposto progresso e civilização dos Estados-nações, almejando gestar 

novidades no ensino e na aprendizagem (FERREIRA, 2008).   

Até a primeira metade do século seguinte, houve um interesse especial (quase 

exclusivo) pelo espaço estrangeiro, visto como referência para a adoção de diretrizes 

organizacionais, em vias de remodelação dos sistemas de ensino, ou fundamento para as 

decisões políticas sobre reformas pedagógicas. As viagens, expedições e intercâmbios, 

decorrentes das práticas de estudos empíricos, resultaram em relatórios e informes sobre as 

vivências no exterior, principalmente sobre os Estados Unidos e Europa, tomados como 

modelos no âmbito da educação escolar.  Após a leitura crítica das produções resultantes, os 

investigadores passaram a defender a premissa de que os sistemas de ensino careciam de ser 

analisados, levando em consideração as particularidades políticas, socioeconômicas e culturais, 

nas quais estavam inseridos (COWEN; KAZAMIAS; ULTERHALTER, 2012). 
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Após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), perante as atrocidades 

cometidas em território global, objetivava-se um sentido prático e não mais utópico nas decisões 

educacionais. O desenvolvimento econômico e a democratização tornaram-se pautas de 

projetos científicos. As investigações suscitaram indicações para pensar o outro, reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre fatos e fenômenos educativos (FERREIRA, 2008). Eram 

realizadas nas Pós-Graduações, ligadas às faculdades de pedagogia e/ou Ciências da Educação, 

recebendo apoio dos governantes, agências e organizações (inter)nacionais (BRAY; 

ADAMSON; MASON, 2015). 

Aproximando-se do paradigma científico, os investigadores almejavam possíveis 

reformas educacionais no mundo Pós-Guerra, preocupando-se em contribuir para a inserção de 

novidades pedagógicas e na formulação de políticas públicas. O ato de comparar mostrava-se, 

de algum modo, como uma tentativa de ampliar o diálogo com as diferenças e romper as fissuras 

entre teoria e prática, pensamento e ação. 

Inicialmente, as investigações centraram atenção nas demandas da sociedade, 

analisando práticas pedagógicas, métodos de ensino e aprendizagem, formação de professores 

e organização disciplinar nas escolas e/ou universidades. Paulatinamente, outras práticas de 

pesquisa e abordagens criaram matizes e formas junto a Educação Comparada. Entre elas, 

algumas aumentaram os esforços em perceber as particularidades e influências das conjunturas 

históricas de outrora na atuação de agenciamentos pedagógicos vigentes (NÓVOA, 2010; 

FERREIRA, 2008).  

Abrindo para o diálogo interdisciplinar, o campo da Educação Comparada 

reconheceu que as delimitações epistemológicas estão sendo borradas, desestabilizando os 

rótulos que tradicionalmente se constituem como referenciais de investigação. O êxito do 

diálogo interdisciplinar pode ser verificado na formação dos investigadores (licenciados e 

bacharéis), na ampliação dos arranjos teóricos e metodológicos, bem como nos resultados 

concebidos (FAZENDA, 2008). Ele “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de 

pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 74).  

Com o diálogo interdisciplinar, pensar historicamente a educação, tem alto valor 

didático, ao estabelecer aproximações e oposições entre indivíduos, instituições, 

representações, práticas culturais etc. Reforça a premissa de que: 

[...] A história é, e deve continuar a ser, o conhecimento das aparências, cuja ilusão 

não deve denunciar, mas da qual deve descobrir os elementos que, muitas vezes, estão 

ocultos e que dela fazem uma estrutura coerente. [...] existem dois tipos de aparências, 

as que são manifestas e estão à vista de todos, e as ocultas, subterrâneas, apenas 

notadas pelos seus contemporâneos (ÀRIES, 1986, p.24).  
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A interdisciplinaridade é uma forma de renovar a compreensão sobre as diversas 

relações entre os seres humanos no passado e até mesmo no presente, uma vez que:  

O princípio da comparação é a questão do outro, o reconhecimento do outro e de si 

mesmo através do outro. A comparação é um processo de perceber as diferenças e as 

semelhanças e de assumir valores nessa relação de reconhecimento de si próprio e do 

outro. Trata-se de compreender o outro a partir dele próprio e, por exclusão, 

reconhecer-se na diferença (FRANCO, 2000, p. 200). 

 

Atualmente, as investigações dos estudos histórico-comparados em educação 

utilizam distintos enfoques e possibilidades de descrição/análise. A maioria prioriza as 

semelhanças e diferenças entre experiências mundiais e locais, ressaltando que existem 

diversidades não apenas entre os, mas também dentro dos espaços separados geograficamente 

e articulados a temporalidades específicas. Aprofundam o ecletismo interpretativo dos objetos, 

com distintos arcabouços para a construção de olhares assimétricos e inovadores 

(CARVALHO, 2009). 

Alguns desses estudos levam em consideração as ações de agências internacionais 

que se ocupam diretamente da educação, tais como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais agências buscam comparar dados 

para finalidades práticas, embora também almejem conceituar e propor novos conhecimentos 

acerca da realidade mundial (BRAY, 2015).  

No Brasil, destaca-se as contribuições do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) – uma entidade pública federal vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC); as publicações da Sociedade Brasileira de Educação Comparada (SBEC); 

os investimentos financeiros (bolsas de estudo) concedidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Os estudos histórico-comparados em educação têm ganhado relevância no Brasil, 

como resultado das investigações realizadas nas Pós-Graduações, da intensa ampliação de 

formação dos pesquisadores e suas temáticas, bem como do interesse (político e científico) em 

conhecer similaridades, divergências e oportunidades de aprimoramento do ensino e da 

aprendizagem, de adultos, jovens e crianças.  

Os estudos histórico-comparados em educação utilizam uma densa polissemia 

teórica e metodológica.  Referem-se a variedade de meios, estruturas, agentes, recursos de 

determinada instituição (micro), mas também as marcas políticas, socioeconômicas e culturais 

que as instituições seculares ou religiosas (macro) mantêm em funcionamento para a 
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permanência e mudança dos modos de existência. Também destacam à intervenção normativa 

de alguém (educador) sobre outro (educando), para determinados fins, além do conteúdo a ser 

repassado, durante e após a inculcação/transmissão de conhecimentos.  

Apesar dos avanços desse víeis de pesquisa, gestado a partir do diálogo 

interdisciplinar, os investigadores ainda não conseguem responder totalmente as indagações 

existenciais colocadas por “campos não-científicos”. Todavia esses campos são promissores 

para reflexões sobre o que os humanos fazem de si e dos outros, despertando possibilidades de 

entendimento sobre a vida e a morte, em distintas gerações. A respeito da religião, por exemplo, 

é possível notar a sua relevância: 

Qualquer que seja a sua origem  última (uma realidade ‘superior’, mera retroprojeção 

do social ou algum mecanismo psicológico de defesa: pouco importa), fato é que ela 

muitas vezes se autonomiza, fundamenta nossos referenciais éticos e valores comuns, 

fornece uma  quantidade infinita de motivos artísticos, molda a paisagem com seus 

templos,  mosteiros, igrejas, mesquitas e sinagogas – às vezes cria cidades inteiras –; 

ela liberta e escraviza, conduz os homens a extremos de abnegação e de ódio (MATA, 

2010, p.141).  

 

Compartilhando do pressuposto anterior, na última década, trilhei um percurso de 

formação investigativa almejando compreender os arranjos educacionais formatados pela Igreja 

Católica. Este percurso começou na Universidade Regional do Cariri (URCA), quando fui 

orientado pela Doutora Zuleide Fernandes de Queiroz e fiz um trabalho de conclusão de curso 

em Licenciatura em História (2007-2011) vendo como uma instituição escolar católica agia 

para a inculcação dos modos de existência, em padres-professores e jovens-alunos1.  

Em 2012, resolvi aprofundar esta investigação no Mestrado em Educação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), na linha de pesquisa denominada História da Educação 

Comparada (LHEC). Após o processo seletivo, fui agraciado com uma bolsa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e orientado pela Doutora Maria 

Juraci Maia Cavalcante, no eixo de Instituições, Ciências e Práticas Educativas. Desenvolvi 

uma dissertação que tinha a intenção de compreender a transição e consolidação do ensino misto 

confessional numa instituição escolar católica, focalizando os discursos sobre juventude e as 

relações de gênero2.  

Em 2015, com a inserção no Doutorado em Educação da UFC, os meus interesses 

de investigação ganharam outros contornos. Recebi o apoio financeiro da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e fui integrado novamente a Linha de 

 
1 Para mais informações ler o Trabalho de Conclusão de Curso: Evangelizar educando, educar evangelizando: 

Representações sociais dos Salesianos em Juazeiro do Norte – CE (1923-1944) (SANTOS, 2011). 
2 Para mais informações ler a dissertação: Juventude e Relações de Gênero no Ensino Misto Confessional: A 

Pedagogia Salesiana em Juazeiro do Norte – CE (1970-198 (SANTOS, 2014).   
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Pesquisa na qual fazia parte, agora denominada de História e Educação Comparada (LHEC), 

no eixo de Família, Sexualidade e Educação, sob a orientação da Doutora Patrícia Helena 

Carvalho Holanda. Desde então, fui instigado a repensar possíveis projetos de pesquisa, 

averiguando que o impacto da doutrina cristã não se restringe as propostas pedagógicas ou o 

ensino ministrado nas instituições escolares da Igreja Católica3.  

Se a educação é um processo por meio do qual a humanidade elabora a si mesma 

em seus mais variados aspectos (MANACORDA, 2002), diariamente, educa-se e se é educado, 

num movimento permanente em direção à mudança, mas também em vias de estagnação de 

normas, práticas e valores. Portanto, a educação requisitada pela Igreja Católica supõe o 

aperfeiçoamento da capacidade física, intelectual e moral do indivíduo, visando não só a 

inculcação de competências e habilidades nas instituições escolares, mas também de modos de 

existência na família.  

 

2.2. O objeto de estudo e sua problematização  

 

Durante o período de 2015 a 2019, fiquei alguns semestres refletindo sobre a relação 

entre a Igreja Católica e a família, tentando traçar linhas de entendimento para montar um 

estudo histórico-comparado em educação. Sabia vagamente o que pretendia conhecer, mas 

ainda estava titubeando na maneira como abordar a referida relação, pois as possibilidades eram 

inúmeras.  

A vasta quantidade de material escrito sobre a relação entre a Igreja Católica e a 

família, ao invés de ajudar na elaboração de um foco, tendeu a atrapalhar a sua escolha. Com 

isso, notei que a abundância de informações (mal absorvidas) conduzia a embaralhar as minhas 

ideias e embaçar os norteamentos de investigação. Almejando sair de tais encruzilhadas, fiz 

uma escolha de foco investigativo: a família se tornou o objeto central, construído à luz dos 

pareceres da Igreja Católica. Essa escolha marcou profundamente o jeito de lidar e perceber a 

própria construção da Tese. Comecei a “reaprender a ler o objeto de estudo”. 

As investigações científicas consultadas demonstraram que não existe um acordo 

velado e homogêneo sobre a família, pois ela tem complexidades e arranjos próprios de 

funcionamento: depende de como, de quando e de quem faz os seus significados, nos ditos e 

escritos, nas imagens e nos silêncios. A família não tem “um conceito unívoco” (OSÓRIO, 

 
3 O projeto inicial de pesquisa do Doutorado foi alterado. Optou-se em não mais investigar as relações de gênero 

e juventude nas instituições escolares católicas do Ceará, nas primeiras décadas do século XXI. Ao invés disso, 

optou-se em focalizar a família como centro de ensino e aprendizagem, relacionando-a à religião.  
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1996, p.14). No entanto, essas investigações parecem demonstrar que ela “se define em um 

conjunto de normas, práticas e valores que têm seu lugar, seu tempo e uma história” (BIROLI, 

2014, p. 7).  

A família é idealizada sob a influência de outras instituições, tais como a Igreja 

Católica, que pretendem ordená-la (FOUCAULT, 1988; ROUDINESCO, 2003). Para o 

ordenamento da família é necessário regulações educacionais que visam inculcar e modelar os 

papeis funcionais do pai, da mãe e do(s) filho(s). 

Um papel funcional pode ser assumido simultaneamente com outro(s), mas não está 

configurado de forma permanente e imutável: a mãe não é apenas a mãe, é também a esposa 

e/ou a filha de alguém.  

[...] cada membro da família desenvolve um papel, uma série de funções e de tarefas, 

enquanto simultaneamente os restantes membros criam expectativas que esperam 

sejam assumidas por quem ocupa uma determinada posição. Existem os papeis de 

marido/mulher, mãe/pai, filho/filha... À medida que a família percorre as sucessivas 

etapas de desenvolvimento, os seus membros assumem diferentes papeis estruturais 

ou partilham vários (GIMENO, 2001, p.51).  

 

Os papeis funcionais da família são impostos depois de determinados 

acontecimentos, tais como a união – civil ou religiosa – entre dois indivíduos, ou o nascimento 

de um bebê. Na maioria das vezes, são rigidamente colocados em associação com o sexo/gênero 

de cada um. Os papeis funcionais constroem a coesão entre os integrantes e sentimento de 

pertença, mas – influenciados pela sociedade circundante – também se opõem a alterações 

profundas do que deve ser realizado por uns e outros. Na juventude, a imposição desses papeis 

funcionais podem resultar em reações de rebeldia e questionamentos, enquanto ações incisivas 

de valorização podem contribuir para a persistência deles (SAYÃO; AQUINO, 2006; 

GIMENO, 2001).  

Há milhares de anos, o “constructo ideal” de família busca consolidar-se na 

sociedade. De acordo com a bibliografia consultada, após intensos embates, a Igreja Católica 

contribuiu para forjar uma idealização da família, valendo-se do sacramento do Matrimônio. 

Visto como indissolúvel, esse sacramento ajudava a manter laços monogâmicos. Todavia, 

muitas uniões ainda eram arranjadas, sem que a vida sexual e afetiva dos futuros cônjuges, em 

geral unidos em idade precoce, fosse levada em consideração. Mesmo com o incentivo a 

procriação, para a manutenção da fidelidade conjugal, repudiava-se toda inclinação ao 

“apaixonar-se”, “enamorar-se”, dentro ou fora do lar. A fidelidade estava embasada no amor 

conjugal e este não precedia a efetivação da união, mas podia desabrochar a partir dela, com 

contornos puros e castos. Desde pequenos, os filhos deviam ser educados para crerem na 
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promessa de salvação, isto é, uma vida eterna, pós-morte, obedecendo aos pareceres suscitados 

pela Igreja Católica (CHAUÍ, 1984; BADINTER, 1986; FLANDRIN, 1988; ARIÈS, 2006).  

Entre os séculos XIX e XX, surgiram discussões sobre direitos e deveres, 

instituições e leis reguladas nos Estados-nações, bem como ideais dos movimentos sociais, dos 

sistemas socioeconômicos e políticos que divergiam dos pressupostos da Igreja Católica sobre 

a idealização da família. Os ensinamentos difundidos nas escolas laicas apartavam-se dos 

ensinamentos cristãos promovidos no lar. O amor romântico, o casamento civil e o divórcio 

contrariavam o Matrimônio. As escolhas individuais dos cônjuges refutavam a procriação 

desenfreada, apoiando-se em métodos contraceptivos. As vivências afetivas e sexuais 

contrariavam a fidelidade conjugal requerida pela Igreja Católica. O mundo parecia estar em 

descontrole (GIDDENS, 1992; BRAVO, 2000; ROUDINESCO, 2003; LINS, 2007). 

Conforme a bibliografia consultada, além de uma variedade de instituições 

seculares e religiosas, a Igreja Católica também agiu para difundir seus pressupostos sobre a 

idealização da família, através de documentos pontifícios e conciliares. Nessa extensa 

conjuntura histórica, os documentos pontifícios, escritos e promulgados pelo Pontífice romano, 

já eram vistos como parâmetros para todos os fiéis da Igreja Católica, propondo conselhos, 

proibindo e permitindo determinados modos de existência. Os documentos de um concílio 

ecumênico eram feitos a partir de uma reunião geral, onde o colégio episcopal exercia decisões 

sobre a Igreja inteira, desde que elas fossem aprovadas ou ao menos reconhecida pelo Pontífice 

romano, reforçando também a potência de obediência em seus pareceres (KÜNG, 2002; 

AZEVEDO, 2003). 

A produção e circulação dos documentos pontifícios e conciliares servia como sinal 

de aceitação da doutrina cristã, pois era pela partilha das mesmas crenças que os integrantes da 

Igreja definiam a pertença a essa instituição milenar. Os documentos eram escritos com base 

em citações e/ou comentários da Sagrada Escritura, da Tradição apostólica e do Magistério da 

Igreja.   

A Sagrada Escritura era vista como uma fonte de “verdade irrefutável”, onde o 

Novo e Antigo Testamento complementavam-se e relacionavam-se para demonstrar a 

legitimidade da promessa de salvação, uma vida eterna, pós-morte. A Tradição apostólica 

organizava e mantinha a transmissão da “verdade revelada” entre uns e outros. Sedimentava as 

hierarquias institucionais e promovia as polaridades entre aqueles que estavam aptos a conduzir 

e aqueles que deviam se deixar conduzir. O Magistério da Igreja, por sua vez, servia para 

interpretar autenticamente a Sagrada Escritura e promover novos escritos. Todavia, a 

interpretação do Magistério não podia ficar acima do que estava registrado na Sagrada 
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Escritura, nem podia ser realizada de qualquer jeito, por qualquer um. Os bispos e, 

principalmente, o Pontífice romano eram os responsáveis por aprovar ou rejeitar as 

interpretações suscitadas dentro e fora da Igreja.  

Nos séculos XIX e XX, os documentos pontifícios e conciliares procuravam 

fortalecer a fé e combater os desvios dos “tempos modernos”. A secularização tornou-se um 

emblema dos “tempos modernos” e referia-se a um intenso processo “pelo qual setores da 

sociedade e da cultura eram subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos”. Ela 

se manifestava com a retirada da Igreja Católica e demais igrejas cristãs dissidentes “de áreas 

que antes estavam sob seu controle ou influência: separação da Igreja e do Estado, expropriação 

das terras da Igreja, ou emancipação da educação do poder eclesiástico, por exemplo” 

(BERGER, 2003, p.119).  

No entanto, mesmo com o crescimento da secularização, a Igreja Católica 

continuava atuante, agindo para expandir, ou pelo menos manter, sua influência na 

(de)limitação dos modos de existência. Uma ação não excluiu a outra. O que era considerado 

moderno-secular não excluía totalmente o que era considerado antigo-religioso. A religião 

cristã permaneceu e exibiu uma vitalidade que se julgava extinta. Na referida conjuntura 

histórica, o mundo não foi apartado dos preceitos cristãos, que visavam assegurar 

direcionamentos à luz de um “Deus Todo-poderoso” e seu(s) representante(s). Houve um 

intenso choque entre as inovações e os aparatos de tradição, o anseio de progresso e o retorno 

do sagrado, a esfera pública e privada, os costumes geracionais e o desnível de sua permanência 

no presente (MATA, 2010).   

Após o levantamento de produções científicas realizado em 2016, no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, notei 

que ainda eram escassos os estudos histórico-comparados em educação que visavam 

compreender a idealização da família, valendo-se de documentos pontifícios e conciliares.  

Levando isso em consideração, comecei a refletir sobre a seguinte problemática: 

• Como se deu o processo de idealização da família nos documentos pontifícios 

e conciliares da Igreja Católica? 

Em seguida, surgiu a pergunta auxiliar: 

• Como se deu a proveniência dessa idealização e sua ressignificação nos séculos 

XIX e XX?  

A partir de então, comecei a vislumbrar a montagem de um estudo histórico-

comparado em educação que utilizasse os documentos pontifícios e conciliares como fontes 

históricas, mas ainda tinha o desafio de encontrá-los e catalogá-los adequadamente.  
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2.3. A catalogação e organização das fontes históricas 
 

No campo da Educação Comparada e, mais precisamente, no víeis dos estudos 

histórico-comparados em educação, não há priorização de um método, pois cada um será 

plausível se for capaz de conduzir o investigador a perceber respostas, mesmo parciais, para 

seus questionamentos.  

Em vez do uso exclusivo de estatísticas, opta-se pela abordagem qualitativa, 

ressaltando a dimensão de flexibilidade na catalogação das informações obtidas, permitindo 

alterações de rotas, acréscimos e críticas no decorrer da narrativa, desde que se mostrem 

coerentes com os interesses de investigação. As informações catalogadas são minunciosamente 

descritas e a análise tende a seguir um percurso indutivo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Com esta 

abordagem, o investigador não é incentivado a fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem os resultados. É orientado para atentar-se mais com os 

processos e menos com o produto, bem como para os significados e significantes atribuídos as 

coisas visíveis e invisíveis do mundo (GOLDENBERG, 1997; LAKATOS; MARCONI, 1991). 

A abordagem qualitativa instiga que os “desbravadores de conhecimento” tenham 

sensibilidade aguçada em relação as fontes históricas utilizadas (FRAIRBROTHER, 2015). As 

fontes histórias podem ser vistas como os materiais que colocam os investigadores em contato 

com as suas indagações. Elas não revelam, não desvelam, não mostram ou escondem sem que 

perguntas e intenções tenham sido realizadas anteriormente. Elas existem, mas seus sentidos e 

significados emergem a partir do “ofício daquele que as utiliza”. As fontes históricas sinalizam 

as condições de possibilidade de um estudo, mas também demonstram os limites ao que pode 

ser dito num determinado momento.  

É importante destacar que são as perguntas que o pesquisador(a) tem a fazer ao 

material que lhe conferem sentido, e no limite, enquanto houver perguntas, o material 

não está suficientemente explorado. Nesse sentido é que se diz que uma fonte nunca 

está esgotada e que a história é sempre reescrita, na medida em que depende do 

problema proposto a ser enfrentado e, portanto, do tipo de pergunta que lhe é 

formulada. Esta, por sua vez, é sempre resultado de um olhar que, do presente, o 

pesquisador (a) lança ao passado (LOPES; GALVÃO, 2005, p. 92).  

 

Em alguns casos, os documentos são fontes históricas imprescindíveis para o 

entendimento do passado relativamente distante e para o entendimento do presente. Os 

documentos são quaisquer materiais escritos que possam ser usados, desde que sejam úteis, 

como fontes de conhecimento das vivências e experiências humanas. No entanto, durante o 

itinerário investigativo, o trabalho com eles carece superar obstáculos e desconfiar de possíveis 

armadilhas para ter um bom êxito.  
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A despeito do que parecem imaginar, por vezes, os principiantes, os documentos não 

surgem, aqui ou lá, como resultado de não se sabe o qual misterioso decreto dos 

deuses. Sua presença ou ausência, em tal fundo de arquivo, em tal biblioteca, em tal 

solo, predem-se a causas humanas que, de maneira alguma, escapam à análise e os 

problemas derivados de sua transmissão, longe de terem apenas o alcance de 

exercícios técnicos, dizem respeito em si mesmos ao mais íntimo, da vida do passado, 

pois o que se encontra posto em jogo, assim, nada mais é do que a passagem da 

lembrança através das gerações (GLÉNISSON, 1983, p. 136).  

 

O arquivo é um lócus privilegiado para encontrar os documentos. O arquivo está 

ligado a referenciais de memória e reúne um conjunto de documentos, de caráter individual 

e/ou institucional, agrupado de acordo com seus emissores e receptores, segundo lógicas 

específicas de prevenção. Visto como lócus material, o arquivo é montado por uma ação, 

singular e/ou coletiva, que tem as funções primordiais de “provar, lembrar, entender, 

comunicar” (DELMAS, 2010, p. 142) algo do passado no presente. Ademais:  

[...] o arquivo teria o condão de constituir ou, ao contrário, extinguir atos, dizeres e 

comportamentos pregressos. Ou seja, um instrumento potente da forja histórica, tanto 

no que se refere à composição de determinado passado, quanto no que diz respeito à 

invenção do próprio presente (AQUINO; DO VAL, 2018, p. 46).  

 

O arquivo (lócus material e/ou digital) é mais do que a soma de textos empoeirados 

ou limpados milimetricamente; é mais do que os traços preservados das experiências do 

passado, em meio as traças ou investidas contra deterioração. O arquivo é o que ele faz.  

Trata-se, assim, do conjunto de disposições que regem, em dada época e para 

determinada sociedade, os limites do dizível e, por extensão, os contornos cambiantes 

da memória coletiva, instaurando um movimento de apropriação e reativação 

incessantes de determinados enunciados. Assim, o arquivo caracteriza-se 

fundamentalmente por sua produtividade veridictiva, isto é, a delimitação não apenas 

das fronteiras entre o verdadeiro e do falso, mas também daquelas do pensável e do 

impensável em certo espaço-tempo histórico (AQUINO; DO VAL, 2018, p. 46).  

  

O arquivo pode ser visto como o montante de coisas escritas numa determinada 

temporalidade e espacialidade, “conservadas, valorizadas, reutilizadas, repetidas e 

transformadas” (FOUCAULT, 2014, p. 52). Mas ele também é o meio pelo qual é possível 

apropriar-se desse montante no presente, problematizando-o, uma vez que traz em si regras, 

condições e funcionamento definidos. O arquivo não diz a verdade do passado, mas ele diz da 

verdade que se almeja consolidar (FARGE, 2009).  

Desde os seus primórdios, a Igreja Católica tentou preservar documentos relevantes 

para legitimar suas ações no mundo. No entanto, não usufruía de um arquivo geral para 

armazenar as produções dos Bispos e/ou Pontífices em exercício. O arquivo da Igreja era 

itinerante e acompanhava os seus responsáveis, acoplando-se temporariamente em residências 

ou sendo levados em missões. Os documentos eram transportados e armazenados em arcas. 
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Devido a acidentes de percurso, condições climáticas ou a degradação dos materiais, muitos 

deles sofreram estragos irreparáveis (FRANCO; PINHEIRO, 2011). 

Com a consolidação administrativa da Igreja, expandiram-se a quantidade de 

documentos produzidos. Por iniciativa do Pontífice Paulo V, preocupado em conservar traços 

e vestígios de memórias, foi construído o Arquivo Secreto do Vaticano (Archivum Secretum 

Vaticanum), a partir da junção de documentos da câmera apostólica e da biblioteca apostólica 

da Santa Sé. Este Arquivo trazia em si uma curiosidade no seu próprio nome, pois Secretum, 

em latim, tem o significado de segredo, mas também pode ser entendido por algo privado, 

separado, reservado. Os documentos eram retomados a leitura diante de dúvidas de legitimidade 

das ações da Igreja e/ou suas explicações sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo. Era 

um arsenal de explicações e não necessariamente de ocultações. Até o século XIX, as perdas 

documentais continuaram frequentes devido as ameaças políticas e perseguições aos líderes da 

Igreja. Durante a conquista de Roma, por exemplo, Napoleão obrigou a transferência do 

Arquivo para Paris. Em 1870, as tropas italianas confiscaram o Arquivo, retornando-o para a 

sede da Santa Sé (COUTO, 2013; FRANCO; PINHEIRO, 2011). 

Entre os séculos XX e XXI, houve a expansão de documentos que afluíam para o 

Arquivo, bem como a retomada e organização de inventários e índices de pesquisa. O Arquivo 

Secreto do Vaticano já tinha cerca de 2 milhões de documentos, tais como correspondências, 

imagens, fac-símiles, tratados políticos, regimentos provenientes de ordens e congregações 

religiosas, diários dos Pontífices e um variado número de outras tipologias. O seu acervo 

documental ocupava cerca de 85 km lineares de estantes agrupados em mais de 630 fundos 

documentais (COUTO, 2013). 

Desde a sua elaboração, o Pontífice romano em exercício tinha a jurisdição suprema 

e exclusiva sobre o acervo, bem como sua abertura para visitas e estudos. Nem tudo estava 

disponível para consulta. Nem todos podiam realizar investigações nas suas dependências ou 

visualizar seus materiais. Algumas áreas eram abertas apenas para seletos cardeais e 

investigadores qualificados com métodos e competências de pesquisa avançados, tais como 

conhecimento de latim e paleografia. Esse controle, resultou em névoas de mitificação a 

respeito do que estava sendo preservado e/ou ocultado arbitrariamente (FRANCO; PINHEIRO, 

2011). 

Diante das polêmicas suscitadas e até mesmo algumas especulações, muitos 

investigadores imaginavam – e outros continuam a acreditar – que o Arquivo Secreto do 

Vaticano poderia mudar a compreensão da humanidade ou até mesmo revelar segredos 

milenares da Igreja.  
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Numa tentativa de redimensioná-lo no imaginário mundial, em 22 de outubro de 

2019, Francisco, o atual Pontífice, promulgou o Motu Proprio (escrito pela deliberação 

individual do líder da Igreja) onde alegava a importância de alterações para o conhecimento da 

experiência histórico-religiosa dos antepassados e dos atuais fiéis. De acordo com ele:  

[...] toda a instituição humana, nascida com a melhor das tutelas e com vigorosas e 

fundamentadas esperanças de progresso, fatalmente tocada pelo tempo, e para 

permanecer fiel a si mesma e aos objetivos ideais da sua natureza, adverte a 

necessidade, não só de mudar a própria fisionomia, mas de transpor nas várias épocas 

e culturas os próprios valores inspiradores e realizar as atualizações que considera 

conveniente e às vezes necessária4.  

 

Segundo o Pontífice:  

Enquanto perdurou a consciência da estreita ligação entre a língua latina e as línguas 

que dela originam, não havia necessidade de explicar ou até mesmo justificar o título 

Archivum Secretum. Porém com as progressivas mudanças semânticas nas línguas 

modernas e nas culturas e sensibilidades sociais de várias nações, de modo mais ou 

menos marcado, o termo Secretum ao lado de Arquivo Vaticano começou a ser mal-

entendido, e interpretado de modo ambíguo, até mesmo negativo. Pois perdera o 

verdadeiro significado do termo secretum ligando-o ao conceito expresso pela palavra 

moderna ‘secreto’5.  

 

Desde o início do século XXI, o Arquivo já estava em fase de redimensionamento 

da acessibilidade, uma vez que recebia expressivo número de leigos, admitidos para seus 

estudos, além de religiosos. Todavia, isso não equivalia a uma abertura desenfreada. Pelo 

contrário, mesmo com as alterações, os critérios de acessibilidade continuavam pouco 

maleáveis. Diante das polêmicas e novas ações da Igreja, em 2019, Francisco resolveu alterar 

o nome citado, chamando-o de Arquivo Apostólico do Vaticano. O “secreto” foi retirado, mas 

no imaginário mundial ainda permaneceu latente.  

Durante o itinerário investigativo, percebi que seria inviável o acesso ao referido 

Arquivo, devido a questões protocolares. Também percebi algo sutil, mas de grande 

envergadura: uma coisa era ter acesso ao Arquivo (lócus material), outra ter acesso aos 

documentos que o compõem, realizando anotações e/ou cópias. Creio que uma pesquisa 

cientificamente coerente não se consolida apenas nas menções de onde é realizada a 

investigação, mas no ofício do investigador e de como ele entende as fontes históricas. Por isso, 

optei em utilizar outras vias de acesso aos documentos da Igreja Católica.  

Desde finais do século XX, tornando-se uma potência midiática, a Igreja Católica, 

tentou circular seus escritos para um público cada vez mais abrangente. Um exemplo disso foi 

a criação do site do Vaticano6, em 1995, pela irmã franciscana e webmaster Judith Zoebelein e 

 
4 FRANCISCO, Papa (2013 -). Motu Proprio. Per il cambiamento della denominazione da archivio segreto 

vaticano ad archivio apostolico vaticano. 22 de outubro de 2019.  
5 Idem.  
6  Site do Vaticano: http://w2.vatican.va/content/vatican/pt.html. 
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um grupo de técnicos especializados. O site recebeu a aprovação de João Paulo II e teve como 

primeira publicação a sua mensagem de Natal. Desde então, o acesso ao site mencionado é 

permitido 24 horas por dia e liberado para todos aqueles que se aventuram a conhecer ou estudar 

as obras e ações da Igreja Católica, no passado ou no tempo presente. Tornou-se um “celeiro 

de pesquisa internacional”, sendo um dos mais visitados no mundo diariamente. A difusão de 

documentos, unitários e/ou acervos completos, vem crescendo consideravelmente, com a 

intenção de preservar e tornar público conhecimentos sobre o passado e o presente que 

dificilmente seriam disponibilizados, em larga proporção, por outras vias.  

O site permite o acesso a materiais disponíveis no Arquivo (lócus material) do 

Vaticano, em formato digital. Nesse site estão disponíveis informações gerais sobre a própria 

organização da Igreja Católica, com suas secretarias, congregações, tribunais, ofícios, 

instituições ligadas a Santa Sé, comitês, comissões, academias e conselhos pontifícios 

dedicados a assuntos específicos. Encontra-se informações básicas sobre os 266 líderes da 

Igreja Católica, incluindo datas de início e término dos pontificados, nome de nascimento e 

posição numérica de ordenação. Além disso, estão disponíveis vários documentos da Santa Sé, 

traduzidos em diversas línguas, tais como português, inglês, espanhol e latim.   

Durante o levantamento documental no site, percebi a grande potencialidade dele 

para novos estudos histórico-comparados em educação. Enquanto alguns documentos foram 

identificados a partir de leituras bibliográficas, o que facilitou a sua busca, outros foram 

identificados após a leitura inicial de alguns dos próprios documentos catalogados, visto que 

uns citavam os outros. A partir dessas citações, também foram identificados documentos que 

ressaltavam elementos conjecturais, promulgados pelos Pontífices em exercício.  

Entre esses documentos estão disponíveis aqueles resultantes do Concílio Vaticano 

II (1962-1965), o último realizado na Igreja Católica. Alguns documentos conciliares abordam 

(in)diretamente a  família: a constituição dogmática Lumen Gentium: sobre a Igreja (1964); a 

constituição pastoral Gaudium et Spes: sobre a Igreja no mundo atual (1965); o decreto 

Apostolicam Actuositatem: sobre o apostolado dos leigos (1965) e a declaração Gravissimum 

Educationis: sobre a educação cristã (1965). 

Durante o pontificado de João XXIII, responsável por inaugurar o referido Concílio, 

foi promulgado a encíclica Mater et Magistra, sobre a recente evolução da questão social à luz 

da doutrina cristã (1961) e no pontificado de Paulo VI, responsável por terminar o Concílio 

Vaticano II, foram promulgadas a encíclica Populorum Progressio: sobre o desenvolvimento 

dos povos (1967); a encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade (1968); a 

exortação apostólica Evangelii Nuntiandi: sobre a evangelização do mundo contemporâneo 
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(1975) e a declaração Persona Humana: sobre alguns pontos de ética sexual (1975).  Esta última 

produzida pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, com o aval do Pontífice romano.  

Após a morte de Paulo VI, outros Pontífices continuaram a promulgar documentos 

sobre a família. Muitos deles foram organizados em formatos de livros e são de fácil acesso. 

No entanto, optei em fazer o trajeto inverso, procurando no site, os documentos antecedentes 

ao Concílio Vaticano II, pois acreditava na potência textual deles.  

Constatei que, na primeira metade do século XX, durante o pontificado de Pio XI 

foi promulgada a encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude (1929) 

e a encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão (1930). No pontificado de Pio XII foi 

promulgada a encíclica Summi Pontificatus: sobre o ofício do pontificado (1939), a alocução 

sobre o amor conjugal (1951), sobre as famílias numerosas (1958) e sobre os deveres dos 

esposos (1941 e 1942) e das esposas (1941 e 1944). 

No século XIX, Gregório XVI promulgou a encíclica Mirari Vos: sobre os erros 

vigentes (1832), os Breves Summo Iugiter Studio (1832) e Quas Vestro (1841), sobre os 

casamentos mistos.  Pio IX promulgou a encíclica Quanta Cura: sobre os principais erros da 

época (1864). Além delas também foram escritas a encíclica Arcanum Divinae Sapientiae: 

sobre a verdade da família (1880); a encíclica Sapientiae Christianae: sobre os deveres 

fundamentais dos cidadãos cristãos (1890) e a bula Rerum Novarum: sobre a condição dos 

operários (1891), promulgadas no pontificado de Leão XIII. Tais documentos pontifícios 

faziam menção aos pareceres do Concílio Vaticano I (1869-1870) e do Concílio de Trento 

(1545-1563) sobre a família cristã no mundo7. 

Por estarem depositados no site do Vaticano, tornou-se confiável a validade e 

autenticidade de tais documentos, bem como a legitimidade da tradução. Com embasamento 

teológico e proposta de difusão internacional, a lógica interna de tais documentos apresentam 

algumas singularidades. Dependendo do formato (encíclica, constituição, decreto, alocução, 

Motu Proprio etc.) dividem-se em partes, capítulos e artigos enumerados. Alguns trazem no 

cabeçalho as menções ao público leitor. Todos terminam com a menção ao autor e a data da 

promulgação.  

Para o armazenamento de tais documentos, optei em preservá-los a partir do 

download em formato PDF, construindo assim um banco de dados a ser utilizado. Esse banco 

de dados foi separado da seguinte forma:  

• documentos conciliares – Vaticano I e Vaticano II.  

 
7 No site do Vaticano não encontrei os documentos referentes ao Concílio de Trento. Optei em utilizar os 

documentos conciliares disponíveis no site http://espelhodejustica.blogspot.com/p/concilios-documentos.html. 
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• documentos pontifícios sobre a idealização da família. 

• documentos pontifícios sobre os direcionamentos da Igreja Católica e seus 

aspectos conjecturais.  

Após essa etapa de catalogação e organização das fontes históricas, comecei a 

montar um conjunto de referenciais analíticos e aportes metodológicos, que pudessem auxiliar 

na proposta investigativa. 

 

2.4. Os referenciais analíticos e aportes metodológicos  

 

Durante os anos de 1977 e 1978, o filósofo Michel Foucault ministrou aulas no 

Collège de France, onde despertou reflexões sobre o governo dos outros e o governo de si. Os 

escritos produzidos para estas aulas foram compilados e publicados posteriormente com o título 

de “Segurança, Território, População” (FOUCAULT, 2008).  Em suas aulas, Michel Foucault 

refletiu sobre a vontade de condução, representada por uma tríade metafórica (“pastor, ovelha 

e rebanho”) e denominada de pastorado, com a pretensão de assinalar o processo no qual uma 

comunidade religiosa transformou-se numa Igreja e, por milhares de anos, pretendeu ser 

responsável pela condução humana, remodelando e legitimando suas ações diretivas. Segundo 

ele, toda a organização da Igreja está articulada à vontade de condução, onde se legitimou há 

vários séculos ações justificadas entre aquele(s) que conduz(em) e aqueles que são conduzidos.  

De acordo com Michel Foucault, muitos foram os estudos realizados tendo como 

enfoque a trajetória das instituições eclesiásticas, das doutrinas, heresias e das práticas 

religiosas no Ocidente. No entanto, ainda faltaria efetuar uma história do pastorado cristão, de 

suas implicações dentro da Igreja e de seus diferentes tipos de atuação.  

A ideia de pastorado cristão não foi desenvolvida por este filósofo, diante de sua 

morte precoce, porém serviu de mola propulsora para novas investigações. Para alguns, ela 

pode ser vista como um ponto de formação embrionária das posteriores vontades de governar, 

individual e coletiva, desenvolvidas na modernidade e contemporaneidade. Para outros, apesar 

do desenvolvimento da secularização, ainda é uma ideia potente para entender as nuances do 

presente e passado religioso.  

As postulações filosóficas, muitas vezes, não são definitivas, acabadas, prontas para 

uso nos estudos histórico-comparados em educação. Por isso, podem ser reinventadas, 

desestabilizadas, refletidas com rigor e respeito a visão original. Assim, torna-se viável 

identificar os limites, possibilidades e a plausibilidade dos escritos filosóficos, identificando 
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fissuras e pontes de apoio. É oportuno também, dependendo do itinerário adotado, realizar 

modificações e/ou aprofundamentos reflexivos.  

Em busca de novas rotas de entendimento, e inspirado nas postulações de Michel 

Foucault sobre o pastorado cristão, escolhi referenciais analíticos que ajudassem no êxito das 

minhas intenções. Partir do pressuposto de que as relações de forma constituem os artifícios de 

saber, enquanto as relações de força constituem as estratégias de poder. 

Os artifícios de saber consistem em entrelaçar o visível e o enunciável. Possuem 

forma e organização. Incentivam a vigiar, prevenir, cuidar e submeter. São estabelecidos e 

sustentados em documentos (os mais diversos possíveis). São apreensíveis e repassados e/ou 

mantidos entre os pares. Em muitos casos, não correspondem a uma continuidade de progresso 

da racionalidade, desenvolvimento ou repúdio a pareceres promovidos anteriormente (VEYNE, 

1982).  

Por isso, torna-se viável entender as possibilidades que constituem o saber num 

determinado momento, como ele reforça postulações antigas e apresenta novas, pois sua 

descrição não depende da “vontade consciente ou da afirmação livre e soberana da razão liberta 

dos preconceitos do passado, mas da sincronicidade estabelecida pela rede de saberes” 

(CANDIOTTO, 2010, p. 28). É possível considerar que:  

Nos dias de hoje, estamos num grau muito desenvolvido de uma mutação começada 

nos séculos XVII e XVIII, quando finalmente o saber se tornou uma espécie de coisa 

pública. Saber era ver evidentemente o que todo indivíduo situado nas mesmas 

condições poderia ver e constatar. Nesse sentido, a estrutura do saber se tornou 

pública. Todo mundo tem o saber. Apenas, ele não é sempre o mesmo, não está sempre 

nem no mesmo grau de formação, nem no mesmo grau de precisão etc. Todavia, não 

há os ignorantes de um lado e os eruditos do outro. O que se passa num ponto do saber 

agora é sempre muito rapidamente repercutido num outro ponto de saber. E, nessa 

medida, acredito que o saber nunca foi mais especializado e, no entanto, nunca se 

comunicou de modo mais rápido com ele mesmo (FOUCAULT, 2011, p. 175). 

 

Os artifícios de saber produzem uma verdade historicamente forjada e aceita. São 

frequentemente utilizados nas estratégias de poder, que, por sua vez, empresta auxílio para a 

montagem de um “constructo ideal”. Entre os artifícios de saber e as estratégias de poder há 

diferenças de formação, heterogeneidade, embora também exista pressuposição recíproca e 

capturas mútuas, bem como o primado de um sobre o outro (VEYNE, 2011). Isso acontece 

porque:  

Não há modelo de saber que não exprima ou não implique ato, isto é, um poder se 

exercendo. Todo saber vai de um visível a um enunciável, e inversamente, todavia 

não há forma comum totalizante, nem mesmo de conformidade ou de correspondência 

biunívoca. Há apenas uma relação de forças que age transversalmente e que encontra 

na dualidade das formas a condição para sua própria ação, para sua própria 

atualização. Se há coadaptação das formas, ela provém de seu ‘encontro’ (com a 

condição de que seja forçado), e não o inverso: o encontro só se justifica a partir da 

nova necessidade que ele estabelece (DELEUZE, 2005, p. 48). 
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Em suma, “não há relação de poder que não implique uma relação de saber, nem 

relação de saber que não esteja referida a uma dinâmica de poder” (FISCHER, 1995, p. 20). 

Todavia, não se trata de transformar as estratégias de poder e os artifícios de saber numa 

simbiose estática, mas de encontrar em cada caso investigado como eles tentam modelar um 

determinado “constructo ideal”.  

O poder não é uma substância, tampouco um atributo de posse estável, de alguém 

ou de uma instituição única, que o emprega para dominar os demais e impedir que escapem de 

suas malhas de controle (FISCHER, 2001). O poder está ramificado, estendido, em contínuo 

movimento e sua atuação visa determinar modos de existência específicos. É possível 

considerar o poder como:  

[...] a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem 

e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos 

incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força 

encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as 

defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos 

estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p. 102). 

 

O poder se expressa em grandes modelos ou em micro-poderes. Estes últimos estão 

em toda parte e provêm de vários lugares de produção e difusão. Os grandes modelos, por sua 

vez, naquilo que tem de permanente ou reprodutor, “é apenas efeito de conjunto, esboçado a 

partir de todas essas mobilidades, encadeamento que se apoia em cada uma delas e, em troca, 

procura fixá-las” (FOUCAULT, 1988, p. 103). Os grandes modelos e os micro-poderes trazem 

em si uma característica comum: as estratégias.   

As estratégias de poder são reversíveis e encontram-se profundamente arraigadas 

na sociedade. As vivências e experiências cotidianas, por exemplo, acontecem nas ações de uns 

sobre os outros. Por isso, talvez seja utópico imaginar uma sociedade sem estratégias de poder 

e resistência a elas. “Não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja 

dominação seja incontornável” (FOUCAULT, 2012, p. 227). Onde há poder, com todas as suas 

grandes ou ínfimas estratégias, há resistência. “Jamais somos aprisionados pelo poder, sendo 

sempre possível modificar a dominação que a relação de poder tenta exercer em condições 

determinadas e segundo uma estratégia precisa” (GRABOIS, 2011, p. 12).  

O poder “se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e 

móveis” (FOUCAULT, 1988, p. 104) e suas relações acontecem “em função de uma 

multiplicidade de pontos de resistência, que estão presentes em toda a rede” e representam “o 

papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite apreensão” (GRABOIS, 2011, 

p. 11). A resistência não é a antítese do poder, não é a faceta de uma relação de poder estável e 
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fechada, não é o outro lado do poder, mas está numa relação de poder. A resistência é 

desafiadora, móvel e afrontosa. “A cada instante vai da rebelião a dominação, da dominação a 

rebelião” (FOUCAULT, 2012, p. 227). Está atuante na trajetória de um “constructo ideal”. A 

resistência funda as relações de poder, embora, às vezes, seja o resultado dessas relações. A 

resistência é “a possibilidade de criar espaços de lutas e agenciar possibilidades de 

transformação em toda parte” (REVEL, 2005, p. 74).  

Ainda segundo esta perspectiva, a conexão entre os artifícios de saber e as 

estratégias de poder resulta em discursos que disputam notoriedade na sociedade a fim de 

elaborarem uma verdade sobre determinado “constructo ideal”. Com essa compreensão: 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso tentar 

determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que podem 

e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição 

é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 

das estratégias que apoiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 1988, p. 30). 

 

Considera-se que os discursos se manifestam como bens finitos, limitados e úteis. 

Têm regras de aparecimento, de condições de apropriação e utilização. É certo que os discursos 

são feitos de signos; mas o que eles fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. 

“É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever” (FOUCAULT, 2002, p. 55).  

Entre os discursos mais difundidos no mundo estão aqueles produzidos pela Igreja 

Católica. Vistos como discursos pastorais, eles sinalizam a vontade de conduzir os fiéis para 

uma vida eterna, pós-morte, com foco em postulações diretivas de obediência, trazendo 

pareceres sobre as intricadas relações entre quem conduz e quem é conduzido (FOUCAULT, 

2008).  

 Os discursos pastorais da Igreja Católica não são apenas um conjunto de signos, 

mas uma ação que constrói aquilo mesmo que apresenta. Eles não são reiterados ou subvertidos, 

exclusivamente, pela consciência individual, mas por uma série de fatores que os envolvem, 

tais como políticos, socioeconômicos e culturais, bem como suas nuances de produção. Eles 

expressam formas específicas de escrever sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo. Estas 

formas apresentam-se envoltas a preconceitos e aspirações muitas vezes imperceptíveis ao 

leitor/ouvinte.  

Os discursos pastorais não são uma mera cópia de uma representação pré-existente 

e não correspondem (apenas) a um reflexo das lutas entre dominantes e dominados, tampouco 

revelam um reflexo neutro em si. De uma posição vista como hegemônica e segura, passam a 

ter desavenças, lutas e ramificações em determinadas conjunturas históricas. Para manterem-se 
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atuantes, elaboram rupturas enunciativas, confrontos e combates em busca de uma (nova) 

verdade. Alguns resistem por longos séculos, outros são modificados radicalmente.  

Mesmo com a potencialidade de condução, os discursos pastorais não 

correspondem ou solucionam todas as inquietações, sonhos e planos da humanidade. Por isso, 

tendem a mudar e/ou realinhar-se, (des)travando ou disseminando postulações antes rejeitadas, 

desde que as novas estejam regradas e sejam pertinentes para determinada finalidade. Assim 

como outros, os discursos pastorais da Igreja Católica não representam um saber inocente e não 

são simplesmente aquilo que traduz as relações de submissão e dominação, “mas aquilo porque, 

pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999, p. 10).  

Esses discursos pastorais estão presentes nos documentos pontifícios e conciliares, 

visto que representam as diretrizes de condução para aqueles que conduzem (pastores) e para 

aqueles que são conduzidos (as ovelhas) pela Igreja Católica. Entre seus temas principais, está 

a idealização da família.  

No processo de ressignificação da idealização da família, os discursos pastorais se 

juntam ou se repelem para explicar o que parece ser verdadeiro, em determinada conjuntura 

histórica. Podem manter prescrições para as gerações vindouras, ou refazê-las.  No entanto, 

para entender esse processo de ressignificação, é viável investigar a proveniência de sua 

idealização, isto é, como foi montada essa idealização ao longo do tempo. Pois para que algo 

seja ressignificado é necessário que tenha sido providenciado antes. Com isso, almeja-se 1) ao 

invés da origem explicativa do “constructo ideal”, os acontecimentos para a sua proveniência, 

2) ao invés da imutabilidade do “constructo ideal”, as suas nuances de ressignificação. 

Para entender o processo de idealização da família nos discursos pastorais da Igreja 

Católica, a análise pode ser realizada com o auxílio de distintos aportes metodológicos, tais 

como a interpretação monumental e a descrição dos enunciados dos documentos pontifícios e 

conciliares. Durante a análise, é preciso:   

 [...] desaprender-se de um longo  e eficaz aprendizado que ainda nos faz olhar os 

discursos apenas como um conjunto de signos, como significantes que se referem a 

determinados conteúdos, carregando tal ou qual o significado, quase sempre oculto, 

dissimulado, distorcido, intencionalmente deturpado, cheio de ‘reais’ intenções, 

conteúdos e representações, escondidos nos e pelos textos, não imediatamente 

visíveis. É como se no interior de cada discurso, ou num tempo anterior a ele, se 

pudesse encontrar, intocada, a verdade, desperta então pelo discurso (FISCHER, 

2001, p. 198).  

 

A interpretação monumental ajuda a aguçar a compressão externa dos documentos 

pontifícios e conciliares. Permite considerar tais fontes históricas, “não absolutamente como 

documentos (de uma significação escondida ou de uma regra em construção), mas como 

monumentos” (FOUCAULT, 2005, p. 95). Com ela, os documentos não são considerados “um 
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espelho fiel da realidade”, mas podem ser vistos como representações de uma parte do objeto 

em questão (BORGES, 1994, p. 61).  

A interpretação monumental considera que cada documento é uma montagem, 

consciente e inconscientemente, “da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 

também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as 

quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio” (LE GOFF, 1996, p. 547). Além 

disso:  

O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 

evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados 

desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta 

do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou 

involuntariamente – determinada imagem de si próprias (LE GOFF, 1996, p.547-

548). 

 

A interpretação monumental reflete sobre as condições de produção dos 

documentos pontifícios e conciliares, a fim de que isso possa contribuir para a compreensão 

dos discursos pastorais contidos neles. A partir dela, a análise tenta demonstrar que nem sempre 

se pode escrever sobre qualquer coisa, em qualquer circunstância. Não é qualquer um que tem 

a legitimidade perante os pares para escrever sobre determinado assunto. Logo, torna-se 

plausível entender as singularidades de produção dos documentos, problematizando-os e 

articulando-os com a conjuntura histórica na qual fazem parte.  

A descrição dos enunciados atenta-se aos fluxos e fricções internas dos discursos 

pastorais, sublinhando que eles não têm apenas um sentido ou uma verdade imutável, mas uma 

trajetória histórica de (des)continuidades. Parte da premissa de que os enunciados não se 

constituem como uma unidade imutável, uma vez que se encontram na transversalidade de 

frases e proposições. Os enunciados não se esgotam na linguagem – oral ou escrita.  São ações 

– de um indivíduo/instituição que fala e/ou escreve – que traz em si coisas que se transmite e 

se conservam, que têm um valor, e das quais são apropriadas, repetidas, reproduzidas e 

transformadas (FOUCAULT, 2012).  

Durante a descrição dos enunciados, é válido perceber 1) o fato de que a referência 

a algo gera identificação e/ou diferenciação, 2) o fato de ter um indivíduo (ou vários) que tenta 

legitimar determinada “visão de mundo”, 3) o fato de o enunciado não existir isolado, mas em 

interface com outros ou até mesmo em posição de contestação, 4) a materialidade do enunciado, 

isto é, onde e como estão registrados (FISCHER, 2001). Não há intenção de separar “os 

achados” em categorias pensadas a priore, nem descobrir uma suposta essência deles, mas 

encontrar os “regimes de verdade” pelos quais eles são acionados e deletados. 
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Nesse caso, até mesmo os silêncios, são apenas silêncios, para os quais não interessa 

procurar preenchimentos; eles devem ser lidos pelo que são e não como não-ditos que 

esconderiam um sentido que não chegou à tona do discurso. Metodologicamente, isso 

é, ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil, porque não envolve todo um 

conjunto de operações linguísticas e analíticas que as demais análises do discurso 

exigem. Mais difícil, porque é preciso se a ter ao que é efetivamente dito, apenas a 

inscrição do que é dito, sem imaginar o que poderia estar contido nas lacunas e 

silêncios (VEIGA-NETO, 2007, p. 98). 

 

A descrição dos enunciados tende a tomá-los pelos contatos de superfície que eles 

mantem com aquilo que os cercam, a fim de mapear o “regime de verdade” que os acolhe e 

que, ao mesmo tempo, os sustentam, reforçam e justificam suas manutenções.  

Ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva [...] o enunciado, ao mesmo tempo 

que surge em sua materialidade, aparece com um status, entra em redes, se coloca em 

campos de utilização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se integra 

em operações e em estratégias onde sua identidade se mantém ou se apaga. Assim, o 

enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é 

dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se 

tema de apropriação ou de rivalidade (FOUCAULT, 2002, p. 121). 

 

A descrição dos enunciados permite conhecer os fatos em sua singularidade de 

acontecimentos, em suas correlações com outros, em suas transformações e desaparecimentos.  

Ajuda a demonstrar que existem rupturas entre as palavras e o aparecimento de novas 

designações sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo. Em alguns casos, o significante 

permanece ou pode até mesmo ser alterado. Em outros, o significante é substituído, mas os 

significados continuam. Atentando-se a esses jogos de enunciação, a própria descrição contesta 

o que é proferido como imutável.  

Com a interpretação monumental e a descrição dos enunciados, por vias 

complementares, considera-se as relações internas e externas para a proveniência e 

ressignificação da idealização da família. Considerando que “o novo não está no que é dito, 

mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 1999, p. 26), a análise parte do pressuposto 

de que:  

[...] em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e terrível materialidade (FOUCAULT, 1999, p.8-9) 

 

Ao invés de centrar numa linearidade, a análise busca detectar as incidências do 

processo de idealização da família e faz uma alteração de entendimento importante: “se antes a 

descontinuidade equivalia ao impensável, que por ser impensável devia ser suprimido e 

desintegrado mediante sua integração numa explicação continuísta, passa agora a ser um dos 

elementos fundamentais da análise” (MUCHAIL, 2004, p.28).  
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Trata de apresentar os acasos de suas aparições e reorganizações, bem como suas 

condições de produção, pois aqueles que os escrevem e promulgam (Pontífice e Bispos) estão 

pressionados por certo número de regras que legitimam a ação autoral.  

[...] nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e penetráveis; algumas 

são altamente proibidas (diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras parecem 

quase abertas a todos os ventos e postas, sem restrição prévia, à disposição de cada 

sujeito que fala (FOUCAULT, 1999, p.37). 

 

A análise tende a demonstrar distintas facetas dos discursos pastorais, 

demonstrando que eles se cruzam, mas também se ignoram ou se excluem ao longo do tempo. 

Neles nada é tão permanente que não possa ser desestabilizado e reestabilizado ao longo das 

gerações. Por trás deles, não há uma “verdade essencial e imutável”, pronta para ser revelada. 

O que estes discursos pastorais apresentam é o reflexo de uma vontade de verdade que se apoia 

sobre um suporte institucional religioso. A vontade de verdade é uma “prodigiosa maquinaria 

destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, procuram contornar 

essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a verdade” (FOUCAULT, 1999, p. 

20).  

Levando em consideração a filiação epistemológica; o objeto de estudo e sua 

problematização; a catalogação e organização das fontes históricas, os referenciais analíticos e 

aportes metodológicos, a seguir serão apresentadas as discussões resultantes dessa investigação  

em duas partes complementares: a primeira, centrada na vontade de condução da Igreja 

Católica; a segunda, centrada na proveniência da idealização da família e sua ressignificação 

nos discursos pastorais da Igreja Católica, nos séculos XIX e XX.  

Antes de conhecer o que se diz sobre a idealização da família, é viável identificar 

como foram produzidos esses discursos pastorais. Logo, é oportuno conhecer facetas da criação 

de tais discursos, demonstrando como a Igreja Católica agiu em prol da sua vontade de 

condução, antes e durante a conjuntura histórica analisada. Trata-se de demonstrar que essa 

vontade de condução está mais próxima de um novelo, entrecruzado por vários acontecimentos 

históricos, com “nós e pontas soltas”, e não de uma linha de fácil sintetização. Trata-se, portanto 

de “ir seguindo o emaranhado dos fios”, para depois conhecer o que eles pretendem consolidar 

no âmbito ideológico. Em suma, antes de conhecer o que os discursos pastorais dizem, 

pretende-se demonstrar de onde eles vêm e como foram forjados historicamente. 
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3. “NO PRINCÍPIO ERA O CAOS”: IGREJA CATÓLICA E A VONTADE DE 

CONDUÇÃO  

 

A Igreja Católica tem uma trajetória complexa, sendo adorada por uns e odiada por 

outros. Embora com alterações de direcionamentos, reestruturação de hierarquias e missões, ao 

longo dos séculos, ela pretendeu forjar modos de existência, conduzindo os fiéis para uma 

suposta salvação.  

A seguir, mediante uma densa revisão bibliográfica e documental, serão 

apresentados alguns acontecimentos da trajetória da Igreja Católica, centrando atenção na sua 

organização e fragmentação pastoral no Ocidente, bem como na renovação e atualização 

pastoral da Igreja Católica nos séculos XIX e XX. 

 

3.1.   “O senhor é o meu pastor e nada me faltará”: a organização e fragmentação pastoral 

da Igreja Católica no Ocidente   

 

Comunidades do Oriente pré-cristão, localizadas na Assíria, Mesopotâmia e Egito, 

já pautavam suas práticas na vontade de condução. No entanto, os hebreus e seus descendentes 

(israelitas e judeus) podem ser considerados os principais responsáveis por desenvolvê-la a 

partir da religião monoteísta, mais especificamente de uma tríade metafórica de relação 

triangular: “pastor, ovelha e rebanho”8.  

A trajetória dos hebreus e seus descendentes foi marcada por perseguições, mas 

também por uma acentuada crença no deus único. Inicialmente, esse deus simbolizava apenas 

mais um entre outros disponíveis para adoração. Tinha humores instáveis, ameaçava e punia os 

desobedientes. Depois ganhou outras características, sendo visto como um Pastor Supremo. Os 

hebreus e seus descendentes acreditavam que formavam “o povo escolhido” do Pastor 

Supremo, aptos a se fixarem numa terra cheia de abundâncias e prosperidade (JOSEFO, 2013). 

Até o século VI a.C., criaram tradições memorialísticas referentes aos 

acontecimentos promovidos por esse deus, transmitindo-as em comunidades rurais que eram 

majoritariamente analfabetas. A partir de então, ao retornarem do exílio da Babilônia, alguns 

letrados do Templo de Jerusalém (escribas) se interessaram por essas tradições memorialísticas 

e transcreveram-nas, a fim de fortalecerem a identidade cultural do “povo escolhido”. Esses 

letrados “transformaram narrativas populares em literatura, lhes deram roupagens estilísticas 

 
8 No Antigo Testamento há mais de 150 citações referentes à Pastor/Pastoreio. No Novo Testamento há mais de 

50 citações referentes a esta temática. 
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em conformidade com usos literários da época e recorreram a diversos recursos de elaboração 

literária, conforme os talentos de cada um” (HOORNAERT, 2016, p.19). 

A trajetória do “povo escolhido” e sua relação com o deus único foi narrada em 

cinco livros que compunham o Pentateuco, com destaque para instruções religiosas/legislativas: 

Gênesis (sobre as origens do mundo e das criaturas), Êxodo (sobre a saída do Egito), Levítico 

(sobre rituais relativos ao culto público e privado), Números (sobre a permanência dos hebreus 

no deserto) e Deuteronômio (sobre as prescrições para exortar e cumprir as indicações dos 10 

mandamentos9). Posteriormente, novas tradições memorialísticas foram registradas em livros 

de cunho histórico, acerca da lenta reinstalação em Canaã; livros sapienciais, de cunho literário, 

tais como os Salmos e Provérbios; e livros referentes a vida e ações dos profetas, entre eles 

Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias (MCDONALD, 2011; JOSEFO, 2013).  

Aqueles que se consideravam integrantes do “povo escolhido”, acreditavam que o 

deus único era o Pastor Supremo da humanidade e por isso professavam: 

O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. 

Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos 

caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale 

escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu 

amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume 

sobre minha cabeça, e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão 

de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos 

dias (SALMO 23). 

 

Apesar de valer-se da metáfora triangular (“pastor-ovelha-rebanho”), entre o “povo 

escolhido” não existia uma instituição voltada para a conversão global. Acreditava-se que 

apenas alguns estavam aptos a adentrar nas relações de condução. Por escolha da divindade, 

aqueles que tinham a função de conduzir estavam “à serviço do rebanho” e não a serviço de si 

mesmos. Eles tinham o dever de buscar as “ovelhas” que se desgarrassem, para que voltassem 

a transitar junto com as demais, impedindo que elas fossem direcionadas por caminhos 

tortuosos. Precisavam manter o sentimento de coletividade, uma vez que o “rebanho” só existia 

pela presença imediata de sua ação diretiva. Tinham a responsabilidade de não deixar nenhum 

integrante do “rebanho” disperso e, caso isso acontecesse, deviam procurar, cuidar e recolher 

quem ousou desviar do caminho. Se algo maléfico acontecesse para as “ovelhas”, seria culpa 

deles ou falta de aceitação da vontade de quem o escolheu, uma vez que o Pastor Supremo 

jamais falharia na condução (FOUCAULT, 2008).  

 
9 Os 10 mandamentos são: 1) Amar a Deus sobre todas as coisas, 2) Não tomar seu santo nome em vão, 3) Guardar 

domingos e festas de guarda, 4) Honrar pai e mãe, 5) Não matar, 6) Não pecar contra a castidade, 7) Não furtar, 

8) Não levantar falso testemunho, 9) Não desejar a mulher do próximo, 10) Não cobiçar as coisas alheias.   
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O privilégio de ser identificado como o “povo escolhido” não equivalia a uma 

capacidade infinita de liberdade, pois eram punidos o oportunismo e a imoralidade entre os 

desviantes. Segundo os profetas – homens que repassavam supostas mensagens divinas 

prevendo o futuro – a situação de desvio e calamidade enfrentada pelo “povo escolhido” era 

complexa, mas haveria de ser solucionada.  

Em nome do deus único, o profeta Zacarias advertia que o Pastor Supremo podia 

abandonar ou punir até mesmo aqueles a quem confiou à missão de pastorear: “Ai do pastor 

inútil, que abandona o rebanho! A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito; o seu 

braço será de todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido” (ZACARIAS 

11:17). Ele ressaltava alguns motivos da situação de calamidade vigente: “Porque os ídolos têm 

falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos; com vaidade 

consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas; estão aflitos, porque não há pastor” 

(ZACARIAS 10:2).   

O profeta Jeremias sublinhava a situação do “povo escolhido” em tom de ameaça e 

esperança: “Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os 

montes as desviaram; de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso” 

(JEREMIAS 50:6). Acrescentava:  

Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. 

Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apascentam o meu 

povo: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes; eis 

que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo 

recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver 

afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos; e frutificarão, e se multiplicarão. E 

levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e nunca mais temerão, nem se 

assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, 

em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e 

praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará 

seguro; e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: O Senhor Justiça Nossa 

(JEREMIAS 23: 1-6).  

 

O profeta Ezequiel também compartilhava postulações acerca da intensa relação de 

condução do “povo escolhido”, destacando em suas falas:  

Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu, eu mesmo, procurarei pelas minhas 

ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no 

meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas; e livrá-las-ei de 

todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-

las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as 

apascentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. 

Em bons pastos as apascentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco; ali se 

deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo 

apascentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor DEUS. A perdida 

buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei 

[...] (EZEQUIEL 34: 11-16).  
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As investidas de condução eram exercidas em movimento e densas relações 

cotidianas. Manifestavam-se na dedicação e aplicação infinita de um sobre o(s) outro(s), 

atentando-se a particularidades, ao bem individual e coletivo.  Zelar, portanto, significava vigiar 

o que podia ser feito de errado, mas era entendido, principalmente, como vigilância a propósito 

de tudo o que podia acontecer de nefasto a cada uma das “ovelhas”.  

[...] é verdade que o pastor dirige todo o rebanho, mas ele só pode dirigi-lo bem na 

medida em que não haja uma só ovelha que lhe possa escapar. O pastor conta as 

ovelhas, conta-as à noite, para saber se estão todos ali, e cuida delas uma a uma. Ele 

faz tudo pela totalidade do rebanho, mas faz tudo também para cada uma das ovelhas 

do rebanho. É aqui que chegamos ao celebre paradoxo do pastor [...] o pastor deve 

tudo ao seu rebanho, a ponto de aceitar sacrificar-se pela salvação do rebanho. Mas, 

por outro lado, como precisa salvar cada uma das suas ovelhas, será que ele não vai 

se ver na situação em que, para salvar uma só ovelha, vai ser obrigado a descuidar da 

totalidade do rebanho? É esse o tema que vocês veem repetir-se indefinidamente ao 

longo de todas as diferentes sedimentações do texto bíblico, do Gênesis aos 

comentadores rabínicos, tendo precisamente, no centro disso tudo Moisés 

(FOUCAULT, 2008, p.172).  

 

É válido ressaltar que, inicialmente, a salvação tinha um sentido muito específico, 

isto é, a garantia de subsistência material e espiritual. Mais do que uma salvação para além 

desse mundo, ela se expressava principalmente neste mundo. Após algumas interferências 

culturais, a crença no Messias passou a articular-se com a crença na vinda do “Filho do 

Homem”. Esperava-se que o Pastor Supremo salvasse o seu povo de todo tipo de atribulação, 

por meio de um pastor-salvador.  

A esperança messiânica geralmente estava unida à expectativa de que o reino de Davi 

seria restaurado nesse mundo, de forma que a tarefa do Messias consistia precisamente 

em restaurar o trono de Davi e sentar-se nele. Por outro lado, a figura do Filho do 

Homem, que aparecia muito frequentemente nos círculos apocalípticos, era de caráter 

mais universal do que o Messias; viria para estabelecer, não um reino davídico nessa 

terra e sim uma nova era, um novo céu e uma nova terra. Diferente do Messias, o Filho 

do Homem era um ser celestial, e suas funções incluíam a ressurreição dos mortos e 

o julgamento final. Essas duas tendências uniram-se com o passar dos anos, e por 

volta do século 1º apareceram posições intermediárias, em que o reino do Messias 

seria o último estágio da presente era, e então se seguiria a nova era que o Filho do 

Homem deveria estabelecer (GONZÁLEZ, 2004, p. 38). 

 

Paulatinamente, “o povo escolhido” começou a acreditar na promessa de salvação, 

isto é, uma vida eterna, pós-morte, onde seria desfrutada o reino e a glória daquele único deus. 

Pertencente a uma família de judeus, após uma série de acontecimentos, Jesus Cristo veio a ser 

considerado o “Bom pastor” da humanidade, contribuindo para gestar uma nova religião 

monoteísta, mas que insistia na promessa de salvação.  

Sabendo da importância dos escritos para embasar a fé, foram registrados alguns 

acontecimentos de sua vida em livros. Os escritos sobre a vida de Jesus Cristo foram 

denominados de Evangelho, palavra de origem grega que significa “Boa Nova”. Os Evangelhos 

intitulados pelos nomes de Mateus, Marcos e Lucas se relacionam. O Evangelho intitulado com 
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o nome de João segue o mesmo padrão de acontecimentos, porém baseia-se em influências 

distintas.  

Mateus escreveu a vida de Jesus Cristo para os judeus e usou muitas referências 

respeitadas por eles. Marcos apresentou Jesus Cristo para os pagãos, destacando os milagres e 

o valor probatório da fé. Lucas destacou a bondade e misericórdia de Jesus Cristo, escrevendo 

também para os pagãos. O Evangelho segundo João foi escrito nos últimos anos do século I, 

mais de trinta anos depois dos outros. João evidenciou a divindade de Jesus Cristo, sem 

esquecer de frisar seus atos humanos (MCDONALD, 2011).  

Marcos escreve provavelmente em Roma (por volta do ano 70), João provavelmente 

em Éfeso, trinta anos mais tarde. Esses escritores não ouvem as mesmas histórias 

acerca de Jesus, pois os informantes vivem em lugares distantes entre si. Assim, 

compreendemos que existem diferenças entre os Evangelhos. Existem informações 

no Evangelho de Marcos (redigido por volta do ano 70) que não se encontram nos 

Evangelhos de Mateus e Lucas (redigidos dez anos depois). O Evangelho de João, do 

ano 100, contém informações precisas, que faltam nos Evangelhos anteriores. Além 

disso, Marcos não é Mateus, que não é Lucas nem João. Cada um dos quatro 

evangelistas tem seu estilo próprio, seu modo peculiar de escrever (HOORNAERT, 

2016, p. 20). 

 

Além dos 4 Evangelhos é possível conhecer as vivências de Jesus Cristo e dos seus 

seguidores através dos atos dos apóstolos (com autoria de Lucas); algumas epístolas para 

distintos povos (com destaque para aquelas escritas pelo apóstolo Paulo) e o apocalipse 

(também de autoria de João) sobre as coisas que supostamente acontecerão na volta de Jesus 

Cristo ao mundo.  

No século I, a reunião desses escritos representava um Novo Testamento, isto é, 

uma nova aliança com o Pastor Supremo. Em contrapartida, os antigos escritos, referentes a 

trajetória dos hebreus e seus descendentes (israelitas e judeus) representava o Velho 

Testamento, onde a aliança começou. Segundo um adágio antigo, o Antigo Testamento podia 

ser desvendado no Novo Testamento, enquanto este estava escondido no outro. Ambos 

apresentavam a promessa de salvação como elemento central (MCDONALD, 2011).  

 Antes e durante a vida de Jesus Cristo, a maioria da população era analfabeta. As 

“verdades sagradas” eram escritas e posteriormente pronunciadas em espaços ocupados por 

fiéis analfabetos: ouvintes assíduos da “Palavra da Salvação”. Os temas, as abordagens, os 

questionamentos e as reflexões resultantes eram diferenciadas diante desse público ouvinte.  

Quem escreve para analfabetos tem de valorizar a cultura de seus ouvintes, seu jeito 

especial de se comunicar e de se maravilhar com milagres e feitos extraordinários. 

Nisso, a cultura analfabeta é de uma criatividade que supera de longe a cultura que 

circula entre letrados. A imaginação fica mais solta, menos controlada por 

conveniências [...] A narrativa corre solta e as imagens não são censuradas por alguma 

razão instrumental (HOORNAERT, 2016, p. 25).  
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Jesus Cristo não produziu uma doutrina teológica propriamente dita, mas os seus 

seguidores passaram a construí-la. Os autores do Novo Testamento criaram uma genealogia do 

“povo escolhido”, iniciada com Abraão até José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo 

(MATEUS 1: 1-17). De acordo com eles, Jesus Cristo nasceu no primeiro século de nossa Era, 

em Belém, um lugarejo próximo a Jerusalém que, na época, pertencia ao Império Romano, sob 

o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, começou a percorrer algumas aldeias e cidades, 

pregando a igualdade entre os povos. Em determinada ocasião:  

Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: 

‘Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo’. Este é aquele que foi 

anunciado pelo profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: ‘Preparem o caminho 

para o Senhor, façam veredas retas para ele’. As roupas de João eram feitas de pelos 

de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e 

mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao 

redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. 

Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, 

disse-lhes: ‘Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? 

Dêem fruto que mostre o arrependimento! Não pensem que vocês podem dizer a si 

mesmos: ‘Abraão é nosso pai’. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer 

surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que 

não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo’. ‘Eu os batizo com água para 

arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que 

não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e 

com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, 

mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga’. Então Jesus veio da Galiléia ao 

Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: ‘Eu preciso 

ser batizado por ti, e tu vens a mim?’ Respondeu Jesus: ‘Deixe assim por enquanto; 

convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça’. E João concordou. Assim 

que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu 

o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos 

céus disse: ‘Este é o meu Filho amado, em quem me agrado’ (MATEUS 3:1-17). 

 

Jesus Cristo conseguiu grande número de seguidores entre os judeus pobres. 

Perdoava os pecados e efetuava curas com ou sem o contato corporal, deixando-se “tocar” 

sempre, ao menos em um dos dois sentidos da palavra. Quando compadecido com o que vivia, 

via e ouvia, ele curava em todas as dimensões da corporeidade e nos contatos não levava em 

consideração os tabus e as impurezas rituais. Agrupava em torno de si muitos seguidores, com 

distintas crenças, posições políticas e desvios morais (FAMERÉE, 2009).  

Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para ficar com ele, durante seus últimos anos de 

vida, dando-lhes a missão de difundir a fé no deus único. Os doze apóstolos eram: Simão, a 

quem ele deu o sobrenome de Pedro; André; Tiago e João, filhos de Zebedeu, Felipe; 

Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago; Tadeu; Simão, o zelotes, e Judas Iscariotes. Advertiu que 

os escolhidos seriam odiados por causa do seu nome, perseguidos e presos. Apesar disso, 

tinham a missão de pregar por toda a parte as maravilhas e benevolência do deus único, 
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tornando-se, pretensiosamente, “um sinal da restauração do número completo das tribos de 

Israel” (KÜNG, 2002, p. 27).  

Acusado de ser um líder rebelde e popular, contrário as autoridades romanas, além 

de blasfemar contra pareceres milenares da fé dos judeus, Jesus Cristo foi condenado à morte 

na cruz. Após o terceiro dia da sua morte, difundiu-se a crença de que ele tinha ressuscitado e 

aquele que confiava nisso também podia renascer para uma nova vida. Pouco tempo depois do 

desaparecimento do seu corpo, já era crível a associação entre ele e o deus único, de modo que 

a adoração a um também se direcionava ao outro (KÜNG, 2002). A ressurreição era vista como 

“o selo da salvação” (FAMERÉE, 2009, p. 30). Com ela se libertava do pior inimigo da 

existência humana: a morte.  

Jesus Cristo se identificava como o “Filho do Homem” a tanto tempo esperado, o 

“Filho do deus único”, o “Filho do deus bendito” (MATEUS 26: 64; LUCAS 22: 70; MARCOS 

14: 62). Em suas pregações, ele dizia que, no fim dos tempos, o deus único separaria o seu 

“rebanho”, salvando alguns. 

[...] todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o 

pastor aparta dos bodes as ovelhas.  E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à 

esquerda.  Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu 

Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do 

mundo;  porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era 

estrangeiro, e hospedastes-me;  estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; 

estive na prisão, e fostes ver-me.  Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, 

quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de 

beber?  E, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?  E, 

quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?  E, respondendo o Rei, lhes 

dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos 

irmãos, a mim o fizestes.  Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: 

Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus 

anjos; porque tive fome, e não me destes de comer; tive sede, e não me destes de 

beber; sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e estando 

enfermo e na prisão, não me visitastes.  Então, eles também lhe responderão, dizendo: 

Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, 

ou na prisão e não te servimos?  Então, lhes responderá, dizendo: Em verdade vos 

digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão 

estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna (MATEUS 25: 32-46).  

 

Enquanto pregava a favor da crença no deus único, Jesus Cristo defendeu os 10 

mandamentos, praticados pelos judeus, como algo oportuno para entrar na vida eterna. Resumiu 

todos os 10 mandamentos no seguinte ensinamento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 

(MATEUS 19: 16-19). Esse amor devia ser colocado no cotidiano, no começo dos dias até o 

Juízo final.   

Conforme os seus seguidores, Jesus Cristo percorria cidades e aldeias, ensinando 

nas sinagogas, pregando a promessa de salvação e curando enfermidades e moléstias entre o 

povo. Vendo as multidões que se formavam ao seu redor, “teve grande compaixão delas, porque 
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andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor” (MATEUS 9: 36). Em 

uma de suas próprias parábolas, ele proclamou:  

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das 

ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela 

porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e 

chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas 

ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas 

de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz 

dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola; mas eles não entenderam o que era que 

lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em verdade vos digo que eu 

sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; 

mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-

á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e 

a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom 

Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é 

pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge; e o lobo 

as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não 

tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das 

minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o 

Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste 

aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um 

rebanho e um Pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a 

tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para a dar, 

e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. (JOÃO 10: 1-18). 

 

Argumentando em favor de ações para o arrependimento das “ovelhas 

desgarradas”, Jesus Cristo usou a seguinte parábola: 

‘Quem de vós que, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as noventa e 

nove no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de 

encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e, voltando para casa reúne os amigos 

e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia 

perdido’. Digo-vos assim haverá mais júbilo no céu por um só pecador que fizer 

penitência do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento 

(LUCAS 15: 4-7).  

 

Nos entremeios da condução, frisando a obediência e as (in)certezas sobre o devir, 

o “Bom pastor” aconselhou as suas “ovelhas”:  

Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber; e não andeis com vãs 

preocupações. Porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas 

coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o Reino de 

Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. ‘Não temais, 

pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o Reino. Vendei o que 

possuís e dai esmolas; fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável 

nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso 

tesouro, ali estará também o vosso coração’ (LUCAS 12: 29-34).  

 

De acordo com os quatro Evangelhos, durante uma ceia, juntamente com seus 

discípulos mais próximos, o “Bom pastor” apresentou uma prática de comunhão entre todos, 

mas afirmou que um deles o trairia.  

Disse-lhes: ‘Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de 

sofrer’. Pois vos digo: ‘não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no Reino de 

Deus’. Pegando o cálice, deu graças e disse: ‘Tomai este cálice e distribui-o entre vós. 

Pois vos digo: já não tornarei a beber o fruto da videira, até que venha o Reino de 
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Deus’. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lho, 

dizendo: ‘Isso é o meu corpo que é dado por vós; farei isso em memória de mim’. Do 

mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: ‘Este cálice é a Nova 

Aliança em meu sangue, que é derramado por vós’... Entretanto, eis que a mão de 

quem me trai está a mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está 

determinado, mais ai daquele homem por quem ele é traído!’ (LUCAS 22: 15-22).  

 

Jesus Cristo morreu e foi crucificado como um homem comum e cumpriu uma 

profecia milenar: “Ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas” (ZACARIAS 

13:7). Morreu pelos pecados de suas “ovelhas” (I CORÍNTIOS 15: 3) e em resgate de muitas 

outras (LUCAS 22:19). Para os seus primeiros seguidores, Jesus Cristo era um bondoso pastor 

que se sacrificou para trazer de volta à Deus o “rebanho” perdido. Chegou a se sacrificar “não 

apenas pelo rebanho em geral, mas por cada uma das suas ovelhas em particular” (FOUCAULT, 

2008, p. 202).  

Em seu corpo ressuscitado, ele passou de um estado de morte para outra vida, para 

além do tempo e do espaço. Após a ressurreição, conviveu novamente com seus apóstolos e 

discípulos mais próximos. Em determinada ocasião: 

[...] eles o interrogavam: ‘Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de 

Israel?’. Respondeu-lhes ele: ‘Não vos pertence a vós saber os tempos nem os 

momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos 

dará força; e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e 

até os confins do mundo’. Dizendo isso, elevou-se (da terra) à vista deles, e uma 

nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, 

vendo-os afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de 

branco, que lhes disseram: ‘Homens da Galiléia por que ficais aí a olhar para o céu? 

Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o 

vistes subir para o céu’ (ATOS 1: 6-11). 

 

Desde então, difundiu-se que o mundo já estava perto do Juízo final. O “Bom 

pastor”, voltaria para cumprir a promessa de salvação. No entanto, o seu retorno jamais seria 

previsto. 

Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua 

autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que 

vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o senhor da casa voltará, se à tarde, se 

à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos 

encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai! (MARCOS 13: 34-37). 

 

De acordo com os livros do Novo Testamento, antes de Jesus Cristo, ninguém 

jamais viu a face do deus único. Mas nele era possível perceber essa face, pois “O Verbo se fez 

carne e habitou entre nós” (JOÃO 1: 14). O deus único, visto como transcendente, inacessível, 

imaterial, “se fez homem de carne e sangue, com toda a afetividade, todas as percepções, todas 

as potencialidades” e “com todas as limitações próprias dessa condição corporal” (FAMERÉE, 

2009, p. 25).  
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Durante o século I, os apóstolos de Jesus Cristo passaram a ser denominados de 

“embaixadores de Cristo” (2 CORÍNTIOS 5:20), “servidores de Cristo e administradores dos 

mistérios de Deus” (2 CORÍNTIOS 4:1).  Eles pregavam em favor da conversão, assinalando 

que o deus único tinha permitido uma nova reconciliação com o mundo. Antes do Juízo final, 

a missão concedida a eles era continuar o que Jesus Cristo tinha começado na terra:  conduzir 

a humanidade rumo à salvação. 

Com a presença dos apóstolos, os cristãos se reuniam semanalmente aos sábados 

ou domingos, nas casas de fiéis. Até então, não existiam funções hierárquicas de serventia 

sacerdotal entre uns e outros. A casa, com seus integrantes, expressava uma ecclesia local, 

independente, embora estivesse relacionada a outras e unidas pelos mesmos preceitos. Nas 

celebrações era dado “o evangelho para proclamar, o batismo como um rito de iniciação, a 

celebração de uma refeição em lembrança agradecida, os vários carismas e ministérios” 

(KÜNG, 2002, p. 30).  

A princípio, alguns dos novos convertidos não queriam se separar das crenças e 

rituais dos seus antepassados. Eles compartilhavam o culto ao deus único, respeitavam os 

escritos referentes as antigas gerações, visitavam os templos, aceitavam os mandamentos e 

frequentavam as festividades das comunidades judaicas. Eram chamados de “judeus cristãos”, 

pois entendiam que Jesus Cristo era o pastor-salvador há tempos esperado. 

 Em meados do século I, o Cristianismo ainda era considerado uma seita judaica, 

uma ramificação. Em Roma, outras seitas asseguravam que “o Bom pastor” não era mais do 

que um simples profeta e não aceitavam a sua suposta ressurreição. Além disso, as autoridades 

religiosas do Judaísmo continuavam a pregar o respeito às suas prescrições normativas (KÜNG, 

2002).  

Enquanto isso, Paulo, um dos principais expoentes do Cristianismo nascente, 

afirmava que um gentio, isto é, aquele que não compartilhava dos preceitos dos judeus, podia 

tornar-se cristão sem se converter previamente ao Judaísmo. Utilizando de pressupostos 

intelectuais e teológicos em suas ações, ele proporcionou a conversão de muitos. Contribuiu 

para que a fé no “Bom pastor” fosse cada vez mais difundida.  

Apesar de seu monoteísmo universal, o judaísmo, que também se engajou numa 

missão intensiva para os gentios, particularmente em Antioquia, não se tornou a 

religião universal da humanidade; foi o Cristianismo que mais se aproximou desse 

status (KÜNG, 2002, p. 45).  

 

Paulo afirmava que após a vinda de Jesus Cristo ao mundo terreno e sua 

ressurreição, o deus único ampliou o “povo escolhido”, incluindo, com base na fé, aqueles que 

não eram descendentes de Abraão. O “rebanho” não se restringia mais a descendência das 
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“ovelhas”. Referia-se a todos os cristãos – aqueles que acreditavam em Jesus Cristo – que 

obedeciam aos direcionamentos suscitados e esperavam o retorno do “Bom pastor” no Juízo 

final.  

O Juízo final apelava para a conversão antes do fim da vida, no “tempo favorável, 

o tempo da salvação” (2 CORÍNTIOS 6:2), incentivava o temor e anunciava “a bem-aventurada 

esperança” (TITO 2:13) do retorno do “Bom pastor”, quando ele retornaria para realizar o 

triunfo definitivo do bem sobre o mal, julgar os vivos e os mortos, escolher aqueles que estavam 

aptos a uma vida eterna.  

Após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70, alguns judeus voltaram as suas 

crenças de origem. Outros permaneceram fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo. Em finais do 

século I, alguns cristãos passaram a se identificar como integrantes da Igreja Católica: uma 

Igreja Universal, que pregava o evangelho “segundo o todo”, ou seja, que pregava os quatro 

evangelhos de forma ampla e não parcialmente conforme seitas dissidentes da época. Nos dois 

séculos seguintes, as reuniões nas casas de fiéis ainda continuaram, mas foram substituídas por 

comunidades cristãs estruturadas com funções específicas para os seus participantes 

(GONZÁLEZ, 1995a). 

Os bispos eram considerados os substitutos dos apóstolos de Jesus Cristo e, por isso 

mesmo, os novos pastores que podiam contribuir para a salvação das “ovelhas”, desde que 

estivessem “firmemente apegados à doutrina da fé tal como foi ensinada” (TITO 1: 8) para 

rebater as postulações daqueles que a contradiziam. Suas ações eram úteis para que os fiéis não 

continuassem “[...] agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos 

homens e de seus artifícios enganadores” (EFÉSIOS 4: 14). Os bispos organizavam 

comunidades cristãs específicas e recebiam alguns conselhos para o êxito da condução das 

“ovelhas”. Um deles, advertia: 

Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não 

constrangidos, mas espontaneamente; não por amor de interesses sórdidos, mas com 

dedicação; não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são 

confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E, quando aparecer o supremo 

Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória (I PEDRO 5: 2-4).  

 

Tais pastores eram incentivados a verem a Sagrada Escritura como o sustentáculo 

da fé no deus único, inspirada pelo Espírito Santo, “útil para ensinar, para repreender, para 

corrigir e para formar na justiça” (II TIMÓTEO 3: 16). Os seus direcionamentos deviam estar 

em sintonia com a crença de que Jesus Cristo era o verdadeiro “Bom pastor”, veio a Terra para 

salvar a humanidade e retornaria no Juízo final.  
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Para aqueles que buscavam integrar o conjunto de pastores, o Episcopado, 

aconselhava-se:  

Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função 

sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, 

prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado 

a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado; deve saber 

governar bem a sua casa, educar seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem 

não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidados com a Igreja de Deus? Não 

pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha 

a cair na mesma condenação que o demônio. Importa, outrossim, que goze de boa 

consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim 

nas ciladas diabólicas (I TIMÓTEO 3: 1-7).  

 

Além dos bispos, os presbíteros e diáconos também contribuíam para administrar 

as comunidades cristãs. Enquanto os primeiros cuidavam dos cultos e das questões espirituais 

das “ovelhas”, os outros eram responsáveis pela administração dos bens materiais 

(CALAINHO, 2014). Por volta de 110, já estava consolidada a organização desses três cargos 

eclesiásticos. Os bispos eram considerados os substitutos dos apóstolos de Jesus Cristo 

(pastores), os presbíteros vistos como os seus ajudantes e os diáconos ajudantes destes últimos. 

Dependendo do cargo ocupado, eram forjadas diferenciações e submissões entre eles (KÜNG, 

2002). A hierarquização se fortalecia para a condução das “ovelhas”. Os bispos passaram a 

organizar comunidades cristãs maiores, ganhando visibilidade local ou até mesmo regional 

perante os demais “servidores de Cristo”.  

Enquanto as hierarquias eram construídas, o expansionismo romano já havia 

cessado, englobando a Europa ocidental, o Norte da África e a Ásia Menor. O Império Romano 

desfrutava de estabilidade política e socioeconômica. Até 250, as perseguições aos cristãos “não 

eram sistemáticas e ininterruptas, mas sim limitadas, locais, aleatórias e esporádicas” (KÜNG, 

2002, p. 51). Os governantes romanos não se preocupavam com o seu extermínio total, mas 

com rebeliões localizadas.  

No século IV, a perseguição aos cristãos aumentou quando os integrantes de 

distintas comunidades espalhadas pelo Império Romano descumpriram os rituais obrigatórios, 

não cultuaram os imperadores – vistos como espíritos divinos na terra – e seus deuses de 

adoração, tampouco professaram em favor do politeísmo e antropomorfismo. A perseguição 

também se alardeou devido à postulação de que todos os homens eram iguais perante o deus 

único, assim como Jesus Cristo afirmava. Essa postulação contrariava os valores e as 

instituições romanas, embasadas fundamentalmente na exploração do trabalho escravo. A partir 

das perseguições, os cristãos começaram a se reunir em catacumbas subterrâneas. Todavia, a 

força dos ideais cristãos contribuía para converter novos fiéis, pagãos e/ou judeus 

(GONZÁLEZ, 1995a; HARARI, 2018).    
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No Império Romano, a Igreja Católica nascente estava dividida sobre a organização 

de bispos de alta patente, chamados de patriarcas. O processo de “patriarcalização” emergiu 

quando houve o interesse em substituir a forma primitiva da Igreja Católica por uma nova 

configuração, com o intenso desabrochar de questões relativas à doutrina e as práticas culturais 

dos cristãos. As principais sedes dos patriarcas localizavam-se em Jerusalém, Antioquia, 

Alexandria, Constantinopla e Roma. Quatro sedes no Oriente e uma no Ocidente (BRITO, 

2004). 

De certa forma, os patriarcas e seus ajudantes do Oriente desfrutavam de mais 

privilégios socioeconômicos do que aqueles que estavam em Roma. Os patriarcas eram 

nomeados por interesses mais políticos do que religiosos. Faziam uma rede de solidariedade, 

juntamente com os outros bispos, presbíteros e diáconos, atentando-se as necessidades básicas 

de suas “ovelhas”, tais como viúvas, doentes e idosos. A administração eclesiástica estava 

concentrada nas cidades. As dioceses estavam sob a jurisdição dos bispos, e os presbíteros e 

diáconos deviam obediência a eles, mantendo assim uma hierarquia baseada nas funções e 

representatividade pastoral (GONZÁLEZ, 1995a). 

Em 312, o Imperador Constantino se converteu aos preceitos cristãos. No ano 

seguinte, concedeu liberdade de culto aos seus pares, iniciando uma ação governamental 

favorável a nova religião por meio do Édito de Milão. Este documento determinava que o 

Império Romano fosse neutro em relação ao credo religioso e o fim de toda perseguição 

sancionada oficialmente. Em 315 aboliu o castigo da crucificação e em 321 fez do domingo o 

feriado da semana. Considerado um estrategista habilidoso e fiel aos ensinamentos de Jesus 

Cristo, “sua conversão permitiu-lhe participar daquilo que ele considerava uma epopeia 

sobrenatural, de assumir a direção desse movimento e, com isso, a salvação da humanidade” 

(VEYNE, 2010, p. 12).  

Constantino convocou o Concílio de Nicéia, em 325, a fim de resolver as questões 

doutrinais e disciplinares das comunidades cristãs espalhadas no Império Romano. Ele, 

enquanto Imperador, era o pontifex maximus, o sumo sacerdote, e tinha o monopólio da 

legislação em assuntos de fé (KÜNG, 2002). O Imperador simbolizava o domínio judicial e 

tinha a supervisão suprema da comunidade romana, sendo superior até mesmo as decisões do 

patriarca. Após o Concílio de Nicéia, Constantino mudou o centro do Cristianismo para 

Bizâncio, uma cidade que ficaria conhecida posteriormente por Constantinopla, em sua 

homenagem (GONZÁLEZ, 1995b). 

O Imperador agiu para promover a equidade entre as devoções, sem obrigar os 

demais a aceitarem as crenças que defendia. Mesmo com a sua conversão, nove décimos de 
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seus súditos permaneceram adeptos das religiões pagãs. Protetor e propagandista da nova fé, 

ele concedeu privilégios fiscais para os cristãos e a possibilidade de construção de templos. 

Benefício este já utilizado pelas religiões pagãs.  

Constantino não impôs sua religião a ninguém. Não perseguiu nem o culto pagão nem 

a ampla maioria pagã. Apesar de seu profundo desejo de ver todos os seus súditos se 

tornarem cristãos, não se entregou à tarefa impossível de convertê-los. Entretanto, 

repetiu em seus documentos oficiais que o paganismo era uma superstição desprezível 

(LINS, 2012a, p. 158). 

 

Desde então, os cristãos deixaram de se reunir nas catacumbas subterrâneas, 

encontrando-se nos templos semanalmente. Para adquirir alguns privilégios das ações 

governamentais imperialistas, os patriarcas começaram a obter isenção de impostos e até 

mesmo algumas atribuições judiciárias para as comunidades que administravam. Isenta de 

taxações, as comunidades cristãs receberam o direito à propriedade dos antigos mártires, que 

morreram sem deixar herdeiros (VEYNE, 2010). 

No Império Romano, distintas seitas faziam uso diferente dos Evangelhos, 

privilegiando determinados assuntos em relação a outros. Algumas defendiam que Jesus Cristo 

tinha sido gerado pelo Pai (o deus único), outras argumentavam que eles sempre existiram 

juntos. Em uma parte da Sagrada Escritura estava registrado que o Pai era maior que Jesus 

Cristo (JOÃO 14:28). Em outra, o próprio Jesus Cristo teria assinalado que ambos eram apenas 

um. Ao falar sobre o seu envio a terra, disse aos judeus descrentes:  

[...] As obras que faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto 

não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha 

voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; elas jamais hão de 

perecer, e ninguém as roubará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que 

todos; e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um (JOÃO 

10: 25-30).  

 

Apoiando essa última citação da Sagrada Escritura, os bispos participantes do 

Concílio de Nicéia adotaram-na a fim de explicar a relação entre o deus único e Jesus Cristo. 

Os demais, contrários a essa decisão, foram considerados hereges e alguns até mesmo 

excomungados e exilados (BELLITO, 2010). Por decisão do próprio Imperador, entre o Filho 

e o Pai, existiria uma “igualdade essencial e substancial” (KÜNG, 2002, p. 65), onde o primeiro 

não se subordinava ao outro.  

Mais de 300 bispos, acompanhados de presbíteros e diáconos participaram das 

reuniões em Nicéia. O patriarca de Roma não compareceu ao evento, mas enviou 

representantes. Por votação, foram decididas algumas normas para os pastores e “ovelhas”. 

Entre elas estavam: 1) proibição da usura, 2) ordenação de bispos mediante a presença de outros 

bispos que concordavam com a nomeação do novo pastor, 3) aplicação da eucaristia, onde os 
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bispos e presbíteros precediam os diáconos, muitos deles casados, 4) comemoração da Páscoa, 

em memória de Jesus Cristo, no primeiro domingo, após a última lua cheia da primavera 

(BELLITO, 2010; GONZÁLEZ, 1995b). Com estas prescrições pretendia-se diferenciar 

“ovelhas” e pastores, hierarquizá-los, mas também consolidar a obediência entre eles.  

Buscando a homogeneidade da fé, foi gestado e organizado um cânon composto 

pelos escritos vistos como sagrados e aceitos por todos os cristãos. Defendia-se uma Tradição 

apostólica comum, alegando que os cristãos lutassem pela fé, perpetuassem e transmitissem às 

gerações vindouras a crença na promessa de salvação (KÜNG, 2002).  

No Concílio de Nicéia foi construído a primeira parte de um credo comum para os 

cristãos. Em 381, no Concílio de Constantinopla, este credo foi revisado atendendo novas 

demandas de explicação. Entre elas estava colocações críticas sobre o Espírito Santo. Este, por 

sua vez, foi visto como a mesma substância do deus único, o Pai. Apesar de ser considerado um 

concílio ecumênico, poucos bispos do Ocidente participaram das reuniões (BELLITO, 2010).  

Após revisões e acréscimos, ficou acordado que os cristãos compartilhavam a 

crença: 1) Num deus único, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis; 2) Em 

Jesus Cristo, Filho unigênito, gerado do Pai e não feito deste; encarnado pelo Espírito Santo e 

feito homem, no seio da Virgem Maria, sua mãe; 3) Em Jesus Cristo crucificado, morto e 

sepultado; 4) Em Jesus Cristo, ressuscitado ao terceiro dia e acendido aos céus; 5) Em Jesus 

Cristo, que virá no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, além de promover um 

reino, que jamais terá fim; 6) No Espírito Santo, fonte de vida e inspiração; 7) Na igreja, una, 

santa, católica e apostólica; 8) No Batismo, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos 

e no Juízo final.   

Após as investidas organizacionais, por meio do Édito de Tessalônica, em 380, o 

Imperador Teodósio proibiu os sacrifícios pagãos e culto a outras divindades, repudiando, 

perseguindo e punindo crenças dissidentes, contrárias aos preceitos de Jesus Cristo. Teodósio 

contribuiu para a divisão entre o Cristianismo e o Judaísmo, e indiretamente fortaleceu a Igreja 

Católica, com suas divisões e hierarquias. Em 381, transformou o Cristianismo na religião 

oficial do Império Romano. Alguns templos pagãos foram demolidos, abandonados ou 

transformados em centros para a reunião dos cristãos que compartilhavam o mesmo credo 

(BLAINEY, 2012; LINS, 2012a).  

Enquanto o Imperador contribuía para a propagação de uma religião de força e 

proporção inimaginável, enfrentava um acentuado enfraquecimento político. No século III, 

guerras civis, doenças e invasões germânicas desestabilizavam a economia, provocando a 

ameaça a manutenção do Império Romano. O pessimismo em relação ao futuro alardeou-se, 
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entre os governantes e governados. No século IV, houve um relativo alívio perante as pressões 

externas, mas os problemas continuaram, tais como: declínio do comércio, a queda do índice 

de natalidade, o abandono das terras cultiváveis e doenças que causavam o extermínio de 

milhares (GIBBON, 1989).  

Após a morte de Teodósio, em 395, o Império Romano foi divido em duas partes: 

Ocidente, com sede em Roma e Oriente, com sede em Constantinopla. Em ambos, o 

Cristianismo manteve-se forte, embora com divergências em suas crenças. Apesar da força 

representativa de Roma, o ponto central da Igreja Católica estava no Oriente, visto que tinha 

mais cristãos – em quantidade – e mais privilégios militares e socioeconômicos. Quase todas 

as igrejas fundadas pelos apóstolos ali estavam, além disso “Todos os concílios ecumênicos ali 

foram realizados, e os patriarcados, os centros de aprendizado e os mosteiros ali se 

desenvolveram (KÜNG, 2001, p. 69).  

No I Concílio de Éfeso, convocado em 431, forjou-se a crença de que Maria era “a 

mãe de Deus”, além da fórmula ortodoxa cristológica clássica, onde Jesus Cristo era visto como 

“uma pessoa (divina) em duas naturezas (uma divina e humana)” (KÜNG, 2002, p. 68). Esta 

fórmula foi reforçada em 451, no Concílio da Calcedônia. A tríade (Pai, Filho e Espírito Santo) 

se tornou a Santíssima Trindade, onde o divino estava dividido em três equivalentes (BELLITO, 

2010). Antes disso, o teólogo Jerônimo de Estridão já tinha sido convidado a traduzir a Sagrada 

Escritura para o latim – a Vulgata, com a intenção de alicerçar uma unidade entre os cristãos. 

A tradução pretendia facilitar a compreensão da “Palavra da Salvação”, do Antigo e Novo 

Testamento, visto que algumas partes ainda estavam escritas em grego (KÜNG, 2002).  

Em meados do século V, distintas “ovelhas” da Europa, Ásia e África, em poucas 

décadas, passaram a adotar o culto ao deus único. O deus dos antigos hebreus e seus 

descendentes, o mesmo referenciado nos preceitos de Jesus Cristo, assumiu a soberania perante 

os demais. Passou a ser escrito com a letra D (maiúscula), para representar sua hegemonia. 

Tornou-se Deus. Esse delicado processo, de culto e escrita, expressa oficialmente a passagem 

e consolidação do monoteísmo no Ocidente (LE GOFF, 2007) e é um referencial da força 

crescente da Igreja Católica.   

Apesar dessa força crescente, aumentava uma disputa em prol de um representante 

maior entre todas as comunidades cristãs, um líder geral não advindo do governo das coisas 

mundanas. Alguém que pudesse organizar e difundir novos direcionamentos pastorais, antes do 

retorno do “Bom pastor”. Alguém que pudesse unir todo o “rebanho de Jesus Cristo”, para além 

dos limites dos territórios comandados pelos patriarcas.  
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Após a invasão dos povos bárbaros – aqueles que viviam além das fronteiras 

governamentais do Império Romano do Ocidente e não compartilhavam de suas representações 

culturais – o Império do Oriente continuou a resistir, mas o Ocidente viu sua derrocada. 

Emergiu a ideia de que a comunidade cristã de Roma simbolizava “a guardiã” do que restava 

da antiga civilização (CALAINHO, 2014).  

A decadência do Império Romano do Ocidente era vista como uma punição divina, 

imposta aqueles que não seguiam os direcionamentos do Pastor Supremo. Muitos cristãos 

deixavam as cidades em busca de sobrevivência nos campos ou fora dos aglomerados 

habitacionais. Guerras, saques e incêndios destruíam templos e palácios, ceifando a vida de 

milhares de “ovelhas”. A Europa estava num caos político. Os fiéis acreditavam que o fim dos 

tempos dava sinais. Alguns seriam amaldiçoados e punidos no Juízo final, enquanto os outros 

desfrutariam da salvação (GIBBON, 1989; GONZÁLEZ, 1995c).  

Apoderando-se de terras do Império Romano do Ocidente e vendo o Cristianismo 

como uma aliada política, os chefes bárbaros instigavam os súditos a aceitarem as imposições 

religiosas nos seus reinos. Admitiam que a religião ajudava nesse intento, pois a fé numa 

divindade tendia a unir os fiéis, ou pelo menos ampliar a empatia entre eles, facilitando até 

mesmo o governo (BRITO, 2004). Algumas tribos germânicas construíram reinos no Ocidente 

e, convertidas ao Cristianismo, foram reconhecidas pelo Império Romano do Oriente. Alguns 

reis não sabiam ler nem escrever, mas os pastores buscavam auxiliar na tarefa de governar, 

transmitindo a literatura antiga e criando uma cultura com contornos próprios. Essa literatura 

mantinha-se, revista e transcrita, nos mosteiros (KÜNG, 2002). 

Desde sua fundação, os fiéis da Igreja Católica respeitavam a comunidade cristã de 

Roma perante as demais não só porque estava, inicialmente, no centro do Império Romano, 

mas por ser próspera e reconhecida por sua atividade caritativa junto aos necessitados, além de 

estar localizada onde ficavam os túmulos dos dois principais apóstolos de Jesus Cristo: Pedro 

e Paulo. Todavia, para além dos limites territoriais de Roma, essa comunidade não tinha o 

domínio representativo consolidado.  

No século V, Leão I, que até então era considerado o “patriarca do Ocidente”, 

conseguiu argumentar em favor de sua liderança, a partir de pareceres históricos, legislativos e 

da Sagrada Escritura. Para alguns teólogos ele ocupou o cargo 45 na lista de sucessão dos líderes 

da Igreja Católica, para outros ele foi o primeiro Pontífice romano no sentido que conhecemos 

atualmente. Em meio ao caos e medo atenuante, juntamente com outros bispos, ele conseguiu 

fazer parcerias com os chefes bárbaros, desde que estes se convertessem e aceitassem a fé cristã. 

Leão I, reforçava que todos aqueles que almejassem construir outras igrejas separadas da Igreja-
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Mãe, de Roma, edificariam suas crenças em areia, não obtendo êxito nem permanência futura. 

O Pontífice era o líder, o pastor de uma multidão de fiéis. Logo, a comunidade cristã de Roma 

não era mais uma das comunidades que formavam a Igreja Católica, mas centro e base dessa 

Igreja, por isso podia, sem modéstia nenhuma, se autodenominar com essa própria expressão 

para se legitimar perante as demais (GONZÁLEZ, 1995c; KÜNG, 2002).  

Realizando uma interpretação da Sagrada Escritura, Leão I argumentava que Jesus 

Cristo fez de Pedro “a pedra” na qual se formou uma Igreja, onde o inferno jamais prevaleceria 

sobre ela (MATEUS 16: 18). Pedro morreu na antiga capital do Império. Logo, o seu 

representante máximo estava em Roma e não nas comunidades separadas, do Oriente.  Pedro 

tinha a primazia sobre todos os outros apóstolos e isso estava comprovado na Sagrada Escritura.  

Leão I entendia as passagens clássicas relativas a Pedro no sentido cruamente 

legalista de uma ‘plenitude de poder’ (plenitudo potestatis), ou seja, “uma primazia de poder 

para a liderança de toda a Igreja” (KÜNG, 2002, p. 88). Valendo-se de uma carta de Clemente 

para Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, Leão I assinalava que Pedro tinha feito de 

Clemente, habitante de Roma, seu legítimo e único sucessor.  

Atualmente, sabe-se que a carta de Clemente “era uma falsificação do final do 

século II e foi traduzida para o latim só no final do século IV e começo do V” (KÜNG, 2002, 

p. 88). No entanto, o Pontífice assegurava que o substituto de Pedro herdava legalmente as 

funções de líder da Igreja Católica. A questão central circundava em torno do cargo ocupado e 

não necessariamente quem ocupava, ou seja, se estava preparado para juntar “as ovelhas do 

Bom pastor”. 

Apesar das ações daqueles que se diziam aptos a ocuparem “o cargo de Pedro”, no 

resto do Ocidente e Oriente, a Igreja Católica ainda era vista como uma reunião de Episcopados 

e mosteiros, cuja amistosidade era promovida pelos pastores.  

O reconhecimento da primazia romana era sobretudo teórico, já que o papado, de fato, 

ainda não se tornara o centro diretor de todo o corpo eclesiástico. As comunidades 

cristãs organizavam-se regionalmente, tal como é possível verificar por meio das atas 

dos sínodos e concílios locais. Por isso, eram alvo da influência da aristocracia laica 

e dos poderes seculares. Neste sentido, a simonia, isto é, a venda de serviços 

eclesiásticos aos leigos, e o casamento de clérigos eram práticas relativamente aceitas 

e correntes no cotidiano dessas comunidades (SILVA; LIMA, 2002, p.88).  

 

No século VIII, Zacarias aprovou a coroação de Pepino III como o rei dos francos. 

Em 754, o novo rei concedeu uma imensa faixa de terras para a Igreja Católica na Península 

itálica, onde o Pontífice romano era o seu principal administrador, sem interferências externas 

e regulamentando “o pagamento do dízimo eclesiástico, tornando-o obrigatório sob pena de 

excomunhão” (CALAINHO, 2014, p. 41). Ao romper com o Imperador do Oriente, o Pontífice 
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romano tentava reforçar a estrutura da Igreja Católica no Ocidente, se afastando de quem 

pudesse contrariar a sua representatividade. Buscava parcerias para legitimar a condução, ou 

pelo menos mantê-la estável.  

Após a morte de Pepino III, Leão III transformou Carlos Magno no Imperador do 

Sacro Império Romano Germânico, ungindo-o para o cargo. O Pontífice romano estava disposto 

em garantir a proteção militar e deter os avanços das heresias que ameaçavam adentrar no 

Ocidente. Carlos Magno pretendia ter, nas suas ações governamentais, o apoio espiritual da 

principal instituição religiosa da época. Instituição que convencia e conduzia grande parte dos 

seus súditos, alegando a promessa de salvação (CALAINHO, 2014; MELLO, 1989).  

Por um lado, o Pontífice romano buscava ampliar suas ações por todos os locais 

onde o Imperador governava. Por outro lado, Carlos Magno se considerava apto a interferir em 

questões religiosas, tornando o próprio Pontífice romano submisso a ele. Política e religião se 

imbricavam. Almejando a unificação e consolidação de um novo Império no Ocidente, Carlos 

Magno acreditava ter “a missão de ser um intermediário, um intercessor entre Deus e o seu 

povo, entre a ordem imutável do universo celeste e a perturbação, a miséria e o medo deste 

mundo” (DUBY, 1988, p.3).  

Carlos Magno concentrava atenção nos deveres dos bispos, na abertura de novas 

paróquias e difusão da fé, impondo a participação dos cristãos no culto, mesmo que eles não 

entendessem nada, pois se realizava a liturgia em latim. As missas eram murmuradas pelo 

presbítero. Enquanto o presbítero ficava de costas para os fiéis, estes estavam limitados a assistir 

à celebração (KÜNG, 2002). Com a aprovação do Imperador, o rito da eucaristia deixou de ser 

realizado com o pão fermentado, mas feito “com hóstias brancas, recebidas apenas nas grandes 

festas do ciclo litúrgico: Natal, Páscoa e Pentecostes” (CALAINHO, 2014, p. 43). O Pontífice 

romano não tinha autonomia sobre as decisões políticas e até mesmo religiosas de Carlos 

Magno.  

Após a morte do Imperador, seu filho Luiz assumiu o trono. A partir do Tratado de 

Verdun (843), os filhos de Luiz dividiram o Império em três partes de terras que dariam origem, 

tempos depois, a França, Alemanha e Itália (KÜNG, 2002). Ao invés de um único Império, no 

qual se subordinavam as decisões exteriores, ampliava-se as ações dos pastores em distintas 

monarquias.  

No final do século IX, os pastores da Igreja conseguiram atrair cada vez mais os 

fiéis para suas malhas de ação, pois a promessa de salvação tornava-se cada vez mais pulsante. 

Nesta conjuntura, a Europa entrou numa profunda decadência socioeconômica.  
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À fome sucedeu para logo uma terrível epidemia; e a crença do milenário ainda mais 

inquietava e atribulava os espíritos. Os povos agruparam-se em volta dos santuários, 

faziam-se procissões de relíquias, e os monges flagelavam-se pelas ruas: muitos 

pregavam a piedade e a penitência e pediam que se pusesse fim às guerras privadas 

(BRITO, 2004, p. 187). 

 

No Ocidente, graças as doações de terras e dinheiro dos fiéis, bem como o direito 

de não pagar impostos, alguns pastores da Igreja Católica, assim como o Pontífice romano, 

ficaram ricos e influentes em vários segmentos sociais. Buscaram intervir “na gestão da vida, 

mas também nos bens, nas riquezas, nas coisas” (FOUCAULT, 2008, p. 204).  

Os pastores contribuíam decisivamente para a manutenção do feudalismo, o sistema 

de organização político e socioeconômico que existia até então, onde as relações sociais tinham 

posições subalternas e/ou interdependentes (BASCHET, 2006). No feudalismo, a economia 

girava em torno da produção de gêneros alimentícios, sendo autossuficiente, não-comercial e 

com uso restrito de moedas. Vestimentas, ferramentas e outros instrumentos de sobrevivência 

para o cotidiano eram feitas na faixa de terra onde eram realizados os serviços e habitação, 

chamada de feudo (MICELI, 1986). Os proprietários de terras usufruíam de atribuições antes 

concedidas apenas aos reis, tais como mandar, proibir e reprimir atos infracionais. Eles tinham 

mais privilégios socioeconômicos do que os reis, desde que estes perderam a possibilidade de 

nomear e destituir seus representantes provinciais (condes, marqueses, duques), cujos cargos 

tornaram-se hereditários e vistos como bens individuais, após a destruição do Império Romano 

do Ocidente (FRANCO JÚNIOR, 1983). 

A sociedade estamental – estratificada e sem mobilidade – contribuía para inculcar 

a ideia de divisão e hierarquia do status, entre os senhores e os servos. Enquanto estes últimos 

estavam “presos à terra”, prestando serviços aos senhores e tributos, em troca da proteção 

militar e da permissão do uso de terra para a própria subsistência; os senhores (compostos por 

nobres e integrantes do alto escalão da Igreja Católica) tinham relações de suserania e 

vassalagem. Quem cedia uma faixa de terra denominava-se de suserano, quem recebia a terra 

chamava-se de vassalo. Entre eles havia relações amistosas, desde o pagamento de festividades 

e resgates, até a proteção militar (FRANCO JÚNIOR, 1983; MICELI, 1986).  

Desfrutando de faixas de terras na Europa, os pastores reafirmavam para as suas 

“ovelhas”, e até mesmo aos descrentes, uma visão de mundo teocêntrica. Ajudavam a forjar 

uma divisão social, onde reforçavam o predomínio da nobreza e de seus próprios privilégios, 

justificando a dominação, enquanto inculcavam nos demais a promessa de um “Paraíso 

celestial”, que devia ser conseguido com ações de obediência na vida terrena. Eles se 

posicionavam contra ou a favor das decisões governamentais, aliando-se conforme interesses. 
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Propagavam a ideia de que Deus quis que, entre os homens, uns fossem senhores e os outros 

servos, de tal maneira que os primeiros estivessem obrigados a venerar o Pastor Supremo, 

enquanto os outros obrigados a venerar os seus senhores e a fé professada por eles.  

Os reis da Europa reforçavam a posição de respeito ao Magistério da Igreja e o seu 

líder, o Pontífice. “Antes de serem coroados, os reis faziam profissão da fé cristã, e prometiam 

defender a Igreja e seus direitos”. O Pontífice romano “confiava-lhes, como símbolo do poder 

real, a espada, a coroa e o ceptro” (BRITO, 2004, p. 176-177). Os reis se reconheciam como 

vassalos dos pastores e pagavam altos tributos a Roma.  

Após resistências e o enfraquecimento do Episcopado na Europa, os bispos de 

distintas localidades aceitaram as diretrizes do Pontífice romano, reconhecendo o mesmo como 

superior e líder dos cristãos (BRITO, 2004). Com o medo do Juízo final e almejando uma 

liderança, não só as “ovelhas” reconheciam a supremacia do Pontífice romano, mas também 

cada “substituto de Pedro” reforçava sua atuação no mundo ocidental, cada vez mais 

centralizada em suas decisões. 

Paulatinamente, a força representativa do Pontífice começava a se consolidar para 

além dos limites de Roma. Apesar disso, a relação entre ele e os demais integrantes da Igreja 

Católica – fora do Ocidente – despertava sucessivos embates. No Oriente, a presença de gregos 

e asiáticos trouxe especificidades aos cultos e a reiteração de práticas religiosas destoantes 

daquelas aceitas no Ocidente. Herdeiros dos escritos clássicos, muitos desprezavam elementos 

materiais, tais como o culto a imagens, enquanto outros negavam o dogma ocidental da 

Santíssima Trindade, alegando que Jesus Cristo possuía apenas a existência divina (BLAINEY, 

2012).  

Para os orientais, o Espírito Santo procedia do Pai (Deus) por meio do filho (Jesus 

Cristo) visto que o Pai era a fonte última do seu ser. Para os ocidentais, o Espírito Santo procedia 

do Pai (Deus) e do filho (Jesus Cristo), sem significar que existiam duas fontes últimas do ser, 

visto que o filho não era a sua própria fonte, mas gerado pelo Pai. Com essa concepção 

teológica, muitos interpolavam o credo e discussões a respeito da crença na Santíssima 

Trindade, alargando um fosso de entendimento entre as duas partes do mundo (GONZÁLEZ, 

2004b).  

As discussões sobre a Santíssima Trindade surgiram motivadas, em parte, porque a 

tradução de um idioma para outro (de grego para latim e vice-versa) provocava divergências de 

entendimentos. O que se consolidava como a verdade, mudava conforme o lado do mundo onde 

se estava (Oriente ou Ocidente) e de interpretações linguísticas. As palavras criavam 

pressupostos contrastantes e as traduções limitavam o potencial do que era visto como legítimo. 
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Outros fatores contribuíam também para o fosso de entendimento, tais como os ritos (litúrgicos 

e cerimoniais), os direitos organizacionais, a veneração aos ícones e as imagens de santos, 

discutidos desde o II Concílio de Nicéia, em 787, sem resoluções aprovadas por todos os 

pastores da Igreja Católica (KÜNG, 2002; BELLITO, 2010).   

Enquanto o Pontífice romano se apresentava como representante máximo de 

decisões pastorais, o patriarca de Constantinopla almejava ter a mesma igualdade nas decisões. 

Possuindo as relíquias de André, um dos apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, Constantinopla 

almejava se tornar um centro irradiador de decisões e não se submeter as vontades advindas de 

Roma (BLAINEY, 2012).   

As divergências entre o Cristianismo ocidental, com liderança do Pontífice romano 

e o Cristianismo pregado no Oriente, cujo expoente era o patriarca de Constantinopla, culminou 

num rompimento histórico, em 1054: o Cisma do Oriente. Michel Cerulário pediu o fechamento 

de paróquias e dioceses formadas a partir das decisões do Pontífice romano, alegando que o 

cargo deste se distanciava das pregações originais de Jesus Cristo e seus primeiros apóstolos, 

pois Pedro não tinha uma distinção especial perante os demais seguidores do “Bom pastor”. 

Pedro não representava a “Pedra” a qual se ergueu a Igreja de Jesus Cristo, logo o cargo de 

Pontífice romano tinha sido inventado, sem veracidade (KÜNG, 2002). 

Levando em consideração algumas citações da Sagrada Escritura, o patriarca de 

Constantinopla argumentava que Paulo, um dos principais expoentes do Cristianismo, tinha 

pregado que Jesus Cristo era o único fundamento da Igreja (I CORÍNTIOS 3:11). Jesus Cristo 

teria dito aos seus seguidores que a pedra angular seria a Sagrada Escritura e não as decisões 

de um homem (MATEUS 21:42; LUCAS 20:17). Finalmente, Pedro não se referia a si como 

essa “pedra”, pois a Igreja não tinha um representante humano, mas o próprio Jesus Cristo como 

a “pedra Viva, rejeitada por homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele” (I PEDRO 

2:4).  

Proclamando a autonomia oriental, Michel Cerulário foi excomungado em 16 de 

julho de 1054. Com a cisão, emergida a partir de disputas eclesiásticas e teológicas, surgiram 

duas Igrejas Cristãs: A Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Nos 

séculos seguintes houve tentativas de aproximação entre ambas, mas sem muito êxito. Até 1453, 

Constantinopla manteve-se como a capital do Império Romano do Oriente (BOWKER, 2002; 

KÜNG, 2002).  

No Ocidente, a Igreja Católica tornou-se “Romana” até no seu próprio nome. Após 

o Cisma do Oriente, houve a tentativa de fortalecer os cargos hierárquicos. No I Concílio de 

Latrão, em 1123, foi acertado que a Igreja tinha autonomia para escolher e promover os seus 
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pastores, os bispos. Também foi confirmado o celibato para eles e uma rigidez maior na 

formação pastoral. Para aqueles que já viviam em união, foi proclamado que parassem de ter 

relações íntimas com suas esposas. Em 1139, o II Concílio de Latrão, oficializou a rejeição ao 

lucro e a usura entre os pastores e suas “ovelhas”. No III Concílio de Latrão, em 1179, foi 

promulgado a decisão de que eram necessários dois terços de votos para a eleição de um 

Pontífice romano (BELLITO, 2010).  

Sob o pontificado de Inocêncio III e seguindo as diretrizes conciliares, entre finais 

do século XII e início do século XIII, a Igreja Católica foi reorganizada em seus aspectos 

hierárquicos. Diferente dos primórdios do Cristianismo, onde não existia um domínio central 

sobre as comunidades cristãs, agora o Pontífice romano elaborava normas para os pastores e 

“ovelhas”, reiterando ou subvertendo antigos direcionamentos pastorais. Inocêncio III almejava 

reforçar as atribuições pastorais, delimitando a representatividade do seu cargo perante pastores 

e “ovelhas”. Em 1215, em meio ao descontentamento dos pastores, organizou o IV Concílio de 

Latrão, onde assegurou que “fora da Igreja” não era possível obter a salvação (BELLITO, 

2010). 

Este Concílio promulgou pela primeira vez a doutrina da transubstanciação, onde o 

ato de consagrar o pão e o vinho da comunhão se transformam (simbolicamente) em corpo e 

sangue de Jesus Cristo. Decretou que os pastores investigassem possíveis heresias em suas 

dioceses e as extirpassem. Proibiu que os pastores cobrassem pela administração dos batismos 

e que participassem de festividades mundanas e outros passatempos.  

“Se tivermos em conta que o Concílio fez tudo isto em três sessões de um dia cada, 

fica muito claro que quem tomou estas medidas não foi a assembleia, mas Inocêncio, que 

utilizou o Concílio para referendar as medidas que ele decidira tomar” (GONZÁLEZ, 1995d, 

p.183). No entanto, ao invés de mencionar a relevância do Concílio ecumênico, o Pontífice fez 

desse evento um momento para expandir sua própria força pastoral.  

Inocêncio III definiu que o seu cargo representava o “Vigário de Jesus Cristo” e não 

“Vigário de Pedro”. Em todo o Ocidente, a indicação de autoridades eclesiásticas por 

representantes governamentais foi proibida. A eleição dos bispos passou a ser realizada por 

meio dos próprios pares e em muitos casos não se viabilizava sem a aceitação do Pontífice 

romano (GONZÁLEZ, 1995d; BELLITO, 2010).  

Contrariando as resistências, Inocêncio III começou a discernir sobre assuntos 

apartados da religião, tornando Roma um alvo de suas investidas políticas. Ele tirava ou dava 

cargos governamentais a quem quisesse e se tornou o líder no qual muitos pediam conselhos 

ou até mesmo sugestão administrativa. Argumentava que o domínio espiritual da Igreja Católica 
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– referente as coisas do alto – era superior ao domínio terreno. Com o domínio espiritual 

julgava-se as decisões dos governantes, mas estes últimos não podiam julgar o representante 

máximo da Igreja, uma vez que Deus mantinha-se como o único apto a fazer isso (KÜNG, 

2002). Qualquer um que se rebelasse contra o domínio espiritual da Igreja Católica estava se 

rebelando contra Deus. Logo, todas as criaturas necessitavam permanecer obedientes aos 

mandos do “Vigário de Jesus Cristo”. 

Com as decisões do Pontífice, a Igreja Católica ganhou novos contornos. Já não era 

mais um Imperador que convocava um Concílio, mas o Pontífice. Já não era um Imperador que 

escolhia o líder da Igreja Católica, mas um grupo seleto de cardeais. Já não era mais o conjunto 

dos bispos que tinha prevalência nas decisões da Igreja Católica – apesar de participarem dos 

Concílios ecumênicos – uma vez que o Pontífice romano tinha em si a responsabilidade de 

colocar o ponto final nos decretos, aceitando-os ou repudiando-os. Além da reformulação do 

direito canônico e das relações entre os pastores, o Pontífice também:  

[...] passou a confirmar a eleição dos arcebispos; fundou cortes eclesiásticas para tratar 

não somente de problemas eclesiais, mas também os de caráter moral, como 

casamentos e heranças; preocupou-se com a educação dos clérigos e leigos; impôs o 

uso da liturgia romana para toda cristandade ocidental; organizou a corte papal; 

instituiu e enviou legados como seus representantes diretos para introduzir a reforma 

em diversas regiões; passou a convocar concílios universais e a divulgar os decretos 

conciliares nas diversas províncias eclesiásticas; normalizou o casamento leigo e 

impôs a continência e/ou o celibato para os clérigos; organizou os processos de 

canonização; difundiu a confissão e a comunhão anual, etc. (SILVA; LIMA, 2002, p. 

90). 

 

Antes e após a morte de Inocêncio III, entre os pastores da Igreja Católica, 

mantinha-se uma divisão entre aqueles advindos da nobreza e de posições socioeconômicas 

menos afortunadas. Enquanto o Pontífice romano era considerado o principal ponto de 

engrenagem da instituição eclesiástica – sendo o primus inter pares do conjunto do Episcopado 

– os bispos representavam às comunidades localizadas, com limites territoriais. De certa forma, 

os bispos do Ocidente estavam à mercê das decisões do Pontífice romano, enquanto os 

presbíteros e os diáconos reféns das decisões episcopais. Formando assim uma hierarquia 

pastoral, pouco propicia a contestações (KÜNG, 2002).  

Com as ações de Inocêncio III ampliou-se as interferências nos modos de 

existência, de pastores e “ovelhas”, independentemente da posição socioeconômica que tinham. 

O Pontífice prezava a obediência ao que era prescrito para a aquisição da salvação, agindo nas 

mais íntimas e ínfimas esferas da sociedade. Como legado, deixou para os “Vigários de Cristo” 

às suas responsabilidades de condução, bem como as remodelagens hierárquicas da Igreja no 

Ocidente e a preocupação com uma visão teocêntrica do mundo.  
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Os pastores da Igreja Católica percebiam alterações políticas, socioeconômicas e 

culturais em nível mundial, mas tentavam manter suas postulações sobre os modos de 

existência, ancorando-os em preceitos religiosos. Paulatinamente, ficavam encurralados em 

suas próprias assertivas, pois os entendimentos sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo, 

já não eram os mesmos de outrora.  

Desde o século V, os fiéis da Igreja Católica peregrinavam a centros religiosos 

localizados em Jerusalém e Santiago de Compostela, cumprindo promessas, pedindo uma graça 

ou em penitência em prol da salvação. Em 1071, os árabes mulçumanos conquistaram 

Jerusalém e proibiram a visita dos cristãos católicos em tais cidades. Desenvolvido na Península 

Arábica, no século VII, o Islamismo seguia diretrizes e preceitos religiosos de um livro 

chamado Alcorão, pregando em favor da obediência a Alá, o Deus criador de tudo e todos. 

Incentivava cinco orações ao dia, com o rosto voltado para Meca, e a visita a esta localidade 

pelo menos uma vez ao ano, caso tivesse recursos. Instigava a ajuda aos necessitados e o jejum 

durante 30 dias do Ramadã (FRANCO JÚNIOR, 1999).  

Os mulçumanos, aqueles que praticavam o Islamismo, conquistavam terras do 

Oriente Médio e do Norte da África. Destacavam-se como excelentes comerciantes e 

intermediários entre as duas partes do mundo: Oriente e Ocidente. Para o Ocidente, traziam 

novas explicações sobre a vida e a morte, além de alguns instrumentos e ferramentas materiais, 

tais como a bússola e a pólvora, inventadas pelos chineses (BELTRÃO, 2000; BLAINEY, 

2010).  

Carecendo de ajuda para conter o avanço do Islamismo, os Imperadores do Oriente 

viam as Igrejas – do Ocidente e do Oriente – como parceiras viáveis para manter Constantinopla 

ilesa. Em Roma, admitia-se que a luta contra o Islamismo podia resultar na união das Igrejas 

separadas após o Cisma, além de vantagens políticas e socioeconômicas para os envolvidos, 

tais como a ampliação da rota comercial e mais influências diretivas do Pontífice (MAGNOLI, 

2006).  

Em 1095, Urbano II convocou as “ovelhas de Jesus Cristo” para uma guerra contra 

os árabes muçulmanos, a fim de conquistarem a Terra Santa. Segundo ele, a todos os que 

tivessem partido e morressem no caminho, sem desfrutar da conquista, em terra ou mar, seria 

concedido a possibilidade de salvação, pois lutavam contra as investidas do diabo para 

conquistar o mundo. O Pontífice romano almejava a expansão de influências para além dos 

limites territoriais da Europa, além de todos os benefícios que as terras orientais pudessem lhes 

trazer (CALAINHO, 2014; LE GOFF, 2005).  
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A partir dessa convocatória teve início as Cruzadas: expedições militares que saiam 

da Europa a fim de combaterem os muçulmanos no Oriente e impedir o avanço do Islamismo, 

contando com o apoio dos monarcas, em busca de reconquistar a Terra Santa. Além da contínua 

aventura vivenciada, os nobres buscavam obter novas terras e riquezas orientais; os 

camponeses, os mendigos e até mesmo as crianças lutavam a fim de endossar a possibilidade 

de salvação e/ou melhorar as suas precárias situações de vida (FRANCO JÚNIOR, 1999). 

Muitos estavam interessados pelo êxito das Cruzadas.  

Apesar da motivação religiosa ter sido a origem das cruzadas, ela foi rapidamente 

suplantada pelos interesses econômicos e sociais. Além disso, a Igreja desde o início 

viu no movimento uma maneira de desviar a violência dos guerreiros feudais 

canalizando suas energias para uma obra de interesse comum para toda a cristandade 

(PAIS, 1994, p. 57).  

 

Após o fim das Cruzadas, em 1270, as Igrejas continuaram separadas e o Islamismo 

ampliou o número de fiéis. A representatividade do Pontífice romano continuou resguardada e 

a devoção cristã ampliada no Ocidente. As viagens constantes para a Terra Santa e as narrativas 

cheias de prodígios daqueles que retornaram a Roma, despertaram a vontade de saber mais 

sobre a vida de Jesus Cristo e as obras dos grandes homens contidos no Novo Testamento.  

A partir de então boa parte da devoção voltou-se para esta contemplação. Foram 

escritos meditações, poemas e sermões em que cada um dos episódios da paixão de 

Cristo era narrado com todos os detalhes. Pela mesma razão o culto de relíquias, que 

tinha raízes antigas, aumentou. Da Terra Santa vinham supostos pedaços da Santa 

Cruz, ossos dos patriarcas, dentes de João Batista, leite da Virgem etc. (GONZÁLEZ, 

1995d, p.80-81). 

 

As Cruzadas também tiveram impacto na introdução de concepções filosóficas, 

princípios arquitetônicos ou matemáticos e costumes advindos do Oriente. Contribuíram para 

o crescimento das cidades, da economia mercantil e da manufatura enquanto fonte de riqueza.  

Os habitantes da Península itálica começaram a acessar a rota do Mediterrâneo e elevou-se 

consideravelmente a procura de mercadorias estrangeiras, proporcionando benefícios aos 

comerciantes (BLAINEY, 2010; GONZÁLEZ, 1995d).  

Após as Cruzadas, a aristocracia feudal foi severamente abalada. A nobreza 

guerreira perdeu a força socioeconômica que tinha e se endividou. Parte dos seus membros 

morreram, bem como os servos dependentes a ela. Sem os mandatos de produção dos senhores, 

os campos deixaram de ser cultivados. Os diques, as cercas e os caminhos destruídos. Os 

terrenos abandonados transformaram-se em matagais. A produção agrícola foi reduzida e as 

relações de suserania e vassalagem desfeitas por interesses socioeconômicos, impulsionando a 

carestia dos gêneros alimentícios nas cidades (LUIZETTO, 1998).  
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Nas terras apartadas das guerras e alheias à convocação de participação nas 

Cruzadas, os servos começaram a viver por mais tempo e com melhores condições de 

alimentação. O desenvolvimento das técnicas no campo, o aumento das terras cultiváveis e as 

alterações climáticas contribuíram para o crescimento demográfico. Produzindo alimento em 

excesso, alguns deles passaram a trocá-los por objetos produzidos nas pequenas cidades. Outros 

fugiram dos feudos ou compraram a liberdade, abandonando a agricultura e o pastoreio, indo 

trabalhar como artesãos ou mercadores ambulantes (CALAINHO, 2014; MICELI, 1986).  

O êxodo rural permitiu o surgimento de novas cidades ao redor de feiras, as margens 

de rios ou nas proximidades de um castelo. Pontes, torres e muralhas circundavam casas e 

buscavam proteger os seus moradores, chamados de burgueses. Quando as muralhas já não 

comportavam todas as casas e os seus moradores estavam sem proteção contra as ameaças 

externas, construía-se outras ao redor das primeiras, resultando numa série de anéis, em torno 

de um núcleo primário, os burgos (LE GOFF, 2005).  

Aos poucos, o feudo deixou de ser a expressão máxima da potência política e 

socioeconômica. A quantidade de moedas para a troca e circulação se tornou uma expressão 

dessa potência. As mercadorias produzidas pelos burgueses – aqueles que viviam nos burgos – 

eram colocadas para venda e não exclusivamente ao uso pessoal. Em troca de um serviço 

especializado, eles ofereciam uma determinada remuneração ao trabalhador, um camponês ou 

aprendiz de algum ofício. O trabalhador podia ser admitido ou demitido, por quem tivesse os 

meios de produção. A negociação entre quem prestava o serviço e quem detinha os meios de 

produção era realizada, “voluntariamente”, através de moedas, bem como a negociação entre 

quem vendia e quem comprava determinado produto (SEFFNER, 1993).  

Em ascensão socioeconômica, a burguesia via-se descontente com o 

posicionamento dos pastores da Igreja Católica sobre as suas atividades, pois estes defendiam 

o preço justo, isto é, um produto precisava refletir apenas o custo de sua produção, sem incluir 

o lucro. No entanto, usufruíam de riquezas e mostravam-se ávidos por mais. Entre os burgueses, 

muitos não admitiam que uns nasciam para acatar e outros mandar, assim como a Igreja Católica 

pregava. Se antes alguém nascia e morria na mesma posição socioeconômica, a partir de então 

tinha a oportunidade de mudar, através do comércio, das trocas de moedas e da sua guarda nas 

cidades. Percebiam que as investidas da Igreja Católica exprimiam um entrave gigante, pois 

quanto mais riquezas tinham, mais eram obrigados a fazer doações para o usufruto do Pontífice 

romano e seus companheiros de ação pastoral (GONZÁLEZ, 1995e; MICELI, 1986). 

A nobreza repassava para as futuras gerações seus títulos e direitos. Enquanto isso, 

a burguesia ascendia socioeconomicamente, embora quisesse mais interferência política. 
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Mudava seus costumes e comportamentos a fim de alcançar uma diferenciação social em 

relação aos outros. Promovia o individualismo, a ampliação do comércio e da usura, a 

pragmática para a organização comercial e a mobilidade socioeconômica, o trabalho livre e 

assalariado e uma série de outros elementos que nem sempre eram colocados em prática 

(HARARI, 2018). 

Devido aos impostos e as dificuldades de comprar e vender com diferentes moedas 

em circulação, os burgueses estavam encurralados nos seus ideais de prosperidade 

socioeconômica. Objetivando favores e proteção para seus investimentos, começaram a ter 

contatos diretos com os reis, emprestando-lhes ou doando determinada quantidade de moedas. 

A nobreza, por sua vez, almejando vantagens de cargos na corte ou ajuda para conter as revoltas 

dos servos que ainda resistiam nos feudos, também começaram a se aproximar dos reis 

(SEFFNER, 1993).  

Diante disso, em várias localidades da Europa, a monarquia se fortaleceu e criou 

meios de gerenciamento interno de um determinado território, tais como a circulação de uma 

moeda única e a criação de um exército assalariado para conter pressões e/ou ataques externos. 

Seus privilégios aumentaram chegando a agir politicamente e economicamente por conta 

própria, isto é, sem interferência dos outros. Os reis da Europa decretaram leis, criaram e 

cobraram impostos específicos para os seus súditos. Construíram os alicerces dos Estados-

nações vindouros, inserindo o Absolutismo, isto é, um regime político centrado nas decisões do 

monarca para equilibrar os interesses entre a nobreza e a burguesia, além de unificar um vasto 

território (LUIZETTO, 1998). 

Enquanto tentavam equilibrar as disputas entre a nobreza e a burguesia, promoviam 

a unificação territorial, administrativa e institucional pautada nas suas decisões; tinham domínio 

em seus territórios e diziam ser os governantes dos outros por designação de Deus. Doavam 

para a Igreja Católica bens, terras e dinheiro e, em troca, recebiam o apoio e bênçãos. No 

entanto, almejavam o desligamento das interferências religiosas em suas formas de governo, ou 

submeterem-se a elas deste que conseguissem algumas regalias (LUIZETTO, 1998; 

GONZÁLEZ, 1995f). 

Alguns reis protegiam o território contra as ameaças externas e em troca recebiam 

o apoio dos pastores da Igreja Católica para convencer os fiéis a submeterem-se as suas 

decisões. Inspiravam-se nas sanções e interferências dos bispos e do Pontífice romano, 

mantendo um paralelismo entre a organização temporal e a espiritual. Quando algumas 

“ovelhas” ficavam desprovidas de direitos e mínimas condições de sobrevivência, recorriam 

aos pastores a fim de conseguirem ajuda material e espiritual. No entanto, eles prezavam a 
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obediência, chegando até mesmo a afirmar, em alguns casos, que o rei governava em nome de 

Deus (GONZÁLEZ, 1995f). 

Os contrastes entre os reis franceses e os Pontífices, por exemplo, resultaram em 

embates e parcerias. No período que se estende de 1309 a 1377, o espaço simbólico de 

gerenciamento do pontificado (a casa do Pontífice) deixou de ser Roma, indo sedimentar-se 

(sob pressão do rei Filipe IV) na cidade de Avinhão, na França. Nesse período, os Pontífices 

eram majoritariamente nascidos na França. De lá, as decisões eram tomadas, no âmbito civil e 

religioso, para grande parte da Europa cristianizada. Em 1377, Gregório XI agiu para a 

“libertação representacional do Pontífice”, mas desencadeou uma crise dentro da Igreja, visto 

que outro Pontífice foi eleito para o cargo em Avinhão. Essa dupla representatividade durou até 

1414, quando o Concílio de Constança, admitiu a supremacia do Pontífice que residia em Roma 

(KÜNG, 2002).  

O alto escalão da Igreja Católica, almejando manter a condução dos fiéis, valia-se 

do medo para manter “o rebanho unido e obediente”. Por quase dez séculos, as epidemias que 

assolavam a Europa cessaram consideravelmente, sendo impulsionadas pelo isolamento dos 

moradores nos feudos. Devido à baixa infraestrutura das habitações e a falta de higiene no 

campo, nos povoados e nos burgos, acentuou-se o crescimento de epidemias. A migração 

tornava-se catastrófica. No século XIV, uma epidemia se alastrou dizimando quase cerca de um 

terço dos europeus: a Peste Negra. Até o século seguinte, a Peste Negra ainda gerava terror, 

medo e pânico, sendo uma ameaça constante de morte (BASCHET, 2006). Vivia-se numa 

iminente insegurança sobre o futuro. De acordo com os pastores da Igreja Católica, esse 

momento conturbado era um “sinal divino” a reprovar a vida pecaminosa, os hábitos 

desregrados, a corrupção dos costumes dos desviantes e até mesmo as tentativas de rebeldia. 

Para diminuir a ira de Deus, as “ovelhas” precisavam cumprir os mandamentos, intensificar 

orações, praticar a caridade e o jejum (SEFFNER, 1993).  

De forma singular, o medo de uns chocava-se com o anseio de desbravar novas 

terras e riquezas, para além das localidades que se conheciam. No início do século XV, o 

Mediterrâneo ainda se apresentava como a porta de entrada de especiarias e artigos de luxo 

orientais, que escoavam por toda a Europa. Pretendendo acabar com a exclusividade do 

comércio, dos árabes mulçumanos e habitantes da Península itálica, ampliava-se as tentativas 

de conquistar novos territórios para a aquisição de matérias-primas e riquezas. Por meio do 

Oceano Atlântico, as Grandes Navegações possibilitaram a “descoberta” de novas terras, a 

partir da parceria entre reis e a burguesia mercantil.  
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Com a expansão marítimo-comercial, o eixo econômico mudou do Mediterrâneo 

para o Atlântico, disseminando a escravidão dos povos da África, a invasão de um novo 

continente – a América – e o roubo das riquezas dos povos africanos e ameríndios, além de 

milhares de violências físicas e simbólicas  (RAMOS, 2008; HARARI, 2018).  

Na segunda metade do século XV, durante o pontificado de Alexandre VI, foram 

decretadas algumas bulas aferindo sobre a divisão das possessões das “terras descobertas”. As 

negociações ibéricas levaram ao Tratado de Tordesilhas que confirmaria a divisão do mundo 

entre Portugal e Espanha, o qual foi amplamente contestado por outros monarcas. Assim como 

na França, o monarca da Inglaterra não reconheceu a decisão papal e incentivou a implantação 

de colônias nas novas “terras descobertas”. A autoridade do Pontífice já não era tão incisiva nas 

decisões governamentais, como outrora (DUFFY, 1998). 

Apesar das temeridades em relação ao que habitava nos oceanos, em grande parte 

impulsionadas por pareceres religiosos, as Grandes Navegações contribuíram para o surgimento 

de novos estudos científicos nas Universidades. Instigaram a perceber a importância do presente 

ao invés do culto ao passado. Além disso, a chance de controlar os vastos territórios obrigou os 

europeus a buscarem novos saberes, pois para controlar o desconhecido precisavam coletar 

dados sobre a fauna, a flora, as línguas, o clima e as culturas do outro, do novo continente. 

Antigos escritos religiosos, as tradições orais e livros milenares já não eram suficientes para 

explicar o mundo para além do que se via, para além do que se acreditava à luz da fé (HARARI, 

2018).  

Com a expansão dos limites mundiais, as monarquias adotaram um conjunto de 

concepções políticas e práticas econômicas voltadas para a expansão do mercado consumidor. 

Valorizavam a balança comercial favorável (muitas exportações e poucas importações), a 

proteção e incentivo do comércio local, a aquisição de maior quantidade de ouro e prata, e 

relações estreitas entre as metrópoles e as colônias, onde estas últimas só podiam comercializar 

produtos com as primeiras. O Oceano Atlântico se tornou alvo de disputas entre as monarquias 

próximas a ele, enquanto os habitantes da Península itálica perderam o privilégio de construir 

pontes comerciais entre o Ocidente e o Oriente (RAMOS, 2008; PRODANOV, 1998).  

A Igreja Católica, apoiando algumas monarquias, tais como Portugal e Espanha, 

adentrava as terras “descobertas”, punindo e pregando a “Palavra da Salvação”, mesmo quando 

os nativos sequer acreditavam no salvador. Os principais pastores da Igreja – pertencentes a 

Cúria romana – almejavam expandir suas influências para um maior número de “ovelhas”, 

angariar riquezas e manter algumas parcerias políticas. Tentavam expandir o número de 

“ovelhas”, além dos limites europeus, mas também preservar a obediência daquelas que já 
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estavam convertidas. Essa dualidade, gerou sérios problemas e embates sobre suas investidas 

de condução. 

Desde pequenos, os fiéis aprendiam a viver e conviver em sociedade. A condução 

ajudava a forjar modos de existência específicos, para aqueles que acreditavam na promessa de 

salvação. Com a aprovação do Pontífice romano, os pastores incentivam a doação de bens e 

heranças para a manutenção e criação de novas obras que agradassem à Deus. Argumentavam 

que os sinais da graça divina podiam ser obtidos em amuletos ou na crença a uma variedade de 

objetos pertencentes aos santos, em garrafas com a água do batismo de Jesus Cristo, nos ossos 

do jumento que o “Bom pastor” se sentou etc. Além disso, vendiam indulgências, que 

supostamente proporcionariam o perdão dos pecados e garantiam pontos oportunos para a 

salvação, legitimando uma visão teocêntrica do mundo (LUIZETTO, 1998).  

Nos primeiros séculos da Igreja Católica, os saberes sobre as coisas visíveis e 

invisíveis do mundo estiveram pautados nos ensinamentos do “Bom pastor” e de seus apóstolos. 

Os bispos eram formados a partir da cultura helenística e romana, especialmente do 

neoplatonismo e do estoicismo, e tinham a pretensão de explicar os arranjos e meandros da fé 

para as “ovelhas”. Apesar da invasão dos povos bárbaros, no Ocidente e Oriente, por volta do 

século IV e V, continuaram a existir escolas episcopais, presbiterianas e catedrais, para a 

formação dos pastores e seus ajudantes, além dos mosteiros. Enquanto pastores, os bispos 

tinham a função de inspecionar todos os ambientes educativos, pois precisavam vigiar o que 

estava sendo repassado para os integrantes da “Santa Igreja” (ARANHA, 1989; LUZURIAGA, 

2001). Sem vínculo direto com a Igreja, poucos tinham acesso aos ensinamentos das escolas 

(leitura e escrita) aprendendo a partir da memorização dos sermões e liturgias proferidas nas 

celebrações. As coisas visíveis e invisíveis do mundo eram explicadas, portanto, à luz da fé 

(LAUAND, 1998) 

No Ocidente, entre os séculos VII e VIII, foram construídas escolas seculares, tais 

como as paladinas e cavalheiresca, de onde apareceram um arsenal de postulações sobre a 

cortesia e alguns valores de identificação com a virilidade e a virtude. No século IX, almejando 

a instrução de “homens intelectuais”, valorizava-se a construção de escolas para o estudo das 

“sete artes liberais”, divididas em dois ciclos: 1) Trivium: composto por Gramática, Retórica e 

Dialética, 2) Quadrivium: composto por Geometria, Astronomia, Aritmética e Música. O 

Quadrivium era frequentado por pouquíssimos privilegiados e representava um ensino superior, 

eletista (CAMBI, 1999; MANACORDA, 2002). 

Paulatinamente, os saberes sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo deixavam 

de ser uma posse restrita dos pastores e/ou dos integrantes da Igreja Católica. Entre os séculos 
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XII e XIV, período de crescimento, tecnificação e especialização dos ofícios públicos e da 

urgência de instruídos para os quadros administrativos nos feudos (LE GOFF, 1993), a vontade 

de desenvolvimento dessas “artes liberais” possibilitou a criação de Universidades. Até então, 

grande parte das universidades eram compostas por grupos de professores e alunos com o 

mesmo interesse de saber, sendo constituídas de faculdades de Artes, Medicina, Direito e 

Teologia. Não apenas assuntos ligados a fé estavam na pauta de atenção, mas também a vida 

cotidiana, com os planos, projetos e frustrações individuais (CAMBI, 1999; LUZURIAGA, 

2001).  

Após o fortalecimento pastoral da Igreja Católica, os pastores (Pontífice e bispos) 

tentavam controlar os saberes do mundo. Nas escolas e universidades em funcionamento, não 

permitiam que os estudantes fizessem a leitura individual de partes da Sagrada Escritura, sem 

o consentimento prévio. Requeriam o emprego do latim no ensino e na aprendizagem, a 

predominância de conteúdos abstratos e literários, aspectos verbalistas, rigorosa disciplina 

interna – sem a possibilidade de questionar ou refutar a doutrina cristã (LUZURIAGA, 2001). 

Seus pareceres doutrinários estavam inspirados nas postulações de Agostinho de Hipona e 

Tomás de Aquino. Ambos considerados “doutores da Igreja”, por suas contribuições de 

explicação da fé.  

Na segunda metade do século IV e início do século V, em tempos de colapso do 

Império Romano, com invasões e ataques dos povos bárbaros, bem como críticas acerca da 

manutenção da fé, Agostinho de Hipona organizou suas postulações teológicas numa obra 

monumental: A Cidade de Deus. Interpretando a Sagrada Escritura, argumentava sobre distintas 

temáticas, tais como a origem, a morte, o pecado e a salvação. Refutava doutrinas politeístas e 

pagãs, defendendo o monoteísmo. De acordo com ele,  o mundo estava dividido em dois: o 

mundo terreno e o espiritual. Enquanto na “cidade de Deus”, os cristãos poderiam colocar o 

prazer terreno de lado, para se dedicarem as verdades eternas do Criador; na “cidade terrena”, 

tais prazeres estavam acima dos desígnios de Deus, a fim de saciarem desejos efêmeros 

(GONZÁLEZ, 2004b). 

Influenciado por suas leituras de Platão (o filósofo grego) bem como suas vivências 

sexuais e religiosas antes da conversão ao Cristianismo, Agostinho de Hipona sublinhava que 

algumas verdades imutáveis não podiam ser negadas, tampouco duvidadas. A existência dessas 

verdades imutáveis resultava na premissa de que nenhuma delas tinha sido criada por 

imaginação humana. Logo, havia uma verdade absoluta ou mais precisamente um referencial 

imutável dessa verdade: Deus – eterno, transcendente, infinito e perfeito. Os humanos, finitos 

e contingentes, precisavam reconhecer uma existência acima de tudo e todos. Só se entendia 
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algo racionalmente porque Deus permitia, pois ele precedia as suas criaturas. Sem a fé nesse 

Deus, a razão era incapaz de levar à felicidade plena. No entanto, a razão carecia auxiliar a fé, 

esclarecendo e tornando inteligível as coisas feitas pelo Criador (AGOSTINHO, 2002). 

No século XIII, em tempos de expansão das universidades, apesar de ter um cargo 

inferior na hierarquia institucional, Tomás de Aquino conseguiu unir explicações viáveis em 

tempos de inquietações doutrinárias. Seus pareceres foram acolhidos pelo Magistério da Igreja 

e ajudaram a legitimar explicações sobre o mundo, servindo de base para a instrução dos 

pastores. Esse teólogo tentou unificar a doutrina cristã, criando uma obra onde remodelava 

alguns pareceres descritos por Agostinho de Hipona, ainda validados pelo Magistério da Igreja 

e elaborando novos: a Suma Teológica. Esta obra dividia-se em três partes, subdividas em 

questões e artigos. Após a morte de Tomás de Aquino, seu amigo, Reginaldo de Piperno, 

completou seus escritos inacabados, denominando-os de “suplemento” (PÈGUES, 1942).  

Influenciado por suas leituras de Aristóteles (o filósofo grego) e sua própria 

trajetória de vida, ele interpretava partes da Sagrada Escritura, assinalando que havia dois 

modos diferentes de conhecimento: o racional e o sensitivo (GONZÁLEZ, 2004b). De acordo 

com ele, a razão classificava, relacionava e agrupava as coisas do mundo para entendê-lo. No 

entanto, no que se tratava da fé, algumas verdades não podiam ser duvidadas pela razão. Os 

pareceres da Igreja Católica sobre a salvação, por exemplo, eram precedentes a razão individual, 

uma vez que tinham sido criados com a inspiração do Espírito Santo (KÜNG, 2002).  

Tomás de Aquino salientava que alguns conheciam Deus melhor que outros, mas 

nunca completamente, pois a sua essência era ininteligível. Mesmo com a razão limitante e 

autônoma, em relação a fé, as “ovelhas do Pastor Supremo” tinham a possibilidade de crer nas 

coisas do alto. A razão não impedia a fé, embora nem sempre pudesse explicá-la. Os fiéis tinham 

um anseio profundo pela descoberta. Nasciam e cresciam almejando desvendar uma verdade 

escondida ou imparcial de compreensão. Quem buscava a verdade, relacionando fé e razão, 

chegava à conclusão da existência de Deus. Sabendo disso, obedeciam aos direcionamentos da 

Igreja Católica e seus representantes na terra (AQUINO, 1996; NASCIMENTO, 2014). 

Valendo-se de tais ideias, a Igreja Católica formava pastores para agirem no mundo 

seguindo as prescrições da fé, em diálogo com a razão. No entanto, viu emergir novos embates. 

Iniciado em meados do século XIV e estendido até o século XVII, o Renascimento contribuiu 

para alterações na Europa e na atuação da própria Igreja Católica. Esse movimento cultural teve 

por espaço difusor as cidades italianas e propagou-se posteriormente por diversas regiões, 

provocando acentuadas manifestações artísticas, científicas e filosóficas. Incentivado por 

nobres e burgueses, estimulou a leitura dos clássicos greco-romanos, a fim de conhecer saberes 
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esquecidos ou utilizados exclusivamente pela Igreja Católica. Influenciou a formação de novos 

intelectuais nas Universidades. Muitos deles inclinados a questionar o que era considerado 

verdade atemporal (SEVCENKO, 1994).  

Os adeptos do Renascimento10 salientavam que as criaturas de Deus tinham 

capacidade artística e intelectual particular, sem restringir os seus talentos as suas relações 

sociais ou comunitárias. Essa capacidade não se definia pelo local que alguém nascia, mas por 

sua potência de ser, podendo até mesmo usar o tempo ao seu favor. Tempo para criar e produzir 

(ACKER, 1992). Embora contestando alguns preceitos religiosos da Igreja Católica, eles 

traziam em suas expressões artísticas (literatura, arquitetura, pintura etc.) referências cristãs, 

seja para subverter as crenças ou citá-las. Compartilhavam o pressuposto de que as produções 

e representações humanas podiam não ser apenas usadas para expressar crenças milenares, mas 

também representar elementos visíveis e invisíveis do mundo. As palavras, em latim ou grego, 

eram vistas como “meios da nova atitude ante a vida: desenvolvimento da personalidade, 

liberdade de pensar e de atuar, concepção terrenal, prazenteira, da vida” (LUZURIAGA, 2001, 

p. 95).  

Os adeptos do Renascimento entendiam o ser humano como “senhor do mundo” e 

ponto de referência de criação. Esse ser humano, antes relegado a segundo plano: 

[...] volta as costas aos ideais de ascese e da renúncia, pronto para imergir no mundo 

histórico real com o intento de dominá-lo e nele expandir sua própria humanidade. O 

homem da nova civilização, uma vez adquirida a consciência de poder ser o artífice 

de sua própria história, quer viver intensamente a vida da cidade junto com seus 

semelhantes; para isso mergulha na vida civil, engaja-se na política, no comércio e 

nas artes exprimindo uma visão harmônica e equilibrada dos aspectos multiformes 

dentro dos quais se desenvolve a atividade humana (CAMBI, 1999, p. 224). 

 

A influência do Renascimento, foi sentida principalmente nas Universidades e no 

que era ensinado nelas: almejava-se saber mais de si e dos outros humanos. Até então, os livros 

eram objetos tão caros que algumas bibliotecas da Europa os prendiam as estantes com 

correntes. Em meados do século XV, houve o aperfeiçoamento da imprensa, por Johannes 

Gutenberg, provocando novas formas de ler e reproduzir saberes, para grupos seletos. O 

primeiro livro a ser impresso foi a Sagrada Escritura, contendo o Antigo e o Novo Testamento, 

em latim, e divididos em dois volumes (1453-1456). Com a invenção do tipo móvel de chumbo, 

uma matriz passou a ser utilizada para fazer várias cópias de uma mesma página. O preço do 

livro diminuiu e houve um maior acesso a distintos materiais por aqueles que estavam aptos a 

leitura (BURKE; BRIGGS, 2004).   

 
10 Entre os principais adeptos do Renascimento destacam-se: Giovanni Boccacio, William Shakespeare e Miguel 

de Cervantes nas letras e literatura; Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e Michelangelo Buonarroti 

na pintura; Erasmo de Rotterdam na crítica religiosa, Nicolau Copérnico e Johann Kepler na Física. 
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Após a invenção do gráfico, emergiu a redescoberta e o intenso interesse pelos 

escritos clássicos de filósofos gregos e romanos. Embora usados por alguns integrantes da Igreja 

Católica para endossar a doutrina cristã, muitos estudantes universitários e alguns pastores não 

tinham acesso a tais escritos, próximos a versão original. Além disso, emergiu a oportunidade 

de criticar o que estava registrado, em contraponto a disciplina rígida promovida pela Igreja 

Católica.  

Com a invenção do gráfico, era possível produzir várias centenas de exemplares de 

um livro. Se um erudito dedicava a tarefa de comparar vários manuscritos de um mesmo livro 

e tentar chegar a um texto igual ao original, sua obra podia culminar em uma edição impressa, 

sem mais erros do que aqueles que ele mesmo deixara passar. Assim brotava uma desconfiança 

entre o que era verdadeiro e falso, certo e errado, reescrito por iniciativa de alguém ou 

reproduzido fielmente (GONZÁLEZ, 1995e; SEVCENKO, 1994). 

 “A Renascença se expandiu no século XV da Itália para o resto da Europa, onde 

adquiriu caráter mais intelectual e escolar do que lá; foi algo mais aprendido do que vivido” 

(LUZURIAGA, 2001). Os seus adeptos almejavam reinventar as formas pelas quais os 

indivíduos lidavam com a vida e a morte. Valorizavam a liberdade individual, a criticidade e 

aspectos não circunscritos a moral, tais como as aptidões corporais e estéticas. Pretendiam 

inculcar comportamentos adequados para serem inseridos na urbanidade, nos centros e cidades 

em desenvolvimento. 

 Nos séculos XVI e XVII, os burgueses, adeptos do Renascimento, assumiam 

padrões da aristocracia e aspiravam a formação humana sem grandes interferências religiosas, 

priorizando as belas letras greco-latinas, mas também incentivavam os luxos e gozos da vida, 

sem se submeterem-se aos temores da fé. Para uma minoria, incentivavam a criação da escola 

secundária, modos de ensinar, idades favoráveis para a aprendizagem e referências outras 

diferentes daquelas restritas a religião (ARANHA, 1989).  

A maioria da população europeia, no entanto, ainda não tinha acesso à educação 

escolar e universitária, percebendo as alterações provocadas na sociedade graças à 

contemplação dos espetáculos e obras de arte promovidas nas cidades, em determinadas 

oportunidades. Ficavam relegadas ainda aos direcionamentos da Igreja Católica e suas visões 

de mundo. Nas terras “descobertas”, a quantidade de escolas (primárias e secundárias, conforme 

os padrões renascentistas) era quase inexistente, pois aqueles que as habitavam eram relegados 

ao trabalho, principalmente manual e construtivo, sem incentivos ao pensamento (ARANHA, 

1989; LUZURIAGA, 2001).  
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Diante da nova oportunidade de expressar “as coisas do alto”, impulsionada com o 

Renascimento, muitos Pontífices se empenharam em contratar os melhores artistas e expandir 

a construção de palácios, monumentos e santuários que representassem o esplendor e a beleza 

da Igreja Católica em Roma. Queriam, através da grande atividade construtora e estímulo à arte, 

indicar que a capital do Cristianismo era pelo menos também o centro da cultura ocidental 

(KÜNG, 2002).  

No século XV, a biblioteca particular de Nicolau V chegou a ser considerada a 

maior do mundo. Paulo II, sobrinho de Eugênio IV, interessou-se em acumular objetos de arte, 

em particular joias e artigos de ourivesaria. Não abandou suas concubinas após ser ordenado. 

Morreu de apoplexia, em consequência de seus excessos sexuais. Sixto IV vendeu vários cargos 

eclesiásticos para seus familiares. Identificado como um grande mecenas mandou construir a 

Capela Sistina, chamada assim em sua homenagem, com uma arquitetura de luxo e esplendor 

(GONZÁLEZ, 1995e).   

Em finais do século XV, Inocêncio VIII também vendeu cargos para seus 

familiares. Reconheceu publicamente vários filhos e manteve enorme soma de riquezas sobre 

sua tutela. Um de seus filhos vendia “relíquias sagradas” para a obtenção de lucros, tais como 

as supostas lascas da cruz de Jesus Cristo, e indulgências que, supostamente, garantiam “um 

lugarzinho no céu” para aqueles que as comprassem (GONZÁLEZ, 1995e; KÜNG, 2002). No 

século XVI, durante o pontificado de Júlio II, Michelangelo Buonarroti terminou de pintar a 

Capela Sistina e Raphael Sanzio decorou o Vaticano com seus afrescos. Leão X tinha interesse 

pelas belas artes e almejava completar a Basílica de São Pedro, mesmo que para isso fosse 

preciso cobrar mais contribuições financeiras de suas “ovelhas”, em forma de dízimo 

(GONZÁLEZ, 1995e; KÜNG, 2002). 

Com as ações de tais Pontífices, notava-se um fosso entre quem conduzia e quem 

se deixava conduzir. Enquanto as “ovelhas” viviam em precárias situações, os pastores – 

principalmente aqueles pertencentes ao alto escalão da Cúria romana – desfrutavam de 

privilégios enormes. Indignando-se com essa situação, algumas “ovelhas” começaram a se 

dispersar do “rebanho” impulsionadas pelas decisões arbitrárias daqueles que ocupavam o 

cargo de “Vigário de Cristo” e seus companheiros de ação pastoral. 

No final do século XIV e início do século seguinte, os professores universitários 

John Wyclif e John Hus atacaram as ações pastorais da Igreja Católica, insistindo que a Sagrada 

Escritura era a verdadeira e única fonte de fé. Antes de obedecer ao que os pastores da Igreja 

Católica pregavam, preferiam entender de onde eles tiravam os fundamentos para legitimar suas 

pretensões de domínio perante os outros. Na Inglaterra, John Wyclif criticava o acúmulo de 
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riquezas por parte dos pastores da Igreja Católica e a falta de instrução deles. Foi considerado 

herege. Na Boêmia, John Hus criticava o luxo dos pastores. Foi preso e condenado à morte por 

decisão do Concílio de Constança, em 1415 (KLEIN, 2015; KÜNG, 2002).  

No século XVI, as postulações de Erasmo de Roterdã, ganharam força e proporção 

para além dos limites da Holanda, com o apoio de eruditos adeptos do Renascimento, nobres e 

soberanos, escandalizados pelas ações dos Pontífices romanos e seus ajudantes. Segundo esse 

teólogo e humanista, o Cristianismo – na sua versão mais profunda – possibilitava uma 

existência decente e moderada. Cumprindo os mandamentos da lei de Deus e os ensinamentos 

de Jesus Cristo, os fiéis podiam dominar suas sombras mais danosas, colocando-as sob à luz da 

razão (GONZÁLEZ, 1995e).  

John Wyclif, John Hus e Erasmo de Roterdã compartilhavam da premissa de que a 

Igreja Católica carecia de uma reforma porque tinha abandonado os próprios direcionamentos 

que um dia suscitou, corrompendo-se. De nada adiantava os direcionamentos advindos da Igreja 

Católica se os seus próprios líderes não realizavam o que diziam para os outros. Apesar da 

repressão, as postulações desses três pensadores despertaram novos movimentos de 

(contra)condutas pastorais, em distintas localidades, ao longo do século XVI. Tais movimentos 

podem ser denominados de Reforma Protestante e eclodiram diante da possibilidade de “querer 

ser conduzido de outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros objetivos 

e para outras formas de salvação, por meio de outros procedimentos e de outros métodos” 

(FOUCAULT, 2008, p. 257).  

Em 1514, Leão X publicou uma bula na qual concedia indulgência aos fiéis que 

contribuíam para a conclusão da “Basílica de São Pedro”, em Roma, iniciada no pontificado de 

Júlio II. Até então, a Igreja Católica detinha mais de 1/3 do território da Alemanha e agia sem 

escrúpulos para a aquisição de lucros, despertando a fúria de nobres e o levante daqueles que 

não se sentiam dispostos a obedecerem às suas decisões. Com o desagrado aos costumes 

vigentes na alta hierarquia da Igreja e aos seus abusos perante os demais, montaram-se 

possibilidades para a execução de uma reforma religiosa (KLEIN, 2015). 

Inicialmente, este movimento de reforma foi liderado por Martinho Lutero. Este 

frade pregava em favor do fim das indulgências, das relíquias sagradas, dos cargos eclesiásticos 

e dos jejuns. Suas pregações foram iniciadas na Universidade de Wittenberg, na Saxônia, e 

rompeu os muros institucionais para convencer um maior número de cristãos. Em 31 de outubro 

de 1517, Martinho Lutero fixou na porta de uma igreja alemã as 95 teses: um manifesto que 

criticava o sistema clerical. Duas semanas depois, copiado e circulado por estudantes 

entusiastas o documento já era conhecido em toda a Alemanha: “muitos pressentiram que, para 
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além da doutrina das indulgências, era o conjunto de uma reforma religiosa e de uma renovação 

espiritual que o monge saxão se aprestava a abordar” (PIERRARD, 1986, p. 171). Tais teses 

logo adquiriram apoio daqueles que se sentiam descontentes com as ações pastorais da Igreja 

Católica, não apenas na Alemanha.  

Através de uma Bula Papal, Leão X condenou Martinho Lutero propondo sua 

retratação. Ele não atendeu os direcionamentos e queimou-a em praça pública. Foi 

excomungado. Diante de sua credibilidade junto a nobreza, Martinho Lutero refugiou-se no 

Castelo de Wartburg, sob a proteção do príncipe da Saxônia, e começou a traduzir a Sagrada 

Escritura para o alemão, a fim de expandir os preceitos cristãos a todos aqueles que soubessem 

ler (KLEIN, 2015; KÜNG, 2002).  

Martinho Lutero admitia que a Sagrada Escritura expressava a “Palavra da 

Salvação”, não porque fosse infalível ou um manual de verdades, assim como os teólogos da 

Igreja Católica afirmavam, mas porque nelas as ações de Jesus Cristo foram registradas. 

Enquanto a Igreja Católica argumentava em favor da superioridade sobre a Sagrada Escritura, 

pois dizia ser a responsável por construir e difundir o cânon, Martinho Lutero salientava que a 

Sagrada Escritura tinha superioridade sobre a Igreja Católica e as tradições vigentes, muitas 

delas lideradas por Pontífices corruptos (KLEIN, 2015; MARTINA, 1977).  

O frade alemão advertia que Jesus Cristo não tinha pedido aos seus apóstolos para 

escrever sobre sua vida e obras, mas proclamar a promessa de salvação. Argumentava que os 

apóstolos registraram o Evangelho após suas missões, como uma forma de preservar a memória 

do “Bom pastor” e combater as ramificações não fundadas na verdade. Por isso, a reivindicação 

de que a Igreja Católica estabeleceu o cânon era verídica. No entanto, para ele, o Evangelho de 

Jesus Cristo estabeleceu a Igreja. A superioridade da Sagrada Escritura não estava na 

organização do cânon, mas na missão de proclamar a “Boa Nova” (GONZÁLEZ, 2004c).  

Martinho Lutero via a Sagrada Escritura como a única verdade da fé e a fé como a 

única fonte de salvação; negava a transubstanciação – transformação do pão e vinho em corpo 

e sangue de Jesus Cristo – e aceitava a consubstanciação – o pão e o vinho quando abençoados 

por um representante tinham as mesmas substâncias, obtendo-se, posteriormente, a 

representatividade sagrada. Defendia a supressão do clero regular, do celibato e das imagens de 

adoração; a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos; a relação amistosa 

entre a igreja e os governantes terrenos; a manutenção do batismo e a eucaristia como 

sacramentos. Para ele, a salvação aconteceria a partir da fé incondicional ao “Pastor Supremo” 

e não por meio do pagamento de indulgências e obras praticadas em prol da Igreja Católica 

(MARTINA, 1977). 
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Sua teologia pretendia germinar uma vida conforme os preceitos da Sagrada 

Escritura no meio de uma comunidade de fiéis que, harmonicamente, compartilhassem as 

mesmas crenças. Seus ideais inspiraram novos movimentos de ruptura em distintas partes do 

mundo e foram difundidos com o auxílio da imprensa. Até então limitada para um público 

específico de leitores, a imprensa passou a ser utilizada como meio de difusão de comunicação 

com as massas, pelo menos aquelas que já sabiam ler. A imprensa simbolizava o mais elevado 

e extremo ato da graça de Deus, por meio do qual era possível levar adiante a “Boa Nova”, o 

Evangelho de Jesus Cristo. Com a publicação da Sagrada Escritura na língua nacional, 

aprendia-se a ler para conhecer a “Palavra da Salvação” (KÜNG, 2002; EISENSTEIN, 1998).  

Carlos V, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, acreditava que a fé 

podia unir e trazer identificação entre uns e outros, restritos a delimitações territoriais, por isso 

não apoiava as pretensões de Martinho Lutero e fazia parceria com o Pontífice romano. O 

Imperador repudiava a propagação das novas crenças, enquanto Martinho Lutero e seus 

companheiros de ação reformadora protestavam (OLIVEIRA, 1959).  

Inicialmente, as novas crenças tiveram a aceitação dos camponeses. No entanto, 

eles pretendiam conquistar muito mais do que a liberdade religiosa: almejavam a liberdade 

socioeconômica e mudanças políticas que pudessem favorecê-los. Diante disso, à luz da nova 

doutrina cristã, Martinho Lutero não apoiava os levantes contra as autoridades seculares, 

assegurando que a obediência aqueles que governavam as coisas do mundo devia ser mantida.  

Desde que a Reforma se desentranhou em luta civil, escapou-se o comando das mãos 

de Lutero. As próprias igrejas protestantes se foram organizando nos diversos Estados 

sob os auspícios dos príncipes. Mas o reformador nunca abrandou no seu furor contra 

Roma e contra os católicos, embora visse os estragos causados pela sua rebelião. Nos 

últimos anos da vida, ele próprio confessava que a corrupção ia alastrando com os 

progressos da sua doutrina: ‘Vivemos em Sodoma e Gomorra, agrava-se a situação de 

dia para dia’ (OLIVEIRA, 1959, p.190).  

 

Até o fim de sua vida, a vontade de conduzir manteve-se nos direcionamentos de 

Martinho Lutero e os seus companheiros de ação (pastores), enquanto as “ovelhas” que 

compartilhavam a nova fé continuaram aceitando que alguns nasciam para obedecer aos 

direcionamentos suscitados.  

Na suíça, Ulrich Zwinglio, seguidor de Lutero e leitor do teólogo e humanista 

Erasmo de Roterdã, propôs a Reforma, desencadeando uma guerra civil entre os fiéis da Igreja 

Católica e os cristãos reformadores que durou mais de dois anos. Após sua morte, a guerra foi 

encerrada e cada região administrativa da Suíça passou a escolher a sua religião oficial. Tempos 

depois, o francês João Calvino, conquistou uma legião de seguidores e adquiriu o controle da 

vida religiosa de Genebra, além de ter forte influência na política local. De acordo com João 
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Calvino, Deus era transcendente e incompreensível ao homem. Dele só se conhecia o que estava 

registrado na Sagrada Escritura. Sem esta ou fora desta, a ideia de Deus era equivocada e 

inclinada a erros e desvios (KLEIN, 2015; OLIVEIRA, 1959). 

Assim como Lutero, João Calvino também não repudiava os pressupostos de 

condução. Ele modificava pareceres, impondo regras nas relações individuais e coletivas, mas 

mantinha também a premissa de que alguns eram escolhidos para conduzir e outros deviam 

aceitar a condução. Admitia alguns pontos contrastantes a Igreja Católica, tais como o dia de 

graças (sábado), a eliminação do celibato do clero e das cerimônias e templos grandiosos, a 

rejeição a representatividade do Pontífice romano, a condenação às imagens sagradas e 

manutenção de apenas dois sacramentos: batismo e eucaristia.   

Diferente de Martinho Lutero, João Calvino estimulava o lucro e o trabalho, tendo 

forte aceitação da burguesia. Enquanto o frade alemão tentava demonstrar que a ideia de boas 

obras era inútil para a obtenção da salvação, João Calvino aprofundava essa discussão propondo 

a doutrina de predestinação, isto é, Deus já teria determinado tudo o que aconteceria as suas 

criaturas e, por isso, alguns seriam eleitos para a salvação. Os eleitos agiriam no mundo para 

cumprir a graça, perseverando na fé. Com essa doutrina, distanciava-se dos direcionamentos da 

Igreja Católica e dos pressupostos de Martinho Lutero (KLEIN, 2015; OLIVEIRA, 1959).  

A partir da censura rígida reforçada por João Calvino, as ações pastorais visavam 

provocar uma homogeneidade entre os religiosos e fiéis. As suas concepções religiosas se 

transformaram em leis arbitrárias, tendendo ao controle moral, político e religioso dos seus 

seguidores, principalmente a elite de Genebra, Escócia, Holanda, Inglaterra e posteriormente as 

colônias da América. Punia-se com a morte (por afogamento ou decapitação) todos aqueles que 

não obedeciam aos direcionamentos dos pastores (GONZÁLEZ, 1995f; OLIVEIRA, 1959).  

O Calvinismo espalhou-se por várias partes do mundo. Na Inglaterra, foram 

chamados de puritanos. Na França, foram chamados de huguenotes. Na Escócia, organizaram-

se em conselhos diretivos, liderados por presbíteros, sendo conhecidos por presbiterianos. Por 

onde infiltrava-se, eclodia guerras sangrentas, decretos contestatórios a nova fé e rebeliões em 

favor do direito de crer no Deus criador de tudo e todos (KLEIN, 2015).  

Na Inglaterra, além da inserção do Calvinismo, houve um novo movimento de 

contestação pastoral que resultou no aparecimento de outra religião cristã. Considerado o 

“defensor da fé” por rejeitar os ensinamentos de Martinho Lutero em território inglês, o rei 

Henrique VIII era visto, inicialmente, como um parceiro da Igreja Católica. Doava bens, terras 

e dinheiro para a manutenção dos lucros e luxos do Pontífice romano. Quando resolveu desfazer 

seu casamento com Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena, a fim de conseguir um 
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herdeiro para o trono inglês, o Pontífice Clemente VI não concedeu anulação, pois não queria 

entrar em desavenças com Carlos V, sobrinho de Catarina de Aragão, que estava em confronto 

com o Luteranismo e apoiava a Igreja Católica. Inconformado com tal atitude, em 1534, 

Henrique VIII rompeu oficialmente com o Pontífice romano, publicando o Ato de Supremacia: 

um documento que o nomeava como chefe da Igreja na Inglaterra, tempos depois chamada de 

Igreja Anglicana (GONZÁLEZ, 1995f; KÜNG, 2002).  

Após a sua excomunhão, Henrique VIII confiscou os bens da Igreja Católica, 

tornando a monarquia fortalecida pela mescla entre política e a nova religião cristã. No reinado 

dos seus filhos a reforma entrou em novos debates de efetivação. No reinado de Eduardo VI, a 

reforma foi introduzida. No reinado de Maria Tudor, houve a tentativa de restauração da fé 

católica e submissão dos fiéis aos preceitos religiosos da Igreja. “Durante o seu breve reinado, 

celebrou-se a reconciliação com Roma (1554) e puseram-se em vigor as antigas leis que puniam 

de morte a heresia” (OLIVEIRA, 1959, p. 190). 

Sob o reinado de sua filha, Elisabeth I, aconteceu o restabelecimento do 

anglicanismo, anexando fundamentos calvinistas com modelos de hierarquia eclesiástica da 

Igreja Católica, com o interesse de harmonizar a condução sobre os fiéis e súditos. Em 1570, 

Pio V excomungou a rainha. Esta, por sua vez, promulgou novas leis onde a representatividade 

do Pontífice romano manteve-se repudiada e o latim não mais praticado nas celebrações 

litúrgicas. Tais leis não endossavam a doutrina de boas obras da Igreja Católica e advertiam que 

alguns sacramentos eram inúteis, sendo válido apenas o batismo (OLIVEIRA, 1959; 

GONZÁLEZ, 1995f). 

Desde finais do século XVI, os ideais reformadores já circulavam 

internacionalmente, com ressignificações e alterações nas localidades em que eram infiltrados. 

Adentravam, com sucessivos embates, a Escócia, Irlanda, Polônia, Hungria e reinos 

escandinavos (Dinamarca, Suécia e Noruega). A Europa não tinha mais uma fé única, soberana, 

como séculos atrás (KLEIN, 2015; OLIVEIRA, 1959). 

Com o Renascimento e a Reforma Protestante a educação das novas gerações foi 

novamente revista. Em linha gerais, é possível dizer que os adeptos do Renascimento 

pretendiam que a educação das novas gerações fosse mais livre e espontânea, com o ser humano 

no centro dos pensamentos, enquanto os adeptos da Reforma Protestante – apesar das 

singularidades – pretendiam que a educação tivesse como fundamento a fé cristã, sendo mais 

rigorosa e severa para a aceitação do cumprimento da promessa de salvação.  

Aqueles que protestavam contra a Igreja Católica, em várias localidades, 

contribuíram para o surgimento de sistemas nacionais, com o emprego dos idiomas vernáculos, 
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em vez do uso exclusivo do latim. Organizaram escolas primárias para os fiéis, em pequenas 

cidades; escolas secundárias para a burguesia, com direcionamentos para a vida pública, mas 

também morais e religiosos; além de universidades com interesse de ampliar estudos sobre as 

coisas visíveis e invisíveis do mundo. Tinham por elemento central educativo a leitura da 

Sagrada Escritura (LUZURIAGA, 2001).  

Se de fato a ‘Reforma’ põe como seu fundamento um contato mais estreito e pessoal 

entre o crente e as Escrituras e, por conseguinte, valoriza uma religiosidade interior e 

o princípio do ‘livre exame’ do texto sagrado, resulta essencial para todo o cristão a 

posse dos instrumentos elementares da cultura (em particular a capacidade de leitura) 

e, de maneira mais geral,  para as comunidades religiosas, a necessidade de difundir 

essa posse em nível popular, por meio de instituições escolares públicas mantidas às 

expensas dos municípios (CAMBI, 1999, p. 243-244). 

 

Após a Reforma Protestante, embora com uma divisão no interior da Igreja Católica 

e a multiplicação de religiões cristãs no mundo, a vontade de condução teve um considerável 

fortalecimento em termos de expansão territorial e ação junto as “ovelhas”. Além de ampliar os 

limites territoriais de ação, no Ocidente, não apenas as almas, mas também as vivências 

corporais e as coisas do mundo (bens e riquezas, por exemplo) começaram a ser controlados 

mais de perto, por outras vias. Desde então, a Igreja Católica não expressava mais a única 

instituição que detinha os sacramentos. Alguns deles se quer eram preservados. O caminho para 

a salvação ganhava novos condutores.  

Antes da Reforma Protestante, alguns pastores já estavam incomodados com as 

investidas e interferências da Igreja Católica, mais especificamente com os meios de condução 

vinculados aos domínios do Pontífice romano sobre os demais pastores e “ovelhas”. Almejava-

se mudanças administrativas, morais, doutrinais e intelectuais. Tais pastores também estavam 

inquietos com a separação entre quem conduzia e quem se deixava conduzir, “para o que muito 

contribuíram o despreparo, o absenteísmo e a ineficácia do clero, desde a alta hierarquia ao 

curas paroquiais” (VAINFAS, 2010, p.32). Eles sublinhavam o desastre de uma ruptura da fé 

no Ocidente. No entanto, o alto escalão da Igreja Católica não ousava fazer alterações na 

organização pastoral. 

Com o aumento das “ovelhas desgarradas”, a Igreja Católica “se sentiu compelida 

a definir muitos assuntos que até então permaneciam indefinidos” (GONZÁLEZ, 2004c, p. 

243). Providenciou um movimento religioso, com a intenção de reforçar a vida e os costumes 

eclesiásticos, de empregar a erudição para legitimar a fé e de fomentar a piedade, sem se afastar 

da ortodoxia tradicional: a Contrarreforma.  

Enquanto as novas religiões cristãs do Ocidente, emergentes a partir da Reforma 

Protestante, desenvolveram referenciais de condução meticulosos e flexíveis hierarquicamente; 
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a Contrarreforma da Igreja Católica fortaleceu “uma pirâmide hierarquizada” (FOUCAULT, 

2008, p. 198) com divisões e prerrogativas de funcionamento cada vez mais estáticas. Além 

disso continuou com a intenção de uniformizar práticas e costumes, reiterando a obediência e 

conduzindo as “ovelhas” para a salvação.  

Uma etapa decisiva da Contrarreforma deu-se entre 1545 e 1563. Neste período 

aconteceu o Concílio de Trento, convocado inicialmente por Paulo III, em 22 de maio de 1542, 

que almejava estudar os problemas da fé e reiterar a unidade da Igreja Católica11. Durante quase 

duas décadas, o Concílio foi guiado por distintos Pontífices, tais como Paulo IV, Pio V, 

Gregório XIII, Sixto V, além do seu convocador. Devido as guerras incessantes, abrangeu 25 

sessões plenárias em três momentos diferentes (1545 a 1547; 1551 a 1552; 1562 a 1563), 

quando finalmente seus decretos conciliares foram solenemente promulgados em sessão 

pública (TÜCHLE; BOUMAN, 1971).  

Assim como os antecedentes, este Concílio ancorava-se nas decisões do “Vigário 

de Jesus Cristo”, com o apoio do Episcopado. Não visava uma reconciliação e reunificação dos 

cristãos. Mostrava-se, pelo contrário, como uma tentativa de reafirmar a superioridade da Igreja 

Católica em relação as demais religiões cristãs dissidentes. Em seus decretos estavam: 

“Nenhuma disposição de combate aos reformadores, nenhuma grande inovação de ordem 

jurídica”, mas apenas a reafirmação de dogmas e sacramentos que a Igreja defendia “desde, 

pelo menos, a Reforma Gregoriana dos séculos XII e XIII” (VAINFAS, 2010, p.31). 

O Concílio de Trento teve início em 13 de dezembro de 154512 e direcionou pastores 

e “ovelhas” para uma vida moral austera. Na segunda sessão do Concílio de Trento, em 7 de 

janeiro de 1546, os pastores concordaram acerca de algumas “regras de vida e outras atitudes a 

serem observadas”, advertindo que “o princípio de sabedoria é o temor de Deus”13. Contra as 

heresias e novos costumes, a terceira sessão do Concílio de Trento, realizada em 4 de fevereiro 

daquele mesmo ano, assinalava para os guias das “ovelhas”: “se confortem no Senhor, e no 

poder da virtude, tomando escudo da fé, pois com ele poderão rechaçar todos os tiros do inimigo 

infernal, cobrindo-se com o manto da esperança e da salvação e armando-se com a espada da 

alma, que é a Palavra de Deus”14.  

 
11 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Bula convocatória do concílio de Trento no pontificado de Paulo III. 

22 de maio de 1542.  
12 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão I. Abertura do sacrossanto concílio de Trento. 13 de dezembro 

de 1545.  
13 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão II. Regras de vida e outras atitudes a serem observadas. 7 de 

janeiro de 1546.  
14 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão III. A profissão de fé. 4 de fevereiro de 1546.  
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Na sexta sessão do Concílio de Trento, realizada em 13 de janeiro de 1547, foram 

promulgados 33 cânones acerca da salvação, destacando as consequências para aqueles que 

repudiavam o que era imposto como “A verdade divina”15. Entre eles, estavam:  

I - Se alguém disser, que o homem pode se salvar para com Deus por suas próprias 

obras, feitas com apenas as forças da natureza, ou por doutrina da lei, sem a graça 

Divina, conseguida por Jesus Cristo, seja excomungado. [...] IX - Se alguém disser, 

que o pecador se salva somente com a fé entendendo que não é requerida qualquer 

outra coisa que coopere para conseguir a graça da salvação, e que de nenhum modo é 

necessário que se prepare e previna com o impulso de sua vontade, seja excomungado. 

[...] XIV - Se alguém disser, que o homem fica absolvido dos pecados e se salva 

somente porque crê com certeza que está absolvido e salvo, ou que ninguém o estará 

verdadeiramente salvo senão aquele que crê que o está, e que com apenas esta crença 

fica completa a absolvição e salvação, seja excomungado [...] XIX - Se alguém disser 

que o Evangelho não intima preceito algum, além da fé, e que tudo o mais é 

indiferente, e que nem está ordenado e nem proibido, senão a liberdade, ou que os Dez 

Mandamentos não são dirigidos aos Cristãos, seja excomungado. [...] XXIV - Se 

alguém disser que a santidade recebida não se conserva, e nem tão pouco se aumenta 

na presença de Deus, por mais boas ações que sejam feitas, mas que estas são 

unicamente frutos e sinais da salvação que se alcançou, mas não uma causa para que 

seja aumentada, seja excomungado. [...] XXXIII - Se alguém disser que a doutrina 

católica sobre a salvação, expressada no presente decreto pelo Santo Concílio anula 

em qualquer parte a glória de Deus, ou aos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e 

que não ilustra bem a verdade de nossa fé, e finalmente a glória de Deus e de Jesus 

Cristo, seja excomungado16. 

 

Com a criação das igrejas cristãs dissidentes, tornava-se relevante a elevação do 

nível espiritual dos pastores da Igreja Católica, da instrução geral e religiosa deles, para que 

pudessem bem administrar os sacramentos, compreender as regras do ritual e das cerimônias 

religiosas, convertendo as “ovelhas desgarradas” ou impedindo novas fugas. O Concílio de 

Trento determinou a criação de seminários para a formação dos futuros integrantes do clero, 

impedindo a venda desses cargos e estimulando uma instrução mais assídua sobre eles, com 

dizeres e práticas apropriadas para a condução das “ovelhas” (KÜNG, 2002; GONZÁLEZ, 

1995f).  

Enquanto em algumas igrejas cristãs dissidentes, subvertia-se o celibato dos 

pastores, a Igreja Católica continuava a prezá-lo, vendo-o como um elemento importante de 

diferenciação entre quem conduzia, isto é, supostamente puro e casto, e quem era conduzido. 

Preocupado com a melhoria da qualidade do clero, o Concílio decidiu fixar algumas 

regras para o processo de admissão de candidatos à carreira religiosa. E nesse aspecto 

não foram desprezados os detalhes: ficou estabelecido que para ingressar em um 

seminário o menino deveria ser filho de Matrimônio legítimo e provar que sabia ler e 

escrever de modo satisfatório. Poderiam ser admitidos nos seminários meninos de 

famílias ricas ou pobres; estes tinham preferência e aqueles pagariam uma certa 

pensão. Desde o primeiro momento, deveriam vestir o hábito, cortar o cabelo, assistir 

à missa diariamente e confessar uma vez por mês (LUIZETTO, 1998, p. 64). 

 

 
15 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão VI. A salvação. 13 de janeiro de 1547. 
16 Idem.  
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O Concílio de Trento não disse nada sobre a reforma da posição do Pontífice 

romano perante a Igreja Católica, sua primazia e domínio. Entre seus resultados estavam: a 

reafirmação dos dogmas católicos; a manutenção do culto a Virgem Maria e aos Santos; a 

defesa da existência do céu, inferno e purgatório; a crença na transubstanciação; a ideia de 

representatividade do Pontífice romano; a permanência do celibato para o clero; a manutenção 

da hierarquia eclesiástica, a preservação da missa e do seu valor como celebração da vida e 

morte de Jesus Cristo. Para acalmar os ânimos dos revoltosos, o Concílio de Trento proibiu a 

venda de indulgências e reforçou a representatividade dos bispos, vendo-os como delegados da 

Sé Apostólica (GONZÁLEZ, 2004c; BELLITO, 2010).  

O Concílio de Trento promulgou o Index Librorum Prohibitorum (Índice de Livros 

Proibidos), em 1559, com versões modificadas nos séculos seguintes. Tinha intenção de 

extinguir qualquer possibilidade de escândalo doutrinal referente ao que se acreditava como 

verdade, bem como assuntos lascivos e obscenos, despertados pela leitura e escrita. Além dos 

livros religiosos, produzidos por representantes das novas religiões cristãs, o Index também 

mencionava livros científicos da época, tais como aqueles redigidos por Galileu Galilei, Nicolau 

Copérnico e Isaac Newton, com destaque para suas compreensões sobre as coisas do mundo e 

o que estava para além dos céus. O único saber considerado legítimo era aquele advindo e 

mantido na Igreja Católica (GONZÁLEZ, 1995f).  

Os decretos tridentinos assinalavam que a Sagrada Escritura, era a fonte do saber 

de todas as coisas visíveis e invisíveis feitas por Deus. Se alguém não reconhecesse “como 

sagrados e canônicos” os livros inteiros acolhidos na Igreja Católica e contidos na antiga versão 

latina chamada Vulgata, e se os depreciassem “de pleno conhecimento, e com deliberada 

vontade” seria excomungado. Reconheciam que as palavras e sentenças da Sagrada Escritura 

podiam ser distorcidas, “para se escrever bobagens, fábulas, futilidades, adulações, murmúrios, 

superstições, ímpios e diabólicos encantos, adivinhações, sortes, libelos de infâmia”. Por isso, 

mandavam punir aqueles que profanavam a “Palavra da Salvação” 17.  

Rejeitando as impressões e interpretações da Sagrada Escritura advindas de igrejas 

cristãs dissidentes ou de inspiração renascentista, o Concílio de Trento: 

Decreta também com a finalidade de conter os ingênuos insolentes, que ninguém, 

confiando em sua própria sabedoria, se atreva a interpretar a Sagrada Escritura em 

coisas pertencentes à fé e aos costumes que visam a propagação da doutrina Cristã, 

violando a Sagrada Escritura para apoiar suas opiniões, contra o sentido que lhe foi 

dado pela Santa Amada Igreja Católica, à qual é de exclusividade determinar o 

verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Letras; nem tampouco contra o 

unânime consentimento dos santos Padres, ainda que em nenhum tempo se venham 

dar ao conhecimento estas interpretações. Aos medíocres, sejam declarados 

 
17 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão IV. As Sagradas Escrituras. 8 de abril de 1546.  
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contraventores e castigados com as penas estabelecidas por direito. E querendo 

também, como é justo, colocar um freio nesta parte aos impressores que sem 

moderação alguma, e persuadidos de que lhes é permitido a quanto se lhes queira, 

imprimirem sem licença dos superiores eclesiásticos, a Sagrada Escritura, notas sobre 

ela, e exposições indiferentemente de qualquer autor, omitindo muitas vezes o lugar 

da impressão, ou muitas vezes falsificando, e o que é de maior consequência, sem 

nome de autor, e além disso tais livros impressos alhures, são vendidos sem 

discernimento e temerariamente, este Concílio decreta e estabelece que de ora em 

diante seja impressa, com a maior compreensão possível, a Sagrada Escritura 

principalmente a antiga edição da Vulgata, e que a ninguém seja lícito imprimir nem 

fazer com que seja impresso livro algum de coisas sagradas ou pertencentes à religião, 

sem o nome do autor da impressão, nem vendê-los, nem ao menos tê-los em sua casa, 

sem que primeiro sejam examinados e aprovados pela Igreja, sob pena de excomunhão 

e de multa estabelecida no Cânon do último Concílio de Latrão Se os autores forem 

[do clero] Regulares, deverão além do exame e aprovação mencionados, obter a 

licença de seus superiores, depois que estes tenham revisto seus livros segundo os 

estatutos prescritos em suas constituições. Aqueles que comunicam ou publicam 

manuscritos, sem que antes sejam examinados e aprovados, fiquem sujeitos às 

mesmas penas que os impressores. E os que os tiverem ou lerem, sejam tidos como 

autores, se não declararem quem o há sido. Seja dado também por escrito a aprovação 

desses livros, e que apareça essa autorização nas páginas iniciais, sejam manuscritos 

ou impressos, e tudo isto, a saber, o exame e a aprovação deverá ser feita 

gratuitamente, para que assim se aprove apenas o que seja digno de aprovação e se 

reprove o que não a mereça18. 

 

No século XVI, o Concílio de Trento não pretendeu submeter a fé aos princípios 

racionais ou inferiorizá-la, mas mantê-la à luz de explicações convincentes. Também não 

pretendeu uma renovação legislativa da Igreja, mas uma mudança de atitude em relação a 

hierarquia pastoral e a disciplina dos seus integrantes. O Concílio de Trento “ofereceu 

condições para a Igreja recobrar as forças da ortodoxia que estavam dispersas e desorganizadas 

e conferiu uma base sólida de dogma e disciplina, a partir da qual novos avanços poderiam ser 

realizados” (DAWSON, 2014, p. 191).  

Reiterando a validade dos sacramentos, depois do Concílio de Trento, a liturgia e o 

culto foram alterados significativamente, visando capturar novos fiéis e mantê-los na fé.  

Foram revistos os livros litúrgicos de rito romano e declarados obrigatórios para todas 

as dioceses cujas liturgias particulares não tivessem mais de 200 anos. Para regular os 

assuntos litúrgicos, Sixto V instituiu em 1587 a Congregação dos Ritos. Foi reduzido 

por diversas vezes o número das festas de preceito. Para atender à especial devoção 

dos fiéis, tornaram-se obrigatórias duas festas novas: São José, a 19 de março (1621), 

e Imaculada Conceição, a 8 de dezembro (1708) (OLIVEIRA, 1959, p. 230). 

 

“Os ditames do Concílio de Trento e a política global da Reforma Católica 

espalharam-se pela Europa desde o século XVI, embora a sistemática aplicação de suas decisões 

e estratégias seja típica do século XVII” (VAINFAS, 2010, p. 38). Nessa conjuntura, a falta de 

pastores nas terras “descobertas” significava muito mais do que a falta de dirigentes da fé. Sem 

eles, não podiam acontecer as ordenações dos presbíteros, e sem estes ficava invalidado os 

 
18 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão IV. As Sagradas Escrituras. 8 de abril de 1546. 
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sacramentos para os fiéis. Logo, em muitas regiões o número de presbíteros diminuiu e o 

cuidado pastoral das massas tornou-se difícil e/ou superficial (GONZÁLEZ, 1995g).  

Em contrapartida, após o Concílio de Trento, a Igreja Católica tentava expandir suas 

influências no mundo, usando a cruz e a espada, almejando convencer e subordinar os outros 

as suas pretensões doutrinárias e impor a fé cristã nas colônias dos seus aliados políticos. Para 

isso, fez parcerias com reinos, tais como os portugueses e espanhóis. Várias partes da África e 

da América Latina foram cristianizadas a força. Apoderando-se de Impérios, conquistando 

escravos, vencendo batalhas, os visitantes do além-mar reforçavam que estavam à serviço de 

Deus, pois aumentavam a quantidade de suas “ovelhas” no mundo (KÜNG, 2002; 

GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010). 

O êxito da Contrarreforma “carecia de outros meios além dos arranjos institucionais 

e da disciplina eclesiástica homologada em Trento” (VAINFAS, 2010, p.59). Diante disso, a 

Igreja Católica não proibiu o monasticismo ou a criação de instituições voltadas para a reclusão 

e o isolamento, pois eles também permitiam inculcar a obediência nos seus integrantes, com 

outras prerrogativas. No entanto, passou a apoiar novas Ordens e Congregações que atuavam 

junto aos fiéis, sem apreciar a reclusão e o isolamento, principalmente aquelas que promoviam 

a moralidade, tais como orfanatos e centros educativos. Pretendia-se uma maior presença na 

vida dos fiéis e a conversão de novos.  

[..] a Igreja adquire uma maior consciência de sua própria função educativa e dá vida 

a um significativo florescimento de congregações religiosas destinadas de maneira 

específica a atividades de formação não só dos eclesiásticos, mas também dos jovens 

descendentes dos grupos dirigentes (CAMBI, 1999, p. 256). 

 

O êxito desse intento deveu-se em boa parte à Companhia de Jesus. Idealizada por 

Inácio de Loyola, em 1534, e aprovada em 1540, por Paulo III, essa Companhia tornou-se um 

dos instrumentos mais valiosos de reforço da doutrina cristã, contra o avanço do protestantismo. 

Trazia em si a dimensão pedagógica como um dos fundamentos basilares. Preocupava-se com 

a propagação da fé cristã, a expansão das obras de caridade, o ensino dos bons costumes e a 

identificação com os preceitos religiosos ligados à Igreja Católica (VAINFAS, 2010).  

Os jesuítas, isto é, os integrantes da Companhia de Jesus, tornaram-se educadores 

prestigiados, monopolizando o ensino em várias regiões do mundo, difundindo preceitos 

morais, dogmas e crenças reiteradas no Concílio de Trento, nas metrópoles europeias e nas 

colônias, a partir dos seus colégios e do plano de estudos, isto é, a Ratio Studiorum, aprovada 

em 1599. Tiveram importância decisiva na evangelização e educação cristã dos povos nativos, 

incluindo aqueles que moravam nas Américas e especialmente no território que seria 

futuramente o Brasil (TOLEDO; SKALINSKI JUNIOR, 2011). 
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Os jesuítas buscavam “inovar a partir da manutenção”, ou seja, conservando os 

pareceres tradicionais da Igreja Católica. Preparavam os seus mestres e atentavam-se as 

especificidades dos aprendizes, destacando não apenas a aquisição de saberes, mas também as 

aptidões individuais. Para eles, “a educação não tinha aspecto apenas intelectual, mas era, de 

certo modo, integral: física, estética, moral” (LUZURIAGA, 2001, p.121).  

A elite era preparada para o trabalho intelectual segundo o modelo religioso (católico), 

mesmo que muitos de seus membros não chegassem a ser sacerdotes. Isto porque, 

diante do apoio real oferecido, a Companhia de Jesus se tornou a ordem dominante 

no campo educacional. Isto, por sua vez, fez com que os seus colégios fossem 

procurados por muitos que não tinham realmente vocação religiosa, mas que 

reconheciam que esta era a única via de preparo intelectual (RIBEIRO,1991, p. 25).  

 

Nas atividades educativas, a língua empregada era o latim e não o vernáculo, os 

comportamentos dos aprendizes eram constantemente vigiados e contidos, os conteúdos deviam 

ser aprendidos e reiterados, sem questionamentos, nas sessões de demonstração de eloquência 

verbal e nas redações (OLIVEIRA, 1959; LUZURIAGA, 2001). Nas “terras descobertas”, os 

jesuítas perceberam enormes diferenças culturais, em termos de fé, costumes, dimensões 

geográficas e moralidade. Acreditavam que os nativos ameríndios eram criaturas afastadas de 

Deus que necessitavam conhecer a “Palavra da Salvação”. Por isso, os jesuítas ousaram adaptar-

se ao “Novo Mundo”, para entendê-lo e, posteriormente, transformá-lo. “Fosse pela intolerância 

moral que ostentavam por princípio, fosse pelo que observavam no início da colonização, os 

jesuítas cedo perceberam que o mal não campeava só entre o gentio” (VAINFAS, 2010, p.54). 

Os desbravadores europeus agiam com crueldade perante os nativos, corrompendo-os 

profundamente.  

Os jesuítas reforçavam a visão da Igreja Católica sobre as coisas visíveis e invisíveis 

do mundo, legitimando comportamentos e atitudes para os fiéis, gestando e modelando modos 

de existência. Pretendiam organizar o “Novo Mundo” e seus habitantes para que não vivessem 

no caos, mas na suposta ordem requerida por Deus. Ricos ou pobres, europeus ou nativos, todos 

deviam conhecer a “Palavra da salvação”, aceitar a verdade revelada e agir no mundo à espera 

do cumprimento da promessa.  

Além da Companhia de Jesus, outras Ordens e Congregações religiosas surgiram e 

se esforçaram em preservar os pareceres cristãos para as novas gerações e a manutenção dos 

sacramentos, tais como instituições direcionadas pelos  jansenistas ou de Port-Royal, criadas 

por Saint-Cyran, em 1637; algumas fundadas pelos irmãos das escolas cristãs, criadas por João 

Batista de La Salle, em 1684; e aquelas direcionadas pela congregação dos oratoriano, a partir 

de 1614 (LUZURIAGA, 2001).  
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Em busca de fortalecer os direcionamentos pastorais, o Concílio de Trento reativou 

o Tribunal do Santo Ofício, conhecido por Inquisição, uma instituição criada séculos atrás que 

tinha por objetivo normatizar os comportamentos dos cristãos, punindo severamente os 

desviantes. A punição aos desviantes já era enfatizada desde 1231, quando Gregório IX, 

instituiu o Tribunal do Santo Ofício, a fim de extirpar heresias na Europa, feitas por rebeldes 

isolados ou organizados em seitas religiosas. Após encontrá-los, o Tribunal ameaçava-os com 

a excomunhão ou torturas amenas. Desde a Reforma Protestante, essas perseguições 

aumentaram e difundiram-se não apenas na Europa, mas também nas colônias para Além-mar. 

(GONZAGA, 1993; NOVISKY, 1982). 

As investidas inquisitoriais não eliminaram as novas religiões cristãs, mas 

controlaram sua expansão em algumas localidades. Em Portugal e Espanha, os fiéis 

continuaram obedientes as ações pastorais da Igreja Católica. Na América Latina, a “fé 

reformada” foi levada a novas localidades, adentrando algumas colônias europeias. No entanto, 

na América do Norte e África, a evangelização aconteceu a partir dos preceitos das novas 

religiões cristãs, levadas pelos ingleses no século XVIII e ampliados nos séculos seguintes 

(GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010).  

Entre os séculos XVI e XVII, os cristãos – católicos e protestantes – matavam uns 

aos outros em nome da verdadeira fé. Em 23 de agosto de 1572, quase 10 mil protestantes foram 

assassinados na França, em menos de 24 horas, com a autorização do rei Carlos V. Conhecido 

como “O Massacre da Noite de São Bartolomeu”, esse acontecimento foi festejado pelo 

Pontífice romano, Gregório XIII, ao ponto dele pedir que um dos aposentos do Vaticano fosse 

decorado com um afresco de tal acontecimento. “Mais cristãos foram mortos por outros cristãos 

naquelas 24 horas do que pelo Império Romano politeísta durante toda a sua existência” 

(HARARI, 2018, p. 292).   

Apesar de suas (re)ações pastorais, a Igreja Católica percebia o crescimento da sua 

fragmentação pastoral e denotava que “os novos tempos” podiam trazer sérias consequências 

para seus ideais de condução. No entanto, ainda requeria a consolidação de “um sistema fechado 

ideologicamente” que legitimava, uma distância das (re)invenções humanas, mas também “a 

pretensão de ter um monopólio de interpretações definitivas” (KÜNG, 2002, p. 203) sobre as 

coisas visíveis e invisíveis do mundo. 

 

 



85 
 

3.2.  “Ovelhas desgarradas, lobos cruéis”:  a renovação e atualização pastoral da Igreja 

Católica nos séculos XIX e XX 

 

Diante das alterações políticas, socioeconômicas e culturais na Europa e nas “terras 

descobertas”, a secularização impulsionava o declínio dos conteúdos religiosos nas artes, 

filosofia, literatura e ciência. Os modos de existência eram reiterados ou subvertidos segundo 

pressupostos da razão. Assim, “o valor primeiro a nortear os tempos modernos, árbitro para 

todas as questões, veio a ser a verdade”. De certa forma, “somente o racional poderia ter 

validade como verdadeiro, útil e vinculante ou obrigatório” (KÜNG, 2012, p. 137).  

A partir do Iluminismo, movimento de ideias filosóficas e políticas que também 

questionava o teocentrismo, emergente entre os séculos XVII e XVIII, a secularização foi 

supervalorizada e o governo de uns por outros repensado. Os adeptos do Iluminismo 

salientavam que a humanidade entraria numa nova fase, iluminada, sem a irracionalidade e 

ignorância de tempos de outrora. Almejavam construir uma sociedade livre das concepções dos 

antepassados, substituindo antigas práticas por novas. Para eles, o universo agia sob leis da 

natureza e o homem podia se libertar de antigas tutelas religiosas, relacionadas aos seus modos 

de existência, bem como das práticas associadas a ela para a salvação (GRESPAN, 2008). 

Alguns adeptos do Iluminismo19 propunham a ascensão da ciência e declínio da 

religião. Não apreciavam mais a crença de intervenção divina na terra, seja por parte dos reis 

ou dos pastores. Acreditavam que era preciso questionar o visível e invisível para encontrar a 

verdade inerte e profunda do mundo, opondo-se a representatividade da Igreja Católica e das 

igrejas cristãs dissidentes. Queriam construir um mundo para os humanos, sem grandes 

interferências divinas. “Na vida prática e na ciência, o homem já não apela mais, desde então, 

tantas vezes à vontade e à Palavra de Deus” (ZILLES, 1970, p. 152). 

Sem homogeneidade, alguns adeptos do Iluminismo – filósofos e economistas – 

defendiam a liberdade de comércio e produção, contrariando a política econômica dos reis. 

Concordavam, no entanto, que a economia devia ser aprofundada. Com isso, visavam dissolver 

as formas feudais de produção, que ainda resistiam no Ocidente, e a reajustar contornos 

empresariais fundamentados em cálculos, técnicas contábeis e administrativas, bem como a 

consolidação do trabalho livre assalariado para uns e o livre comércio para além das fronteiras 

 
19 Entre os principais pensadores iluministas destacam-se: René Descartes, Isaac Newton, John Locke, Voltaire, 

Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot e Jean D’Alembert. Na economia, destacam-se a invenção 

da doutrina fisiocrata por François Quesnay e a doutrina do Liberalismo econômico, por Adam Smith.  
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nacionais. Advertiam que as manobras absolutistas, estavam presas a um Antigo Regime e sob 

a sombra da Igreja, em vias de eclosão (GRESPAN, 2008; SOBOUL, 2007).  

 “As novas luzes sobre a humanidade” despertaram uma crescente incredulidade e 

influenciaram rebeliões contra aquilo que era considerado arcaico, atrasado, pequeno ou médio. 

De fato, difundiu-se no Ocidente a ideia iluminista de que cada indivíduo tinha direitos 

inalienáveis. Em conjunto, ao perceberem que os direitos estavam sendo usurpados, os súditos 

podiam substituir um governo por outro (KARNAL, 1999). 

Até a Reforma Protestante, no século XVI, alguns governantes ainda eram 

influenciados pelas decisões dos Pontífices em exercício, aceitando: o lugar indiscutível da 

Igreja Católica, a confessionalidade do Estado, em benefício da fé cristã; e uma teoria da ordem 

social ajustada e organizada por teólogos. A partir da Revolução Francesa (1789-1799), 

impulsionada pela burguesia e apoiada pelos camponeses e os moradores das cidades, em 

profunda miséria, a monarquia absolutista viu sua derrocada, influenciando outras localidades 

a se rebelarem contra o Antigo Regime e os privilégios do clero, que detinham muitas terras e 

cobravam altos dízimos para os fiéis (FURET, 1989; PIERRARD, 1986).  

Enquanto a Reforma Protestante se voltava contra as coações eclesiásticas, a 

Revolução Francesa ampliava a recusa a Igreja Católica nas ações governamentais e buscava 

separar o “governo dos homens” das interferências pastorais. Prezados pelos revolucionários 

franceses, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade foram difundidos internacionalmente, 

embora nem sempre tivessem efeitos válidos nas práticas cotidianas. Inspirados nesses ideais, 

antigas divisões político-territoriais foram eliminadas, criando articulações entre o governo 

geral e de cada parte administrativa (GRESPAN, 2008).   

A Revolução Francesa teve por apogeu a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, aprovada em 1789. Esta declaração pretendia alcançar a humanidade “como um todo”. 

De acordo com seus artigos, os homens nasciam livres e iguais em direitos, tais como a 

propriedade, a segurança, a resistência a opressão e a própria liberdade. Esta última, consistia 

na possibilidade de fazer tudo aquilo que não prejudicasse aos outros. A livre comunicação dos 

pensamentos e das opiniões também era um dos direitos assegurados nessa Declaração. 

Segundo ela, cada cidadão podia falar e escrever, desde que se responsabilizasse por possíveis 

abusos de sua liberdade nos termos previstos pela lei (HOBSBAWN, 1977).   

Em 1801, Napoleão Bonaparte e Pio VII assinaram uma concordata para a 

restauração da Igreja na França, onde aferia-se que ela receberia alguns benefícios, tais como: 

a premissa de que o catolicismo seria a “religião da maioria dos franceses”, mas não teria a 

nomeação de religião oficial (em respeito as igrejas cristãs dissidentes), a nomeação dos 
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pastores da Igreja (bispos) ficaria a cargo do governante estatal, mas o Pontífice teria o direito 

de expulsá-los caso achasse conveniente; o Estado francês arcaria com as despesas e subsídios 

do clero, desde que este não se rebelasse ou provocasse rebeliões sobre as formas de governar 

vigentes (KÜNG, 2002; MARTINA, 1996).  

Em 1804, diante da presença do Pontífice, Napoleão se auto coroou Imperador dos 

franceses, “em nome de Deus, mas sob o seu próprio comando”, isto é, sem interferência da 

Igreja em suas ações, chocando os presentes da cerimônia e emergindo novos embates com o 

Pontífice. Nos anos seguintes, obrigado a convocar fiéis para guerras e submeter as vontades 

do Imperador, Pio VII contrariou as ameaças de Napoleão. Indignado com esta rebeldia, 

Napoleão ocupou os Estados gerenciados pelo Pontífice (localizados no centro da Península 

itálica) e o prendeu. Apenas em 1814, o Pontífice retornou à Roma, após o Congresso de Viena 

(DUFFY, 1998). Minunciosamente, o Pontífice fez alianças com os soberanos que contestavam 

as ações de Napoleão, visando parcerias contra suas invasões e ameaças, bem como de outros 

“Imperadores” que pudessem ressaltar a valorização de supremacia estatal. Na França, 

promoveu ações pastorais junto aos pobres e marginalizados, conseguindo o apoio deles para o 

resplandecer da fé. Assim como os seus antecedentes, às vezes permitia aberturas de diálogo 

com “o mundo secular”, às vezes fechava as portas da Igreja. 

Nos pontificados posteriores, permaneceu essa dubiedade em relação ao “mundo 

secular”. As divergências entre aqueles que assumiam o maior cargo da Igreja, permitiam novos 

contornos para a vontade de condução. Impulsionada por questões relativas às formas de 

vivenciar a fé (consideradas arcaicas) e questões políticas, em 1773, através do breve intitulado 

Dominus ac Redemptor noster, o Pontífice Clemente XIV extinguiu a Companhia de Jesus do 

seio da Igreja. Consequentemente, recebeu apoio de alguns reis. Com a artimanha de reforçar a 

fé, apenas em 1814, Pio VII permitiu a volta das ações dos jesuítas para a evangelização da 

Europa (KÜNG, 2002; DUFFY, 1998). 

Influenciados pelos desdobramentos da Revolução Francesa, em distintas partes da 

Europa, houve o anseio de separação entre o “governo das coisas do alto” e o “governo das 

coisas da terra”, bem como tentativas de hierarquizações. Com ou sem a parceria da Igreja 

Católica, as ações governamentais não ressaltavam (apenas) a importância da fé cristã para a 

coesão da população, mas apresentava a potencialidade de uma salvação que, supostamente, 

abrandava tudo que pudesse corromper a vida nesse mundo. Esta salvação, no presente, 

relacionava-se a uma série de objetivos mundanos, tais como saúde, bem-estar, segurança e 

proteção contra intempéries (OLIVEIRA, 2018). Era uma salvação sem esperas, nem 
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esperanças danosas a própria vida.  Decretava-se uma série de leis, distribuição de cargos de 

liderança e tipos de arrecadação de impostos (HALL, 1997).  

A demografia e a estatística serviam de instrumentos técnicos que extrapolavam o 

domínio administrativo e enveredavam para quantificação das realidades sociais. Os Estados-

nações almejavam afirmar a força nacional, através de: formas de notação, coleção, 

acumulação, quantificação e sistematização de informação, reforçando a finalidade de 

reinventar novas modalidades de divisão do espaço e do tempo social. Uma série de artimanhas 

governamentais identificavam a taxa de natalidade e mortalidade, a quantidade de casamentos 

e filhos (legítimos e ilegítimos), as possibilidades de fecundidade ou interdição dos habitantes 

e a incidência das práticas contraceptivas (Ó, 2003; FOUCAULT, 1988).  

Diferente de séculos atrás, a Igreja Católica não era mais vista como uma sociedade 

de direito público que tinha a capacidade de interferir diretamente na política e economia de 

todos os seus fiéis. Pagava altos impostos, assim como as demais instituições. A religião 

passava a ser vista como um departamento de administração dos Estados-nações e um fator de 

coesão populacional. Terras da Igreja Católica foram confiscadas, impedindo que os pastores 

tomassem conta dos recursos da metrópole e das colônias. A saída de recursos para os cofres 

do Vaticano diminuiu consideravelmente (MARTINA, 1996).  

No século XIX, os Estados-nações mudavam e moldavam-se para novas finalidades 

e interesses. Os “maus comportamentos” em sociedade, tornavam-se mensuráveis e puníveis 

por indivíduos ligados ao governo e não (apenas) pelos pastores da Igreja Católica (como no 

processo inquisitorial, por exemplo). Nas Repúblicas emergentes, metrópoles e/ou ex-colônias, 

a representatividade do(s) governante(s) era ampla e suas decisões políticas interferiam na vida 

de milhares. Tudo que era feito por humanos podia ser (re)feito por outros humanos.  

Até então, os comerciantes e mercadores europeus eram vistos como os principais 

manufaturadores do mundo, detendo em boa parte a confiança dos governantes e o apoio deles 

para o “progresso da economia”. Crescia o número da população que servia como mão-de obra 

(inicialmente adequada e posteriormente excedente) e expandia-se o mercado consumidor, 

tendo a Índia, África e América do Sul como alvos para a expansão econômica europeia 

(BURNS, 1995). 

Com o desenvolvimento da Revolução Industrial (1760-1850), inicialmente na 

Inglaterra e, depois em outros Estados-nações, o artesanato e as manufaturas rudimentares 

foram substituídos por produtos mais duradouros, úteis e seriados. Por terra (locomotivas) ou 

mar (barcos a vapor), os produtos foram exportados e importados. Em cada Estado 
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“industrializado”, a divisão do trabalho foi modificada, com horários e salários delimitados, 

poucos direitos e muitos deveres.  

A industrialização crescente conferiu novos ritmos às cidades e aos seus moradores. 

Muitos homens foram prejudicados, pois não possuíam mais a matéria-prima e os meios de 

produção, como séculos atrás. Treinada, qualquer mão podia fazer um trabalho específico nas 

fábricas. As divisões do trabalho, por sexo e idade, já não eram as mesmas de outrora. Pagavam-

se menos aos contratados e exigia-se a mesma submissão. Em casos de rebeldia contra os 

patrões, eram substituídos rapidamente. Ter fé e praticá-la se tornou um desafio para aqueles 

que trabalhavam até a exaustão, bem como para aqueles que viam no lucro e no dinheiro os 

“sinais adoráveis” dos novos tempos (STRÜCKER; CANABARRO, 2019). 

A racionalização defendida pelos iluministas (nas suas mais variadas formas) 

juntamente com a premissa de progresso/desenvolvimento social impulsionada pelas 

Revoluções (Francesa e Industrial), infiltraram-se cada vez mais nos Estados-nações, 

consolidando o Capitalismo. Este sistema socioeconômico adentrou desde as decisões dos 

governantes até os mais variados detalhes do cotidiano, contribuindo para aumentar as 

divergências sobre a possibilidade de angariar bens e riquezas, tendo efeito profundo também 

nos modos de existência. O capital tornou-se indispensável ao dia-a-dia e quase tudo se referia 

a ele (CATANI, 1980; HARARI, 2018).  

Nos Estados-nações onde o Capitalismo fortificava-se, emergiu um conjunto de 

explicações políticas e econômicas que contrariavam o Absolutismo. Denominado de 

Liberalismo, tais explicações apoiavam a economia do laissez-faire (deixar fazer), segundo a 

qual a lei da oferta e da procura bastava para regular a economia. Apoiavam a divisão dos 

poderes governamentais (legislativo, executivo e judiciário) para delimitar suas interferências 

ou até mesmo especializá-las.  

O Liberalismo político e econômico se aliou repetidamente com o protestantismo, que 

também escreveu páginas digníssimas em sua luta contra a escravidão e outros males 

sociais. O resultado foi que, enquanto a Igreja Católica encarava os novos tempos com 

suspeita extrema, muitos protestantes os viam com excessivo otimismo 

(GONZÁLEZ, 1995g, p. 76).  

 

Entre finais do século XVIII e início do século XIX, emergiu a possibilidade de 

construção de um sistema socioeconômico contrário ao Capitalismo: o Socialismo. Suscitado 

cientificamente e ativamente pelos seus defensores, não ficando restrito apenas a uma utopia 

escrita, o novo sistema buscava transformações mundiais, almejando a igualdade social.  
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Para o êxito desse sistema, os seus adeptos20 defendiam que cada trabalhador 

contribuísse com suas capacidades individuais e recebesse de acordo com a sua contribuição. 

Pretendiam a igualdade entre os membros da sociedade, onde os meios de produção fossem 

propriedade do Estado, mas sob controle dos trabalhadores. Além disso, almejavam que as 

divisões entre ricos e pobres, fossem diminuídas paulatinamente; enquanto as divisões de 

status, forjadas a partir da posição política, mantidas por determinado tempo. Apesar da 

liberdade religiosa, incitavam que a organização da sociedade não se concebia pelos desígnios 

de Deus ou de um representante Dele, mas pelas ações dos homens, em comum acordo. O 

Socialismo buscava, portanto, a emancipação simultânea em relação a Igreja e ao Estado 

(SPINDEL, 1980a). 

Os seus adeptos instigavam os trabalhadores a se rebelarem em favor da queda da 

burguesia, unindo-se em prol de mudanças e, se possível, uma sociedade sem posições 

socioeconômicas superiores as outras. Imaginavam que, após o êxito do Socialismo, emergiria 

o Comunismo, onde a sociedade seria governada pelo povo; os meios de produção vistos como 

propriedade comum, a produção feita para atender necessidades específicas e as contribuições 

realizadas conforme as habilidades individuais. Cada um receberia de acordo com as 

necessidades. As diretrizes religiosas para os modos de existência seriam abolidas das relações 

coletivas, pois causavam desentendimentos e separações sociais destoantes com o ideal de 

igualdade (SPINDEL, 1980a; 1980b).  

Desde o século XVII, com o advento do Iluminismo, a formação dos “homens de 

elite e futuros dirigentes da sociedade” (nas escolas e universidades) ganhou força e se tornou 

um instrumento central da organização da sociedade civil e, portanto, “cada vez mais submetida 

ao controle e à planificação por parte do poder público; processo que exalta sua função e difunde 

a sua ideologia, ligada à disciplina e à produtividade da educação-instrução” (CAMBI, 1999, 

p. 308). Esta formação também visava formar cidadãos civilizados e responsáveis pela difusão 

da razão. Nos séculos XVIII e XIX, com o processo de industrialização e os efeitos da 

Revolução Francesa, as instituições educacionais de elite, não-confessionais, continuaram a 

crescer.  

Nos Estados-nações em que o Capitalismo se desenvolvia pretendia-se uma 

educação nacional para a população, sendo gratuita e obrigatória, no grau primário; a 

organização da instrução pública em unidade orgânica, da escola primária à universidade; a 

primazia da razão e o reconhecimento da intuição ou da valorização de uma suposta “Natureza 

 
20 Entre os adeptos da Doutrina Social estavam o Conde Claude de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, e 

seus principais expoentes: Karl Marx e Friedrich Engels.  
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humana” (com suas leis) nos rumos da aprendizagem; além do início do laicismo do ensino, 

com a paulatina substituição do ensino de religião pela instrução moral e cívica. Com a 

valorização da educação secundária, os governantes almejavam o desenvolvimento do 

segmento primário e a preparação para a universidade. Todavia, restringiam a educação 

secundária para um público específico, a burguesia, ficando a maioria da população sem a 

oportunidade de continuar seus estudos e relegadas a inserção no mercado de trabalho 

(LUZURIAGA, 2001; MANACORDA, 2002). 

Enquanto isso, os filhos de operários quando frequentavam as escolas recebiam 

ensinamentos que valorizavam o trabalho e não o pensamento racional científico. Muitos deles 

sequer tinham acesso aos bancos escolares devido a posição socioeconômica que ocupavam.  

Outros tantos eram “forçados” a seguirem os direcionamentos suscitados pela Igreja. Aqueles 

que defendiam o Socialismo ou Comunismo, destoavam da predominância das instituições 

“voltadas para a elite”, bem como das prescrições da Igreja sobre a organização do mundo. 

Pretendiam gestar uma escola universal para todos (que não estava alicerçada nas distinções de 

sexo, idade e religião), não priorizavam a diferença entre o pensamento racional científico e a 

profissionalização, e vislumbravam uma sociedade transformadora. Para esses defensores do 

Socialismo e do Comunismo, a fé era vista como algo que devia se restringir ao âmbito privado, 

sem interferências ao mundo exterior.  

Diante disso, apesar das divergências políticas e socioeconômicas, no século XIX, 

a secularização do mundo apresentava-se com mais força do que se imaginava, refazendo os 

entendimentos acerca de ser e viver. Esses anseios de mudança estrutural da sociedade, todavia 

não resultaram no extermínio da fé cristã, mais especificamente daquela promovida pela Igreja 

Católica sobre a “condução para a salvação”. Apesar de não ter mais o monopólio religioso, 

tampouco decisão final junto aos governantes dos Estados-nações, a Igreja Católica ousou 

movimentar-se para defender seus interesses. Não se adaptou “as coisas do mundo secular”, 

mas investiu no seu próprio fortalecimento para agir nesse mundo.  

Durante o século XIX, ao perder o monopólio religioso e sua expressividade 

pastoral, “[...] a Igreja Católica, na figura de seus representantes oficiais, cria estratégias de 

reforço dos seus preceitos que passam tanto pela manutenção da tradição como pela 

incorporação de novas práticas” (PEIXOTO, 2012, p.113). 

Em 14 de agosto de 1832, Gregório XVI promulgou a encíclica Mirari vos, sobre 

os principais erros vigentes no mundo moderno. Lamentando os “males atuais”, dizia que, no 

cotidiano, “menospreza-se a santidade das coisas sagradas, e o culto divino, que tanta 

necessidade encerra, não é somente desprezado, mas também vilipendiado e escarnecido”. A 
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doutrina cristã era cada vez mais corrompida. “Nem as leis divinas, nem os direitos, nem as 

instituições, nem os mais santos ensinamentos estão ao abrigo dos mestres da impiedade”21.  

De acordo com o Pontífice Romano, emergia problemas decorrentes da separação 

da Igreja e dos Estados-nações, da promoção de uma suposta “liberdade de consciência” e das 

associações civis que desestabilizavam as coisas mais sagradas criadas por Deus. 

Combate-se tenazmente a Sé de Pedro, na qual pôs Cristo o fundamento de sua Igreja; 

forçam-se e rompem-se, momentaneamente, os vínculos da unidade. Impugna-se a 

autoridade divina da Igreja e, espezinhados os seus direitos, é submetida a razões 

terrenas; com suma injúria, fazem-na objeto do ódio dos povos, reduzindo-a a torpe 

servidão. O clamoroso estrondo de opiniões novas ressoa nas academias e liceus, que 

contestam abertamente a fé católica, não já ocultamente e por circunlóquios, mas com 

guerra cura e nefária; e, corrompidos os corações dos jovens pelos ensinamentos e 

exemplo dos mestres, cresceram desproporcionadamente o prejuízo da religião e a 

depravação dos costumes22.  

 

Em 17 de maio de 1835, na encíclica Commissum Divinitus, sobre a relação entre a 

Igreja e o Estado, Gregório XVI afirmava que os pastores deviam “guardar o rebanho do 

Senhor”, onde parecia que a “salvação eterna das ovelhas” e a própria religião estavam em 

perigo. Argumentava: “De quanta angústia nosso coração está oprimido, ó Veneráveis Irmãos, 

em meio aos muitos males pelos quais a Igreja Católica geme oprimida quase em todos os 

lugares, nestes tempos cheios de tribulações!”. E ressaltava:  

[...] é completamente injusto que o poder civil reivindique por si próprio algo a 

respeito do mais santo exercício do poder eclesiástico; é completamente injusto que o 

poder civil estabeleça algo neste exercício ou imponha obrigações aos ministros 

sagrados; é completamente injusto que o poder civil com suas leis se oponha às 

normas que estabelecem a maneira de administrar os mistérios sagrados ao povo 

cristão, tanto os consagrados nos escritos quanto os transmitidos por voz desde as 

origens da Igreja até nossos dias 23. 

 

Gregório XVI tentava reforçar a doutrina e disciplina da Igreja, apoiando-se numa 

significativa parte da Sagrada Escritura: “Daí glória ao Senhor, vosso Deus, antes que cheguem 

as trevas e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, 

ele a transforme na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim” (JEREMIAS 13: 16). 

Repudiava as concepções de que a Igreja Católica representava a coação desumana, enquanto 

os Estados-nações pretendiam ser catalizadores de liberdade. Advertia que o remédio para os 

“males atuais” continuava a ser a manutenção da “Palavra da Salvação” nas gerações vindouras.  

Diante da crise da Igreja Católica, Pio IX também agiu para retomar ou pelo menos 

manter as suas “ovelhas” sob as rédeas dos direcionamentos almejados, assim como tinha feito 

 
21 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Encíclica Mirari Vos: sobre os principais erros. 14 de agosto de 1832. 
22 Idem.  
23 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Encíclica Commissum Divinitus: sobre a relação entre a Igreja e o Estado. 

17 de maio de 1835.  
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Gregório XVI. Para isso, visou reforçar as ações da Igreja Católica em localidades onde seitas 

secretas difundiam-se e/ou a secularização ampliava-se com o fortalecimento do Liberalismo.   

Em 9 de novembro de 1846, na encíclica Aqui Pluribis, sobre fé e religião, Pio IX 

mencionava os perigos do Liberalismo político na vida dos fiéis, condenando-os. Também 

repudiava a ideia de que a razão era superior a fé e repudiava a franco-maçonaria. Além disso, 

para ele:  

[...] a doutrina nefasta do comunismo, como eles dizem, é mais adversa à própria lei 

natural; uma vez admitido, os direitos de tudo, coisas, propriedade e até a própria 

sociedade humana seriam perturbados pelo fundo. A esse aspecto estão as armadilhas 

tenebrosas daqueles que, em mantos de cordeiros, mas com espírito de lobos, 

insinuam-se com falsas aparências de piedade mais pura e de virtude e disciplina mais 

severas: docemente elas surpreendem, fecham vagamente, matam ocultamente; 

afastam os homens da observância de toda religião e destroem o rebanho do Senhor24. 

 

Pio IX admitia que se ampliava uma “guerra contra a Igreja”, onde homens unidos 

e contrários a doutrina cristã disseminavam erros graves para a população. Os “inimigos da 

verdade revelada”, tentavam extinguir o amor pela justiça e a honestidade, perturbar os direitos 

humanos e divinos, além de “sacudir e, se pudessem derrubar a religião católica e a sociedade 

civil desde o início”25.  

A cada pastor (bispo) aconselhava como agir perante as “ameaças modernas”, para 

manter a fé e a religião nas gerações vindouras.   

[...] você seguirá os passos dos apóstolos e imitará, como concorda um bispo, Jesus 

Cristo, um exemplo de todos os pastores, dos quais você é embaixador. Para confirmar 

a si mesmo as mentes de seu rebanho, iluminar o clero e o povo fiel com o esplendor 

de sua santidade, você desejará mostrar-se rico em misericórdia e, com pena dos que 

ignoram e erram, procurará com amor as ovelhas perdidas, de acordo com o exemplo 

do pastor evangélico e, colocando-os com afeição paterna em seus ombros, você os 

trará de volta ao redil, sem ceder ao cuidado ou ao esforço, porque para com todas as 

almas queridas por nós, redimidas pelo sangue mais precioso de Cristo e 

recomendadas religiosamente aos seus cuidados, cumpra todos os cargos de dignidade 

pastoral, defendendo-os do ímpeto e armadilhas dos lobos vorazes, retratando-os de 

pastagens envenenadas, lançando-os para saudáveis e seguros, empurrando-os através 

de suas obras, com a palavra e com o exemplo no porto da salvação eterna26.  

 

Em 1848, Pio IX foi perseguido em Roma e refugiou-se no reino de Nápoles. Dois 

anos depois, retornou após a unificação italiana. Em 18 de dezembro de 1864, publicou a 

encíclica Quanta Cura, juntamente com um sumário sobre os erros modernos, composto de 80 

proposições: o Syllabus errorum modernorum. No sumário, entre as condenações estavam: a 

defesa da autonomia dos poderes nos Estados-nações (legislativo, executivo, judiciário); a 

liberdade de culto promovida desde a Revolução Francesa (1789) e apoiada pelas igrejas cristãs 

 
24 PIO IX, Papa (1846-1878). Encíclica Aqui Pluribis: sobre fé e religião. 9 de novembro de 1846. 
25 Idem.  
26 Idem. 
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dissidentes; a separação entre os Estados-nações e a Igreja; além da crítica a representatividade 

do Pontífice romano27. De acordo com ele: 

[...] quando na sociedade civil é desterrada a religião e ainda repudiada a doutrina e 

autoridade da mesma revelação, também se obscurece e até se perde a verdadeira ideia 

da justiça e do direito, em qual lugar triunfam a força e a violência, claramente se vê 

porque certos homens, depreciando em absoluto e desejando a um lado os princípios 

mais firmes da sã razão, se atrevem a proclamar que ‘a vontade do povo manifestada 

pela opinião pública ou de outro modo, constitui uma suprema lei, livre de todo o 

direito divino e humano; e que na ordem da política os fatos consumados, pelo mesmo 

que são consumados, têm já valor de direito’. Mas, quem não vê e não sente 

claramente que uma sociedade, subtraída as leis da religião e da verdadeira justiça, 

não pode ter outro ideal que acumular riquezas, nem seguir mais leis em todos os seus 

atos, que um insaciável desejo de satisfazer a concupiscência indomável do espírito 

servindo tão somente a seus próprios prazeres e interesses? Por isso, esses homens, 

com ódio verdadeiramente cruel, perseguem as Ordens religiosas, tão beneméritas da 

sociedade cristã, civil e até literária, e gritam blasfêmias que aquelas não têm razão 

alguma de existir, fazendo assim eco dos erros dos hereges [...] E não contentes com 

que a religião seja afastada da sociedade, querem também arrancá-la da própria vida 

familiar28. 

 

Ainda segundo Pio IX, alguns governantes atreviam-se a dizer que a autoridade da 

Igreja dependia em absoluto da autoridade civil, negando assim os direitos de intervenção dela 

no mundo exterior.  

Nem se pejam de afirmar que ‘as leis da Igreja não obrigam a consciência, senão se 

promulgada pela autoridade civil; que os documentos e os decretos dos Romanos 

Pontífices, até os tocantes à Igreja, necessitam de sanção e aprovação – ou pelo menos 

do assentimento do poder civil; [...] que a excomunhão lançada pelo Concílio de 

Trento e pelos Romanos Pontífices contra os invasores e usurpadores dos direitos e 

bens da Igreja, apoia-se numa confusão da ordem espiritual com o civil e o político, e 

que não tem outra finalidade que promover interesses mundanos; que a Igreja nada 

deve mandar que obrigue as consciências dos fiéis, na ordem ao uso das coisas 

temporais; que a Igreja não tem direito de castigar com penas temporais os que violam 

suas leis; que é conforme a Sagrada Teologia e aos princípios do Direito público que 

a propriedade dos bens possuídos pelas Igrejas, Ordens religiosas e outros lugares 

piedosos, há de atribuir-se e vindicar-se para a autoridade civil’29.  

 

Em seu pontificado, Pio IX convocou o Concílio Vaticano I, realizado entre 1869 e 

1870. Contando pela primeira vez com membros participantes da América,  o Concílio Vaticano 

I foi aberto em 8 de dezembro de 1869, tendo a finalidade de se tornar “o incremento da fé e da 

religião católica e para a extirpação dos erros crassos, para a reforma do clero e do povo cristão 

(ZILLES, 1970, p. 151). 

Durante a terceira sessão, em 24 de abril de 1870, foi promulgada a constituição 

dogmática Dei Filius, sobre a fé católica, destacando cânones a respeito da revelação (a 

 
27 PIO IX, Papa (1846-1878). Syllabus errorum modernorum. In: Encíclica Quanta Cura: sobre os principais erros 

da época. 18 de dezembro de 1864. 
28 PIO IX, Papa (1846-1878). Encíclica Quanta Cura: sobre os principais erros da época. 18 de dezembro de 1864, 

n. 4.  
29 Idem. 
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promessa de Salvação), a fé e suas relações com a razão. A respeito da revelação, a constituição 

dogmática advertia quatro cânones:  

I - Se alguém disser que o Deus uno e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode 

ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas 

criadas – seja excomungado. II - Se alguém afirmar ser impossível ou ao menos 

inconveniente que o homem seja instruído por revelação divina sobre Deus e o culto 

a ele devido – seja excomungado. III - Se alguém disser que o homem não pode ser 

por Deus guindado a um conhecimento e perfeição que excedam o natural, mas que 

[o homem] deve por si mesmo, progredindo sempre, chegar finalmente à possessão 

de toda a verdade e de todo o bem – seja excomungado. IV - Se alguém não admitir 

como sagrados e canônicos os livros da Sagrada Escritura, inteiros e com todas as suas 

partes, conforme foram enumerados pelo sacrossanto Concílio de Trento, ou lhes 

negar a inspiração divina – seja excomungado30. 

 

A constituição dogmática destacava 6 cânones sobre a fé, advertindo algumas 

possibilidades de excomunhão, caso o fiel fosse desviado pelas decisões daqueles que ousavam 

direcionar suas vidas somente a partir da razão.  

I - Se alguém afirmar que a razão humana é de tal modo independente, que Deus não 

possa impor-lhe a fé – seja excomungado. II - Se alguém disser que a fé divina não se 

distingue do conhecimento natural de Deus e da moral, e que, portanto, para a fé divina 

não se requer que a verdade revelada seja crida por causa da autoridade de Deus que 

a revela – seja excomungado. III - Se alguém disser que a revelação divina não pode 

tornar-se mais compreensível por meio de sinais externos, e que, portanto, os homens 

devem ser motivados à fé só, pela experiência interna individual ou por inspiração 

privada – seja excomungado. IV – Se alguém disser que não pode haver milagres, e 

que portanto todas as narrações deles, também as contidas na Sagrada Escritura, se 

devem relegar ao reino da fábula e do mito; ou disser que os milagres nunca podem 

ser conhecidos com certeza, nem se pode por eles provar a origem divina da religião 

cristã – seja excomungado. V - Se alguém disser que o assentimento à fé cristã não é 

livre, mas resulta necessário dos argumentos da razão humana; ou disser que a graça 

de Deus só é necessária para a fé viva, que opera pela caridade – seja excomungado. 

VI - Se alguém afirmar ser idêntica a condição dos fiéis e a daqueles que ainda não 

chegaram a fé única e verdadeira, assim que os católicos possam ter justa razão para 

duvidar da fé que abraçaram sob o Magistério da Igreja, suspendendo o assentimento 

até terem concluído a demonstração científica da credibilidade e veracidade da sua fé 

- seja excomungado31.  
 

Além disso, a constituição assinalava alguns pontos referentes a tensa relação entre 

fé e razão, destacando três cânones principais.   

I - Se alguém disser que na revelação divina não há nenhum mistério verdadeiro e 

propriamente dito, mas que todos os dogmas da fé podem ser compreendidos e 

demonstrados pela razão, devidamente cultivada, por meio dos princípios naturais – 

seja excomungado. II - Se alguém disser que as ciências humanas devem ser tratadas 

com tal liberdade que as suas conclusões, embora contrárias à doutrina revelada, 

possam ser retidas como verdadeiras e não possam ser proscritas pela Igreja – seja 

excomungado. III - Se alguém disser que às vezes, conforme o progresso das ciências, 

se pode atribuir aos dogmas propostos pela Igreja um sentido diverso daquele que 

ensinou e ensina a Igreja - seja excomungado32.  

 

 
30 CONCÍLIO VATICANO I (1869-1870). Constituição dogmática Dei Filius: sobre a fé católica. 24 de abril de 

1970.  
31 Idem. 
32 Idem. 
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Contrariando as posições das igrejas cristãs dissidentes e a pretensão dos Estados-

nações se afastarem da interferência da Igreja, no Concílio Vaticano I, foi proclamada a 

infalibilidade do Pontífice romano, transformando-a num dogma (FISCHER-WOLLPERT, 

1999). A partir de então, quando o Pontífice em exercício delibera solenemente, em comunhão 

com o Magistério da Igreja, qualquer direcionamento acerca da fé e/ou questões morais não 

pode ser questionado por suas “ovelhas”, sendo aderido no mais alto grau de consentimento, 

pois está sendo feito, ex cathedra, a partir da “cadeira de Pedro”, inspirado pelo Espírito Santo 

(KÜNG, 2002). Conforme a constituição dogmática Pastor Aeternus, promulgada no Concílio 

Vaticano I, em 18 de julho de 1870:  

O Romano Pontífice, quando fala "ex cathedra", isto é, quando no exercício de seu 

ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade 

apostólica, define uma doutrina de fé ou costumes que deve ser sustentada por toda a 

Igreja, possui, pela assistência divina que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro, 

aquela infalibilidade da qual o divino Redentor quis que gozasse a sua Igreja na 

definição da doutrina de fé e costumes. Por isto, ditas definições do Romano Pontífice 

são em si mesmas, e não pelo consentimento da Igreja, irreformáveis33. 

Portanto, o dogma da infalibilidade invalidava a antiga opinião segundo a qual os 

Concílios Ecumênicos eram superiores as decisões do Pontífice e falíveis as decisões 

resultantes. Segundo essa constituição dogmática, reunido em Concílio ecumênico, sob a 

condução do Pontífice romano, o Episcopado tinha a possibilidade de promulgar decisões para 

toda a Igreja Católica. Quando disperso, devia apenas reproduzir o que já estava sendo visto 

como verdadeiro, sem rebeldia ou inclinações desviantes34. 

Sem uma reflexão plausível acerca da representatividade pastoral do Episcopado, 

as prescrições do Concílio Vaticano I aumentavam a autoridade do Pontífice romano, 

colaborando para que a hierarquia da Igreja se fortificasse sob as decisões dele. Em 

contrapartida, tais decisões conciliares vieram a ser um dos motivos para novas divisões dentro 

da Igreja Católica. A unidade pretendida estava longe de acontecer. O Episcopado mundial 

dividiu-se entre os obedientes e aqueles que pretendiam mais representatividade junto a 

hierarquia.  

Depois do Vaticano I, o episcopado viu suas atribuições sendo cada vez mais 

reduzidas. [...] Havia, em várias regiões, tentativas de reconciliação com o mundo 

moderno. Tudo isso foi implacavelmente reprimido, e Pio IX iniciou um movimento 

de nomeações episcopais com o critério da total submissão à Cúria Romana. A partir 

dele começou a tendência de concentrar todas as nomeações episcopais nas mãos do 

Papa, e essa concentração de poder entrou no primeiro Código de Direito Canônico 

(1917) sem resistência por parte do episcopado [...] Desde Pio IX os bispos foram 

ficando cada vez mais controlados pela Cúria (COMBLIN, 2006, p. 60).  

 
33 CONCÍLIO VATICANO I (1869-1870). Constituição dogmática Pastor Aeternus: sobre a Igreja de Cristo. 18 

de julho de 1870.  
34 Idem.  



97 
 

Em 1870, dos 51 projetos de decreto, os participantes do concílio tinham estudado 

e publicado dois; das questões disciplinares, apenas quatro haviam sido discutidas, mas não 

definidas. O Concílio Vaticano I não chegou a ser encerrado com uma cerimônia oficial, pois 

foi interrompido pela invasão das tropas italianas por ocasião da unificação federativa da então 

Itália. “Devido a acontecimentos políticos – a tomada da cidade de Roma pelo exército italiano 

e o fim do poder temporal do Papa (1870) – o Concílio foi interrompido por Pio IX, [...] através 

da Bula Postquam Dei munere, de 20 de outubro de 1870” (SOUZA, 2012, p. 76). Contudo, 

suas decisões parciais foram, paulatinamente, colocadas em prática, de cima à baixo da 

hierarquia da Igreja. 

As bases doutrinais, teológicas e pastorais do Concilio de Trento foram retomadas 

e fortificadas após o Concílio Vaticano I. A Igreja Católica continuou se posicionando em 

“oposição ao exercício intelectual, ao conhecimento e a competência cultural, e cada vez mais 

identificada à defesa contra tudo o que era novo” (KÜNG, 2012, p. 137).  

Em finais do século XIX, através de suas encíclicas, Leão XIII germinou outros 

contornos para a Igreja. Na encíclica Diuturnum Illud, sobre a origem da autoridade civil, 

promulgada em 29 de junho de 1881, ele assinalava que Deus devia ser visto como a fonte de 

toda a sociedade política, bem como de todas as formas de autoridade governamental existente 

no mundo. Em certos casos, as “desobediências civis” podiam ser consideradas exemplos de 

obediência a Deus, pois apresentava-se como tentativas de permanecer no caminho da 

salvação35.   

Quatro anos depois, na encíclica Immortale Dei, promulgada em 1 de novembro de 

1885, Leão XIII advertia que, apesar do possível desenvolvimento, o Estado-nação tinha certas 

obrigações para com a Igreja e a formação de cidadãos que respeitassem a moralidade dos 

antepassados. Para ele, a fé não comprometeria a funcionalidade do Estado-nação, mas cada 

cidadão tinha deveres primários para com Deus36. Em 20 de junho de 1888, Leão XIII 

enfatizava alguns atributos da verdadeira e falsa liberdade na encíclica Libertas 

Praestantissimum. Segundo ele, tornava-se urgente espalhar ensinamentos acerca dos abusos 

decorrentes da falsa liberdade; das interconexões entre as leis eterna, natural e humana; da 

 
35 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Diuturnum Illud: sobre a origem da autoridade civil. 29 de junho de 

1881.  
36 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Immortale Dei: sobre a constituição cristã dos Estados. 1 de novembro 

de 1885.  
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corrupção dos pensamentos decorrentes do Liberalismo político e a danosa separação entre a 

Igreja e o Estado37.  

Em um dos seus principais escritos, a bula Rerum Novarum, sobre a situação dos 

operários, promulgada em 15 de maio de 1891, Leão XIII reiterou prescrições sobre as 

distinções entre ricos e pobres, trabalhadores e patrões, tendendo a acalmar os ânimos das 

“ovelhas” laboriosas, após o desenvolvimento mundial da industrialização e dos novos meios 

de produção38.  

Conforme o Pontífice romano, o conflito despertado com o desenvolvimento dos 

Estados-nações verificava-se ao constatar a fortuna de uns poucos e na pobreza das massas 

populacionais. Leão XIII salientava que um pequeno número de homens ricos colocava os 

trabalhadores pobres sob um jugo que era apenas melhor do que a escravidão. Enquanto os ricos 

tinham condições de se proteger, os pobres ficavam aquém desses direitos, pois as instituições 

e estruturas estatais não os protegiam como deviam. Os direitos dos trabalhadores careciam de 

garantias, tais como um salário justo para a sobrevivência deles e de suas famílias (FISCHER-

WOLLPERT, 1999). 

Leão XIII, no entanto, não pregava em favor do Socialismo ou Comunismo, pois 

via a propriedade privada como um direito estabelecido pelo próprio Deus, assim como a 

herança. Ele criticava as condições desiguais e não a totalidade do Capitalismo. Sua intenção 

era inculcar a caridade na vida dos ricos. Ninguém estava obrigado a dar o que pudesse fazer 

falta, mas se tais necessidades estivessem de acordo seria uma obrigação dar aos outros aquilo 

que sobrava, assim como tinha sido feito nos primórdios da Igreja Católica. Nos Estados-

nações, os pobres necessitavam livrar-se do ódio contra os ricos e recordar que a pobreza 

expressava uma situação honrosa, enquanto a virtude levava a prosperidade material (DUFFY, 

1998; ALVES, 2014). 

Além das obrigações estatais para defender e garantir os direitos dos pobres, Leão 

XIII ressaltava a formação de sindicatos de trabalhadores, constituído por operários cristãos, 

onde a religião católica tivesse forte destaque para a aglutinação e cordialidade entre os seus 

participantes. Para ele, sem a configuração religiosa, em tais sindicatos eclodiriam muitas rixas 

e disputas internas. Sem a escolha de “sábios dirigentes”, acabaria aquém do êxito esperado 

(FISCHER-WOLLPERT, 1999).  

 
37 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Libertas Praestantissimum: sobre a verdadeira e falsa noção de 

liberdade. 20 de junho de 1888.  
38 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Bula Rerum Novarum: sobre a condição dos operários. 15 de maio de 1891.  
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Quase meio século após o Manifesto Comunista de Karl Marx, expoente do 

Socialismo no mundo, Leão XIII articulou a defesa de medidas sociais com a obediência as 

diretrizes da Igreja Católica. Contra o Liberalismo econômico laissez-faire (deixar fazer), 

reforçou intervenções reguladoras dos Estados-nações e, contra o Socialismo, afirmou a 

propriedade privada. Defendia a proteção aos trabalhadores, de ambos os sexos e várias idades. 

Repudiava as teorias do Socialismo e afirmava que as decisões para o caos que se alastrava no 

mundo seriam conseguidas a partir das ações combinadas entre a Igreja Católica, os dirigentes 

dos Estados-nações, os patrões e os empregados (ALVES, 2014; FISCHER-WOLLPERT, 

1999).  

A partir das ações diretivas de Leão XIII, emergiu o pensamento social católico, 

chamado de Doutrina Social da Igreja, onde eram propostas reflexões, critérios de julgamentos 

e diretrizes de ação no mundo, com destaque especial para as relações de trabalho à luz dos 

princípios evangélicos e da fé cristã. Com as decisões inovadoras do Pontífice, “Muitos 

‘católicos reformistas’ agora esperavam que houvesse uma mudança fundamental em Roma. 

Mas ficaram desapontados” (KÜNG, 2002, p. 214).  

No início do século XX, o mundo sujeitava-se ainda a supremacia capitalista dos 

Estados-nações da Europa, tais como a Inglaterra. No entanto, percebia-se uma movimentação 

de supremacia para a Alemanha e Estados Unidos, impulsionada por suas indústrias e 

armamentos. A Ásia e África eram disputadas pelas grandes potências imperialistas que 

pretendiam (re)colonizá-las. Novos Estados-nações surgiam e defendiam a premissa de 

autogoverno, sem interferência externa. O mundo parecia um “imenso barril de pólvora” e para 

os pastores da Igreja Católica isso era consequência das ações dos próprios seres humanos que 

desmantelavam os desígnios de Deus.   

Durante o seu pontificado, Pio X buscou modelar a Igreja Católica frente as 

adversidades que emergiam. Em 1903, publicou a encíclica E Supremi Apostolatus, onde 

instigava a renovação de tudo em Jesus Cristo, assegurando que o mundo passava por condições 

funestas39. Em 1907, Pio X promulgou a encíclica Pascendi Dominici Gregis, sobre as doutrinas 

modernistas40, caracterizando-as como a síntese de todas as heresias e instituindo o juramento 

antimodernista, no qual todos os integrantes da Igreja Católica estavam obrigados a rejeitar as 

novas postulações que circulavam, tais como aquelas provenientes do cientificismo.  

 
39 PIO X, Papa (1903-1914). Encíclica E Supremi Apostolatus: sobre a restauração de tudo em Cristo. 4 de outubro 

de 1903.  
40 PIO X, Papa (1903-1914). Encíclica Pascendi Dominici Gregis: sobre as doutrinas modernistas. 8 de setembro 

de 1907. 
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Pio X salientava a importância de instrução para os seminaristas, o ensino religioso 

nas escolas, a reorganização da Cúria romana e a caridade cristã no cotidiano visando uma 

atuação mais incisiva da Igreja Católica (DUFFY, 1998). No seu pontificado, contribuiu para a 

expansão de dioceses no mundo e agiu para trazer as “ovelhas” de volta para as celebrações, 

por meio da assiduidade da eucaristia. Agiu também para a consolidação da comissão de 

estudos da Sagrada Escritura, dentro da Igreja Católica, mas puniu os reformadores cristãos, 

católicos e de igrejas cristãs dissidentes, com exonerações e excomunhões, principalmente os 

historiadores e exegetas, dizendo que eles praticavam heresias danosas a fé (KÜNG, 2002).  

Durante o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a disputa por mercados 

consumidores resultou em rivalidades entre os Estados imperialistas e a divisão em dois polos 

antagônicos: a Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria e Itália) e a Tríplice Entente (Inglaterra, 

França e Rússia). Além de milhares de mortes, a Guerra teve por consequências novas divisões 

estatais, o declínio econômico da Europa, a ascensão dos Estados Unidos, a implantação do 

Socialismo na Rússia e o surgimento de regimes autoritários na Itália (Fascismo) e Alemanha 

(Nazismo).  

Em meio a catástrofe mundial, Pio X aprovou a criação de uma comissão para criar 

um código de direito canônico para a Igreja Católica, onde fosse condensado o conjunto de 

normas jurídicas, espirituais e temporais validadas, assim como foi posto no Concílio Vaticano 

I, e iniciada por Pio IX e Leão XIII. Este código foi aprovado apenas em 1917, por Bento XV, 

entrando em vigor no ano seguinte (KÜNG, 2002). Pretendia-se fortificar a vontade de 

condução, em meio as catástrofes mundiais, pois aqueles que acreditavam em Deus “[...] das 

trevas descobrem coisas profundas, e trazem à luz a sombra da morte (JÓ 12:22). 

Na encíclica Sacra Propediem, promulgada em 1921, Bento XV apresentava uma 

visão geral do mundo, ligada a busca de riquezas. Segundo ele:  

É isso que marca com um estigma vergonhoso nossa época; enquanto ele vai 

incessantemente de progresso para o progresso no fim de tudo que toca o bem-estar e 

conveniência da vida, parece que na ordem superior de honestidade e de retidão moral 

um retrocesso lamentável levá-lo de volta para as ignomínias do antigo paganismo. 
Em que medida, na verdade, em que os homens perdem de vista os bens eternos que 

o Céu reservados para eles, eles permitem-se ser mais recolhido pela miragem 

enganosa dos bens efémeros aqui abaixo, e uma vez que as suas almas estão voltados 

para a terra, uma descida fácil leva insensivelmente para se relaxar na virtude, a 

experiência repugnância pelas coisas espirituais, e para saborear nada fora das 

seduções do prazer 41. 

 

As tentativas de diálogo, em prol da paz, feitas por Bento XV foram desastrosas. O 

Vaticano não participou das decisões finais para a suspensão da Guerra. A Igreja Católica já 

 
41 BENTO XV, Papa (1914-1922). Encíclica Sacra Propediem. 6 de janeiro de 1921, n. 18.  
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não era mais vista como uma potência para interferir diretamente nas decisões estatais, 

principalmente dos Estados ricos e em contínuo desenvolvimento socioeconômico, da Europa 

e América do Norte (FISCHER-WOLLPERT, 1999; KÜNG, 2002).  

Buscando legitimar a atuação da Igreja Católica no mundo pós-guerra, o sucessor 

de Bento XV, Pio XI refutou a ideia de que a fé era uma questão privada, visando fortalecê-la, 

no meio de um mundo cada vez mais racional. Em sua encíclica Ubi Arcano Dei Consílio, 

promulgada em 23 de dezembro de 1922, destacou a importância de os cristãos construírem 

uma sociedade totalmente embasada nos ensinamentos de Jesus Cristo, na qual o “Bom pastor” 

agiria sobre todos os aspectos da vida, onde a Igreja Católica manter-se-ia atuante42. A partir 

de duas outras encíclicas, Quas Primas43 e Miserentissimus Redemptor44, propôs o culto ao 

Cristo Rei e ao Sagrado Coração de Jesus. Em relação a Igreja Católica, promulgou a encíclica 

Mortalium animos, em 6 de janeiro de 1928, onde reiterava a unidade dela sob a orientação do 

Pontífice romano45.  

Durante o seu pontificado, em 1929, o Estado Italiano regulou as demarcações 

territoriais de uma cidade onde o “célebre pastor” tinha autonomia e liderança política absoluta: 

a cidade do Estado do Vaticano. Com a sua assinatura no Tratado de Latrão, ao invés de um 

Estado amplo, assim como pretendiam os Pontífices anteriores, agora a Igreja Católica era 

responsável pela administração de um território mínimo, embora ainda tivesse relativo impacto 

nas decisões de outros Estados-nações e legitimidade perante eles, principalmente na América 

Latina (KÜNG, 2002).  

Em homenagem a 40 anos da encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, Pio XI 

promulgou a encíclica Quadragesimo anno46 e a encíclica Divinis Redemptoris47, onde propôs 

a restauração e aperfeiçoamento da ordem social segundo a Lei Evangélica. Dizia ser 

importante rejeitar o “internacionalismo” do dinheiro e o nacionalismo econômico, frisado no 

lucro descontrolado e irrestrito, mas também as pretensões do Comunismo ateu. Entre os 

motivos para sua reação estavam a perda de territórios para o recém-formado Estado italiano, 

 
42  PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Ubi Arcano Dei Consílio: sobre os desígnios de Deus.  23 de dezembro 

de 1922.  
43  PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Quas Primas: sobre Cristo Rei. 11 de dezembro de 1925.  
44 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Miserentissimus Redemptor: sobre o ato de reparação do Sagrado Coração 

de Jesus. 8 de maio de 1928.  
45 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Mortalium animos: sobre a promoção de unidade da religião. 6 de janeiro 

de 1928.  
46 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Quadragesimo anno: sobre o 40º aniversário da Rerum novarum. 15 de 

maio de 1931.  
47 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divinis Redemptoris: sobre o comunismo Ateu. 19 de março de 1937.  
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o receio de que os Estados-nações fossem um obstáculo para a ação da Igreja junto aos fiéis e 

a preocupação de que as “invenções modernas” desviassem do caminho de salvação.  

Leal a Pio XI e ex-secretário de Estado, Pio XII foi eleito em 1939. Antes da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esse Pontífice contestava a expansão do fascismo e do 

nazismo na Europa, buscando viabilizar iniciativas diplomáticas em favor da paz. Todavia, não 

obteve êxito em tais ações. Quando Roma foi bombardeada em 1943, pelos nazistas, manteve-

se no Vaticano, enquanto políticos locais fugiram desesperadas. Junto com seus diletos 

pastores, deu abrigo e proteção a mais de 800 mil fugitivos, principalmente judeus italianos. 

Após tentativas de reversão das atrocidades dos nazistas, manteve-se em silêncio. Temia não 

apenas a extinção desse povo, mas também dos cristãos e sua própria integridade física (KÜNG, 

2002; MARTINA, 1997). 

A Segunda Guerra Mundial teve dimensões inimagináveis, apocalípticas. O século 

XX parecia representar a fórmula atroz segundo a qual a evolução da humanidade era “o 

crescimento do poderio da morte” (MORIN, 2000, p. 70). Depois de tantas atrocidades, tais 

como os campos de concentração, as bombas atômicas e a fome mundial, a Igreja Católica 

estava inclinada a favorecer a paz entre os povos. Temia-se novas investidas de rebeliões no 

mundo e tudo o que pudesse desestabilizar as relações sociais, aparentemente pacíficas, pós-

Guerra.  

Em 1 de julho de 1949, o Santo Ofício promulgou, com a aprovação de Pio XII, um 

decreto contra o Comunismo, no qual excomungava todos os fiéis da Igreja Católica que 

favoreciam a expansão dele, por votação ou aprovação explícita. O Pontífice romano acreditava 

que o Comunismo representava uma ameaça maior do que o Capitalismo e uma ameaça à paz 

mundial, bem como a manutenção da própria Igreja Católica, pois refutava os preceitos 

religiosos mantidos há várias gerações e supostamente a permanência da fé cristã no futuro 

próximo (MATTEI, 2012). 

Considerado um dos Pontífices mais polêmicos da Igreja Católica, Pio XII foi hábil 

nos seus documentos. Ora buscando um diálogo com os Estados-nações, ora fechando a Igreja 

contra suas investidas. Entre os seus documentos pontifícios destaca-se a encíclica Mystici 

Corporis Christi, sobre o Corpo Místico da Igreja, promulgada em 29 de julho de 1943, onde 

emergiu uma nova concepção identitária da Igreja Católica, não circunscrita a fatores 

hierárquicos, mas relacionada as postulações do apóstolo Paulo (denominando a Igreja de 

Corpo de Cristo)48.  

 
48 PIO XII, Papa (1939-1958). Encíclica Mystici Corporis Christi: sobre o corpo místico da Igreja. 29 de julho de 

1943.  
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Pio XII permitiu que não-italianos fizessem parte da Cúria romana e 

internacionalizou o Colégio de Cardeais, conhecendo as demandas localizadas de suas 

“ovelhas” no mundo. Embora defendendo uma jurisdição internacional e a manutenção da sua 

supremacia pastoral, acatou a possibilidade de os bispos nacionais terem controle e liderança 

maior sobre as regiões nas quais atuavam. Nesse processo foram criadas organizações pastorais 

na qual podiam ser discutidas temáticas vistas como relevantes para a condução das “ovelhas”. 

Entre elas estava a Conferência dos Bispos Latino-Americanos (CELAM), fundada em 1955 

(GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010).  

Após a aprovação do Pontífice romano, em 1949, a Congregação do Santo Ofício, 

promoveu instruções sobre a participação de cristãos em congressos e reuniões ecumênicas. No 

entanto, apenas alguns religiosos, com a aprovação do Pontífice e formados nas diretrizes 

teológicas da Igreja Católica, podiam participar de tais eventos. Pretendia-se conhecer o que se 

passava em tais reuniões ecumênicas, o que impulsionava o diálogo com a fé dos outros e 

possíveis privilégios ou parcerias. Se antes a Igreja Católica refutava o ecumenismo, a partir de 

então começou a elaborar alternativas para diálogo com as diferenças, sem embasá-lo na 

premissa de “retorno das ovelhas”, mas na superação de um imaginário fixo, de salvação e 

dogmatismo, pelo menos teoricamente (MATTEI, 2012).  

Graças as descobertas científicas e aplicações técnicas, resultantes da 

Industrialização mundial, aconteceram migrações, ampliação dos meios de comunicação, 

aceleramento urbano, aparecimento de metrópoles e o predomínio da economia do mercado e 

da racionalidade econômica. Com isso, surgiram novas formas de viver, individual e 

coletivamente. Os pastores da Igreja Católica já não tinham tanta participação na vida dos seus 

fiéis, como séculos atrás, tampouco podiam interferir decisivamente nas ações governamentais. 

Era viável reascender ideias acerca daqueles que conduziam e daqueles que deviam ser 

conduzidos.   

Por muitos séculos, a Igreja Católica, espalhou seus pastores por distintas partes do 

mundo, a fim de ampliar o “rebanho”. Em alguns casos essa evangelização não respeitava as 

culturas dos habitantes locais e podia até mesmo destruir crenças e tradições que perduravam a 

várias gerações, assim como foi realizado na Contrarreforma. Com a derrocada da Segunda 

Guerra Mundial, essa concepção missionária foi alterada. Acelerou-se o processo de 

descolonização da África. O etnocentrismo foi questionado e junto a ele, as imposições 

arbitrárias da Igreja Católica (KÜNG, 2002; LIBANIO, 2005). Após a Segunda Guerra 

Mundial, aconteceu a ascensão do chamado “Terceiro Mundo” que se libertou parcialmente do 

domínio colonial e tentou valorizar uma cultura própria, bem como bases de desenvolvimento 
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socioeconômicas de superação das crises. Vendo o “Terceiro Mundo” como um lócus oportuno 

para expandir a fé cristã, na encíclica Evangelii Praecones, sobre o fomento das missões49, 

promulgada em 2 de junho de 1951; e na encíclica Fidei Donum, sobre a situação das missões 

católicas particularmente na África50, promulgada 21 de abril de 1957, Pio XII almejou 

reascender a vontade missionária entre os pastores e “ovelhas” da Igreja, percebendo a 

evangelização como uma artimanha de ajuda/controle dos mais necessitados.  

Dentro da Igreja Católica havia o desafio de renovar a teologia e a eclesiologia, para 

facilitar o relacionamento dos fiéis e formar os pastores e seus ajudantes na missão de difundir 

a “Boa Nova”. Iniciativas em prol da renovação eram realizadas na Alemanha, França e 

Inglaterra, mas o Pontífice romano não difundia uma posição oficial da Igreja Católica sobre 

essa questão. O ecumenismo, bem como novas concepções sobre as religiões não-cristãs e a 

liberdade religiosa, apresentavam-se como questões desafiadoras de resolução. A identidade e 

a atualidade da Igreja Católica em “tempos modernos” parecia ser algo que perpassava novas 

explicações para o convencimento dos outros.  

O silêncio da Igreja também era frequente em relação a participação dos não-

religiosos, isto é, os leigos, nos meandros de condução, mesmo quando associações e grupos 

(com destaque para aqueles direcionados pela Ação Católica) eram formados – em várias partes 

do mundo – incentivando “um novo tempo de evangelização”, onde “as ovelhas ajudassem 

outras ovelhas no caminho da salvação”, com base na Doutrina Social da Igreja (ALMEIDA, 

2015).  

Em meados do século XX, expandia-se, mesmo a contragosto do alto escalão da 

Cúria romana, a pretensão de “reformar novamente” as ações pastorais da Igreja Católica. No 

entanto, temia-se os efeitos dessa “reforma”, pois ela podia danificar a própria permanência da 

Igreja no futuro próximo.  

Após a morte de Pio XII, em 1958, contra a resistência de alguns integrantes da 

Cúria romana, o novo Pontífice, João XXIII, buscou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em 

harmonia com a conjuntura histórica vigente. Tentou vias de diálogo com outras religiões, 

ocidentais e orientais, a justiça social, os direitos humanos, além de fortalecer a posição dos 

bispos, em suas dioceses e nas decisões da própria Igreja Católica (KÜNG, 2002; FISCHER-

WOLLPERT, 1999).  

 
49 PIO XII, Papa (1939-1958). Encíclica Evangelii Praecones: sobre o fomento das missões. 2 de junho de 1951 
50 PIO XII, Papa (1939-1958). Encíclica Fidei Donum: sobre a situação das missões católicas particularmente na 

África. 21 de abril de 1957. 
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Em 1959, após uma missa por intenção da unidade de todos os cristãos, celebrada 

na Basílica de São Paulo Extramuros, João XXIII afirmou a vontade de convocar o 21º Concílio 

ecumênico, com a intenção de iniciar o aggiornamento, isto é, a atualização da Igreja Católica. 

O Concílio foi recebido com surpresa, uma vez que poucos esperavam a sua realização. Uma 

comissão ficou encarregada de descobrir, através de questionários e da “livre-expressão”, os 

assuntos a serem discutidos no evento, tendo por critério as sugestões de bispos, Ordens e 

Congregações religiosas, reitores de universidades e faculdades católicas e membros dos 

dicastérios da Cúria romana.  No transcurso de um ano encerrou-se essa etapa de consultas, 

resultando em alguns pontos principais para estudos e aprofundamentos (MATTEI, 2012). 

A nova fase deu-se diante dos organismos preparatórios, os quais elaboraram 

esquemas disciplinares e doutrinários. De tais esquemas emergiram os pontos que seriam 

submetidos a assembleia conciliar. Entre eles estavam: a relação com as distintas manifestações 

de fé e a unidade da Igreja Católica; problemas de cunho moral, eclesiástico e o apostolado dos 

leigos. Nessa consulta preliminar destacava-se também a reforma da Cúria romana, a 

importância de tratar da liberdade de consciência, proposta pelos bispos da América do Norte, 

e a questão social, sugerida pelo bispo brasileiro Dom Helder Câmara (WOFF, 2014).  

Após a leitura dos esquemas de temáticas e apontamentos adotados, foi decidido 

que o concílio ecumênico teria caráter “eclesiológico”. O foco seria na Igreja Católica, com 

destaque para sua identidade, Natureza e atuação no mundo. Esquemas preparatórios 

embasados em assuntos mais doutrinais do que pastorais foram desconsiderados. Em 1960, o 

Concílio foi denominado de Vaticano II (MATTEI, 2012).  

Entre os dois Concílios – Vaticano I e II – decorreram quase um século. Todavia, 

as alterações mundiais já estavam sendo consolidadas desde fins do século XVIII, com a 

valorização da razão e a pretensão de desligar política e religião, voltando-se para as coisas 

desse mundo e menos para uma vida eterna, pós-morte. Antes disso, o Renascimento e a 

Reforma Protestante, com seus ideais de humanismo e livre-arbítrio, respectivamente, já tinham 

criado uma fissura nas ações da Igreja Católica no Ocidente.  

Os tempos que decorrem entre o Vaticano I e o Vaticano II, na esteira deste 

desenvolvimento ideológico, viram o fim das monarquias europeias, o triunfo das 

repúblicas, a revolução bolchevique e dentro da Igreja a chamada crise modernista 

entre os que pensavam que era necessário dialogar com os novos tempos e os que se 

acantonavam nas formas racionais de compreender o dogma, no ritualismo das formas 

celebrativas e no magistério como fonte da Teologia (PINHO, 2013, p.134). 

 

No ano seguinte, em 25 de dezembro, João XXIII promulgou a constituição 

apostólica Humanae Salutis, para a convocação do Concílio. Segundo ele, a Igreja Católica 

assistia a crise da sociedade e o surgimento de uma nova era, onde “obrigações de uma 
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gravidade e amplitude imensas”51 pesavam sobre ela, “como nas épocas mais trágicas de sua 

história”52.  

O Pontífice romano afirmava que o mundo exaltava as conquistas técnicas e 

científicas, mas carregava “as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram 

reorganizar prescindido de Deus”53. Havia um progresso material não correspondente ao 

progresso moral, individual e coletivo, o enfraquecimento dos valores pregados pela Igreja 

Católica, o crescimento do impulso para a “procura quase exclusiva dos gozos terrenos”54, além 

de um fato desconcertante: a existência de um ateísmo militante que agia internacionalmente.  

Diante dessas averiguações, João XXIII clamava o “dever da vigilância e o 

despertar do senso de responsabilidade”55 dos pastores. Ao invés de enfatizar a expansão das 

“trevas tomando conta da face da terra”56, pautava-se na possibilidade de reforçar a confiança 

nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ressaltando “os sinais dos tempos”, isto é, as causas e 

condições das (re)invenções humanas no mundo, João XXIII denotava que era preferível 

atentar-se aos aprendizados deixados por tais “sinais”, uma vez que “mesmo as guerras 

sangrentas que se seguiram em nossos tempos, as ruínas espirituais causadas por tantas 

ideologias e os frutos de experiências tão amargas, não processaram sem deixar úteis 

ensinamentos”57.  

De acordo com o Pontífice romano, o progresso científico, ao dar a possibilidade 

de criação de instrumentos catastróficos para a destruição do mundo, levantou questionamentos 

referentes as angústias do devir, além disso as ideologias materialistas e negadoras da fé 

também despertaram o reforço das crenças antigas. Os “sinais dos tempos” obrigavam os 

cristãos a se tornarem mais ponderados, atentos a antigos valores, consciente dos seus limites e 

defensores da paz (GONZÁLEZ, 1995h). 

João XXIII dizia que mesmo estando em posições socioeconômicas distintas e 

Estados-nações distantes, mesmo com a perseguição ao clero e ao laicato (que mantiveram suas 

crenças intactas diante das pressões exteriores), muitos cristãos – pertencentes a Igreja Católica 

ou outras religiões – estavam em busca de uma colaboração recíproca e a integração mútua, 

mundial. A convocação do Concílio Vaticano II acontecia, portanto, quando emergia o dever 

 
51 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963). Humanae Salutis: constituição apostólica para a convocação do concílio 

Vaticano II. 25 de dezembro de 1961, n. 3. 
52 Idem.  
53 Idem.  
54 Idem.  
55 Ibidem, n. 4.  
56 Idem.  
57 Ibidem, n. 6. 
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urgente de dar maior eficiência a vitalidade da Igreja Católica, a promoção da santificação de 

seus membros, a possibilidade de unidade e a consolidação de suas estruturas organizacionais 

e pastorais. Além disso, a convocação pretendia suscitar anseios de paz: “paz que pode e deve 

vir sobretudo das realidades espirituais e sobrenaturais da inteligência e da consciência humana, 

iluminadas e guiadas por Deus, o criador e redentor da humanidade”58.  

Na constituição apostólica Humanae Salutis, João XXIII convidou a participar do 

Concílio Vaticano II, os cardeais, os patriarcas – de outras igrejas cristãs, orientais – primazes, 

arcebispos e bispos, bem como os integrantes da Igreja Católica que tinham o direito e dever 

de intervir no Concílio. Além disso, convidou todos os participantes e não-participantes a orar 

em prol do êxito desse evento. Para os cristãos e integrantes de outras igrejas, pediu que a oração 

fosse inspirada pela fé perseverante, acompanhada pela penitência e reforçada pelo esforço de 

vida cristã.  

Após a convocatória, em 2 de fevereiro de 1962, João XXIII promulgou o 

Consilium, uma carta apostólica onde mencionava a abertura do Concílio Vaticano II para o dia 

11 de outubro daquele ano59. Através do Motu Proprio60 Apropinquante Concilio, ele promoveu 

a criação de um regulamento61, composto de 3 partes, subdivididas em 24 capítulos e 70 artigos. 

A primeira parte tratava dos participantes e agentes do desenvolvimento conciliar. A segunda 

parte fixava as regras impostas e a terceira apresentava os procedimentos a serem seguidos 

(MATTEI, 2012). 

Nesse regulamento, estava expresso que o Pontífice romano, os bispos e os demais 

participantes convocados para a realização do Concílio Vaticano II eram obrigados a guardar 

segredo sobre as discussões e declarações internas das reuniões, sessões públicas e 

congregações gerais. Por juntar distintos participantes, de inúmeras localidades, os debates 

seriam realizados através das línguas vulgares/nacionais, mas os resultados registrados em 

latim, com o auxílio de leitores e intérpretes, podendo posteriormente passar por traduções 

(BELLITO, 2010; MATTEI, 2012).  

A sessão pública de abertura do Concílio Vaticano II aconteceu no dia 11 de outubro 

de 1962. Igrejas de distintos credos e crenças enviaram representantes para participar do evento, 

 
58 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963). Humanae Salutis: constituição apostólica para a convocação do concílio 

Vaticano II. 25 de dezembro de 1961, n. 9.  
59 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963).  Consilium: carta apostólica sob a forma de Motu Proprio. 2 de fevereiro de 

1962.  
60 Texto normativo da Igreja Católica, expedido diretamente pelo Pontífice Romano. A expressão “Motu Proprio” 

equivale a “de sua iniciativa própria”. 
61 O Regulamento tornou-se público em 5 de setembro de 1962. Nos concílios ecumênicos anteriores não havia 

um regulamento prescritivo. Procedia-se conforme as situações vigentes.   



108 
 

uma vez que compartilhavam da fé no “Bom pastor” e na veracidade da Sagrada Escritura. Os 

convidados foram recebidos como hóspedes do Pontífice romano e não como pecadores que 

deviam se arrepender e voltar para a Igreja Católica. Mesmo sem direito de voto, tentava-se 

criar, juntamente com os convidados, relações amistosas que pudessem contribuir para a 

unidade ou pelo menos a harmonia dos cristãos (WOFF, 2014).  

Na abertura do Concílio Vaticano II estavam presentes cerca de 300 bispos, 146 

professores e 11 reitores de universidades, 44 responsáveis de instituições, 17 diretores de 

revistas ou de jornais e 353 religiosos (entre estes aproximadamente 60 cardeais e bispos) 

pertencentes a 70 Ordens e congregações (com destaque para jesuítas e dominicanos). O 

Evangelho foi composto de duas partes e cantado em latim, grego, eslavo e árabe (BELLITO, 

2010; MATTEI, 2012).  

Durante o pronunciamento solene de abertura do Concílio Vaticano II, João XXIII 

fez uma apresentação sobre os Concílios anteriores e afirmou que eles buscavam promover a 

irradiação universal da verdade, à reta direção da vida individual e coletiva, além de reforçar as 

“energias espirituais, em perene elevação para os bens verdadeiros e eternos”62. Segundo ele, 

os três anos precedentes ao Concílio Vaticano II foram de “preparação laboriosa, consagrados 

a indagar ampla e profundamente as condições modernas da fé e da prática religiosa, e de modo 

especial da vitalidade cristã e católica”63.  

João XXIII pensava ser importante uma ação mais cuidadosa das “ovelhas”, pois o 

mundo estava influenciado pelas disputas políticas, alterações culturais e controvérsias 

socioeconômicas que atentavam contra a legitimidade pastoral da Igreja. Nessas circunstâncias, 

a finalidade principal do Concílio Vaticano II era a guarda e o ensino eficaz do “depósito 

sagrado da doutrina cristã”64.  

De acordo com ele, para a doutrina atingir o maior número de fiéis, não podia se 

separar do “patrimônio sagrado da verdade, recebido dos seus maiores”65; além disso precisava 

também “olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida”66 introduzidas na 

sociedade, mas que abriam novos caminhos a anunciação da “Boa Nova”. De acordo com o 

Pontífice romano, em todo o processo de desenvolvimento das atividades humanas, a Igreja 

Católica “[...] não assistiu indiferente ao admirável progresso das descobertas do gênero 

 
62 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963).  Discurso de sua santidade Papa João XXIII na abertura solene do concílio 

Vaticano II. 11 de outubro de 1962. Sessão 1. Parte 2. n. 6.  
63 Ibidem, Sessão 1. Parte 3, n. 2.  
64 Ibidem, Sessão 1. Parte 5, n. 1.  
65 Idem.  
66 Ibidem, Sessão 1. Parte 5, n. 5.  
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humano, e não lhes negou o justo apreço”67, mas não deixou de avisar aos fiéis para que, “bem 

acima das coisas sensíveis”, elevassem “os olhares para Deus, fonte de toda a sabedoria e 

beleza”68.  

O Pontífice frisava que a finalidade principal do Concílio Vaticano II não era a 

discussão de um tema central da Igreja Católica, repetindo e proclamando o ensino recebido 

por teólogos e/ou sacerdotes. Era necessário novas facetas de entendimento da doutrina e 

direção das consciências. Por isso, tornar-se-ia urgente que a doutrina fosse fielmente 

respeitada, mas aprofundada e exposta de forma que pudesse responder as exigências e 

questionamentos suscitados. Argumentava que uma coisa era a doutrina com suas verdades, 

isto é, “a substância do depositum fidei”. Outra coisa era a formulação com que eram 

enunciadas, “conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido e o mesmo alcance”69. Os pastores 

necessitavam insistir na elaboração dessa forma de repassar as verdades contidas na doutrina, 

sendo indispensável “a maneira de apresentar as coisas”70 que mais correspondesse ao 

Magistério da Igreja.  

Conforme João XXIII, na sucessão dos anos, as opiniões mudavam e excluíam 

pareceres de outrora, assim “muitas vezes os erros se dissipavam logo ao nascer, “como a névoa 

ao despontar o sol”71. Por muito tempo, os pastores puniam esses erros, com severidade, mas 

estava convidada, a partir do Concílio Vaticano II, a “usar mais o remédio da misericórdia do 

que o da severidade”72.  

Agindo como “mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e 

bondade também com os filhos dela separados”73, isto é, seguidores de igrejas cristãs 

dissidentes ou que professavam outras religiões não-cristãs, a Igreja Católica carecia satisfazer 

as novas demandas, mostrando a validez da sua doutrina, sem punir os desviantes.  

Não quer dizer que faltem doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos, 

contra os quais nos devemos premunir e que temos de dissipar; mas estes estão tão 

evidentemente em contraste com a reta norma da honestidade, e deram já frutos tão 

perniciosos, que hoje os homens parecem inclinados a condená-los, em particular os 

costumes que desprezam a Deus e a sua lei, a confiança excessiva nos progressos da 

técnica e o bem-estar fundado exclusivamente nas comodidades da vida. [...] a 

experiência ensinou-lhes que a violência feita aos outros, o poder das armas e o 

 
67 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963).  Discurso de sua santidade Papa João XXIII na abertura solene do concílio 

Vaticano II. 11 de outubro de 1962, Sessão 1. Parte 5, n. 6. 
68 Idem. 
69 Ibidem, Sessão 1. Parte 6, n. 5. 
70 Idem.  
71 Ibidem, Sessão 1. Parte 7, n. 1.  
72 Ibidem, Sessão 1. Parte 7, n. 2.  
73 Ibidem, Sessão 1. Parte 7, n. 3. 
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predomínio político não contribuem em nada para a feliz solução dos graves 

problemas que os atormentam74. 

João XXIII mostrava a importância da formulação dos enunciados da doutrina e 

seus meios de ensino, salientando como a Igreja Católica devia se posicionar frente aos 

interesses do mundo; isto é, advertindo os desafios, mas agindo com palavras de estímulo e 

compreensão. Segundo ele, a Primeira Sessão do Concílio Vaticano II foi “um ato de fé em 

Deus, de obediência as suas leis, de sincero esforço para corresponder ao plano da Redenção”75, 

além de “um decidido abrir caminho para entrar no coração e na substância dos desígnios do 

Senhor”76.  

O Pontífice mostrava-se otimista sobre o aggiornamento da Igreja Católica, 

acreditando que, após o término e difusão mundial dos pareceres do Concílio Vaticano II 

nasceria uma outra era cristã, comparada ao “Novo Pentecostes”. Para os pastores afirmava: 

“Esperam-nos, pois, grandes trabalhos e responsabilidades; mas Deus confortar-nos-á no 

caminho”77.  

[...] João XXIII deixou bem claro que o objetivo do Concílio era pensar a fé de tal 

forma que ela pudesse se tornar significativa para o homem de hoje. A volta à 

autêntica tradição não podia ser confundida com a obsessão pelo passado, assim como 

a vontade de atualização em nada se opunha à seriedade doutrinal do Concílio. Esse 

era o sentido de caracterizá-lo como ‘pastoral’. Na preocupação de ‘fazer-se 

compreender’ estava inscrito o desejo de aproximação e diálogo com o mundo 

(PALÁCIO, 2001, p.35).   

 

Em 28 de novembro de 1959, João XXIII promulgou a encíclica Princeps 

pastorum78, sobre as missões católicas, o clero nativo e a participação leiga na difusão da fé. 

Em 11 de abril de 1963, promulgou a encíclica Pacem in terris, sobre a paz dos povos. Segundo 

ele:  

Difunde-se cada vez mais entre os homens de nosso tempo a persuasão de que as 

eventuais controvérsias entre os povos devem ser dirimidas com negociações e não 

com armas. Bem sabemos que esta persuasão está geralmente relacionada com o 

terrível poder de destruição das armas modernas e é alimentada pelo temor das 

calamidades e das ruínas desastrosas que estas armas podem acarretar. Por isso, não é 

mais possível pensar que nesta nossa era atômica a guerra seja um meio apto para 

ressarcir direitos violados. Infelizmente, porém, reina muitas vezes entre os povos a 

lei do temor, que os induz a despender em armamentos fabulosas somas de dinheiro, 

não com o intento de agredir, como dizem – e não há motivo para não acreditarmos – 

mas para conjurar eventuais perigos de agressão. Contudo, é lícito esperar que os 

homens, por meio de encontros e negociações, venham a conhecer melhor os laços 

comuns da natureza que os unem e assim possam compreender a beleza de uma das 

 
74 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963).  Discurso de sua santidade Papa João XXIII na abertura solene do concílio 

Vaticano II. 11 de outubro de 1962. Sessão 1. Parte 7, n. 2. 
75 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963). Discurso do Papa João XXIII na conclusão da 1ª sessão do concílio Vaticano 

II. 8 de dezembro de 1962.  
76 Idem. 
77 Idem.  
78 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963).  Encíclica Princeps pastorum: sobre as missões católicas. 28 de novembro de 

1959. 
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mais profundas exigências da natureza humana, a de que reine entre eles e seus 

respectivos povos não o temor, mas o amor, um amor que antes de tudo leve os 

homens a uma colaboração leal, multiforme, portadora de inúmeros bens
79

. 

 

Em seu pontificado, ele também frisava a importância da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para a paz mundial. Constituída em 26 de julho de 1945, a ONU tinha a 

finalidade de manter e consolidar relações amistosas entre distintos Estados-nações, com 

princípios de cooperação e respeito mútuo. Em 10 de dezembro de 1948, a ONU aprovou a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem. Segundo João XXIII, este documento assinalava 

“um passo importante no caminho para a organização jurídico-política da comunidade 

mundial”80 e a Igreja Católica posicionava-se a favor de sua colocação prática. 

João XXIII morreu em 3 de junho de 1963. Respeitando o código de direito 

canônico vigente, o Concílio Vaticano II foi suspenso. Como herança e inspiração religiosa, ele 

deixou documentos que apontavam sua visão sobre as ações da Igreja Católica no mundo. Em 

1959, por exemplo, confirmou o decreto contra o Comunismo, promulgado por Pio XII dez 

anos antes, o qual proibia os fiéis de defenderem ou votarem em candidatos, partidos e 

organizações ligadas a essa doutrina socioeconômica (MATTEI, 2012). 

Após a morte de João XXIII, aconteceu um rápido conclave e em 21 de junho de 

1963 foi eleito Paulo VI. Em linhas gerais, esse Pontífice pode ser considerado um progressista 

moderado, pois conhecia a Cúria romana, com oposições e rivalidades internas, e remodelava 

seus direcionamentos sem atingir ou despertar oposições polêmicas. Assim como almejava João 

XXIII, Paulo VI considerava que o “depósito sagrado da doutrina cristã” devia ser estabelecido 

na sua integridade, se tornando apto para direcionar todos aqueles que o acatassem. Por isso, 

decidiu dar continuidade ao Concílio Vaticano II (MATTEI, 2012; WOFF, 2014).  

Em 14 de setembro de 1963, Paulo VI escreveu uma carta para os participantes do 

Concílio Vaticano II, convocando a sua segunda sessão, afirmando que este evento seria 

memorável para a Igreja. Aos organizadores, recomendava uma preparação prévia realizada 

com intensa oração e exercícios de piedade81, para que estivessem aptos diante do que poderia 

acontecer.  

No dia 29 de setembro, o Pontífice romano promoveu um pronunciamento solene 

na inauguração da segunda sessão do Concílio Vaticano II, onde se identificou como o sucessor 

de Pedro, “último no tempo e no mérito, mas idêntico ao primeiro apóstolo na missão e na 

 
79 JOÃO XXIII, Papa (1958-1963). Encíclica Pacem in terris: sobre a paz de todos os povos na base da verdade, 

justiça, caridade e liberdade. 11 de abril de 1963, n. 125 a 128. 
80 Ibidem, n. 143. 
81 PAULO VI, Papa (1963-1978). Carta do Papa Paulo VI com a qual convoca os padres conciliares à celebração 

da segunda sessão do concílio. 14 de setembro de 1963. 
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autoridade”82. Segundo ele, seu antecessor, João XXIII, deixou guias para a Igreja Católica, 

com destaque para o reavivamento da doutrina, onde ela não fosse apenas vista como a verdade 

ou objeto de estudo teórico, mas “Palavra geradora de vida e ação”83. Em seu pontificado, João 

XXIII advertiu que as diretrizes da fé não deviam limitar-se a condenar os erros dos fiéis que, 

por algum motivo, a ofendessem, mas de proclamar premissas positivas e vitais para todos 

aqueles que nela crer; abrindo ao diálogo com o mundo e não atribuindo os preceitos cristãos 

apenas para uns seletos escolhidos. Aceitando essas prerrogativas, o Concílio Vaticano II 

precisava atentar-se para a unificação, num só redil, de todos que acreditavam no “Bom pastor” 

e pretendiam ser membros da Igreja que ele criou (MATTEI, 2012; WOFF, 2014). 

Na inauguração da segunda sessão do Concílio Vaticano II, Paulo VI elencou os 

quatro objetivos principais das reuniões posteriores: a exposição da doutrina da Natureza da 

Igreja Católica, a mudança organizacional e pastoral interna, a importância da unidade dos 

cristãos e o diálogo da Igreja Católica com o mundo em constante alteração84. A doutrina da 

Natureza da Igreja Católica pretendia definir uma visão sobre ela mesma, salientando as funções 

do Episcopado e do Pontífice romano nos direcionamentos das “ovelhas”. A mudança 

organizacional e pastoral interna almejava expandir e consolidar a condução dos modos de 

existência, ancorando-se em prescrições e postulações aceitas pelos religiosos e que serviam 

para o convencimento das “ovelhas”. A almejada unidade dos cristãos tendia para o 

ecumenismo entre os povos, credos e nações. Por fim, o diálogo com o mundo, pretendia 

conhecer e direcionar os modos de viver e conviver em sociedade (MATTEI, 2012). 

Com tais objetivos, o Concílio Vaticano II pretendia ser “um despertar primaveril 

de imensas energias espirituais e morais, como que latentes no seio da Igreja”85. De acordo com 

o Pontífice romano, a Igreja Católica carecia ser descrita com maior precisão, para legitimar 

sua posição perante as outras e a sua própria manutenção, no presente e futuro próximo, pois 

era uma “realidade embebida da presença divina, e por isso sempre objeto capaz de novas e 

mais profundas investigações”. Nessas circunstâncias, o Concílio Vaticano II, e mais 

especificamente os seus documentos, tinha por finalidade propagar o “propósito resoluto dum 

rejuvenescimento” 86 das forças interiores e das normas que regulavam as estruturas canônicas, 

celebrações e rituais da Igreja Católica.  

 
82 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na solene inauguração da 2ª sessão do concílio 

Vaticano II. 29 de setembro de 1963.  
83 Idem.  
84 Idem. 
85 Idem.  
86 Idem. 
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Tornava-se viável alicerçar os fundamentos de verdade, aprofundando-os e 

expressando-os para o maior número de fiéis e não-fiéis: “não talvez com aqueles enunciados 

solenes que se chamam definições dogmáticas, mas por meio de declarações do magistério 

ordinário, mais explícito e autorizado” que dissessem a Igreja Católica e ao mundo o que ela 

pensava de si mesma. A mudança pastoral e organizacional almejava, portanto, “uma 

renovação”, uma “reforma”87.  

O entendimento sobre as coisas de Deus e seus desígnios mudavam rapidamente. 

Logo, a Igreja Católica, feita por criaturas pensantes, também ousava mudar. Em contrapartida, 

a “renovação” que tendia o Concílio Vaticano II não pretendia:  

[...] uma subversão da vida presente da Igreja, ou uma ruptura com a sua tradição no 

que esta tem de essencial e venerável, mas antes uma homenagem a esta tradição, no 

próprio ato de a despojar de toda a manifestação caduca e defeituosa, para tudo 

aparecer genuíno e fecundo88.  

 

Com o aparecimento de igrejas cristãs dissidentes, bem como a separação entre 

crenças do Ocidente e Oriente, a partir do Concílio Vaticano II pretendia-se um diálogo com os 

“Irmãos separados”. Esta união seria possível “na identidade da fé, na participação dos mesmos 

sacramentos e na harmonia orgânica dum único governo eclesiástico”89. Em 1963, Paulo VI 

salientava: 

Certamente, a Igreja Católica descobre, não sem sofrimento, lacunas, insuficiências e 

erros em tantas expressões religiosas. Mas não pode deixar de dirigir, também a elas, 

o seu pensamento, para lhes recordar que por tudo o que têm de verdadeiro, e de bom 

e de humano, ela tem o merecido apreço. E lembra-lhes ainda que — para conservar 

na sociedade moderna o sentimento religioso e o culto de Deus, dever e necessidade 

da verdadeira civilização — a Igreja está na primeira linha como a mais forte 

defensora dos direitos de Deus sobre a humanidade90. 

 

Conforme o Pontífice romano, a fé professada tinha firme adesão e o diálogo era 

possível, uma vez que os pastores estavam convencidos de que isso não representava um 

obstáculo ao entendimento com os “Irmãos separados”. Segundo ele, Deus, em sua infinita 

bondade, queria que todas as suas “ovelhas” se salvassem e chegassem ao conhecimento da 

verdade revelada: a promessa de salvação. Assim, a união entre todos os pastores e “ovelhas”, 

podia ser realizada “dentro do respeito pela grande variedade de expressões linguísticas, formas 

rituais, tradições históricas, prerrogativas locais, correntes espirituais, instituições legítimas e 

atividades preferidas”91.  

 
87 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na solene inauguração da 2ª sessão do concílio 

Vaticano II. 29 de setembro de 1963. 
88 Idem. 
89 Idem. 
90 Idem.  
91 Idem.  
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O caráter ecumênico do Concílio Vaticano II ambicionava ser total, universal. Com 

a esperança de uma união das “ovelhas do Bom pastor”: 

[...] este Concílio— ao mesmo tempo que chama, conta e encerra no redil de Cristo 

as ovelhas que o compõem e lhe pertencem a título justo e pleno – abre as portas, 

chama e espera com ansiedade as numerosas ovelhas de Cristo, que não se encontram 

ainda no único redil. 'É, portanto, um Concílio de convite, de expectativa, de confiança 

numa participação mais dilatada e mais fraterna da sua ecumenicidade autêntica92. 

 

Ao invés de rejeitar as produções realizadas no âmbito secular, a Igreja Católica 

estava convidada a olhar para as coisas do mundo, “com sincera admiração e com sincero 

propósito não de o conquistar, mas de o servir; não de o desprezar, mas de o valorizar; não de 

o condenar, mas de o confortar e salvar”93.  

Durante o início da terceira sessão do Concílio Vaticano II, em 14 de setembro de 

1964, Paulo VI promoveu um pronunciamento onde novamente reforçou o seu cargo, se 

identificando como “chefe, indigno, mas verdadeiro, da Igreja Católica, como Vigário de Jesus 

Cristo, servo dos servos de Deus”94. Segundo ele, essa fase das decisões conciliares tinha por 

finalidade completar a doutrina do Concílio Vaticano I, referindo-se ao Pontífice romano e as 

suas prerrogativas de representatividade hierárquica, o primado de jurisdição e a infalibilidade 

do Magistério. A fim de realizar a obra de salvação para que foi instituída, o Concílio Vaticano 

II carecia apresentar uma contemplação da Igreja Católica sobre si mesma, procurando 

desvendar o que ela significava para o seu próprio fundador. Nesta contemplação, o 

Episcopado, juntamente com o cargo do Pontífice romano, constituiria “o grau mais alto e mais 

importante da Hierarquia”95, sendo inspirado pelo Espírito Santo para administrar a Igreja 

Católica.  

Os responsáveis pelos documentos conciliares precisavam chegar a um acordo, a 

fim de: 1) fixar as características e a missão dos pastores dentro da Igreja; 2) examinar e, com 

o favor do Espírito Santo, determinar as prerrogativas constitucionais do Episcopado; 3) indicar 

as relações entre a Sé Apostólica e os demais pastores; 4) demonstrar como, na diversidade das 

expressões, típicas do Ocidente e do Oriente, subsistia homogênea a concepção constitucional 

da Igreja; 5) manifestar, tanto aos fiéis da Igreja Católica como também aos “Irmãos separados”, 

o verdadeiro conceito dos órgãos hierárquicos96. 

 
92 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na solene inauguração da 3ª sessão do concílio 

Vaticano II. 14 de setembro de 1964. 
93 Idem.  
94 Idem.  
95 Idem.  
96 Idem.  
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Na década de 1960, a definição do cargo dos bispos estava sendo provocada pelo 

desenvolvimento assumido dos estudos teológicos, os problemas com que o governo 

eclesiástico se defrontava na experiência diária da sua atividade pastoral e, finalmente, a 

expectativa que muitos deles tinham acerca do esclarecimento da doutrina a eles referente. 

Muitas “ovelhas” acreditavam que os bispos tinham perdido representatividade na Igreja 

Católica, embora também fossem reconhecidos como líderes em suas dioceses. Por isso, era 

viável explicar novamente as relações hierárquicas entre os pastores, não apenas para eles, mas 

também para todas as “ovelhas” (MATTEI, 2012).  

Conforme Paulo VI, entre as funções próprias da Hierarquia na Igreja Católica 

estavam a realização, difusão e garantia da transmissão intacta e fecunda do “tesouro da fé”, 

isto é, a propagação dos preceitos religiosos deixados por Jesus Cristo a sua, única, Igreja. Essa 

Hierarquia tinha a responsabilidade de gerenciar a vasta comunidade dos cristãos no mundo; 

promover a sua organização visível, além de atividades caritativas e a transmissão dos 

sacramentos as novas gerações. O apoio do Episcopado era de grande importância para a Igreja 

Católica, uma vez que proporcionava “a sua verdadeira fisionomia, a sua realidade humana e 

histórica”. Em favor da união e cooperação entre o Episcopado e o Pontífice romano, a Cátedra 

de Pedro almejava “dar consistência e expressão a verdadeira catolicidade da Igreja”97. 

Apresentava-se como uma tentativa de unidade da fé e comunhão entre os pastores.  

Em 21 de novembro de 1964, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano 

II, Paulo VI novamente atentava-se para os cargos do Episcopado e Pontífice romano. Advertia 

que esta Hierarquia era responsável por “formar e guiar o Povo santo de Deus, reunida numa 

única sede, num só sentimento, com uma única prece, uma única fé, uma única caridade nos 

lábios e nos corações”98. Tornava-se indispensável assegurar a validade do cargo de Pontífice 

romano, mas não em contraste a representatividade do Episcopado, uma vez que este estava em 

justa e constitucional concórdia com o “Vigário de Jesus Cristo”. O Episcopado era convidado 

a ver no sucessor de Pedro, não um representante apartado, mas “o seu centro e o seu chefe”99.  

Conforme o Pontífice romano, a Igreja Católica não visava mais apartar-se das 

experiências das criaturas de Deus no mundo. Tendia a compreendê-las melhor, a fim de guiá-

las rumo a prosperidade e a paz. Em relação a doutrina, “o que estava, permaneceria”. Nos 

documentos conciliares, aquilo que era implícito, precisava ficar esclarecido; o que estava em 

 
97 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na solene inauguração da 3ª sessão do concílio 

Vaticano II. 14 de setembro de 1964. 
98 Idem.  
99 Idem.  
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discussão e em controvérsias, carecia de uma serena formulação100.  A Hierarquia continuava a 

ser constituída por homens, assim como a assembleia conciliar. Homens de interesses 

singulares, mas empenhados no testemunho da “Palavra da Salvação”. 

[...] homens, fracos e falazes como somos, porém convictos de poder pronunciar 

verdades que não admitem nem contestação nem limites; homens, filhos do nosso 

tempo e da nossa terra, mas erigidos por sobre o tempo e por sobre a terra, para 

tomarem nos ombros o peso dos seus irmãos e para os conduzirem à salvação 

espiritual, e com dedicação total, com amor maior do que os próprios corações que o 

abrigam, com uma tensão que poderia parecer temerária e é cheia de serena confiança, 

para investigar o sentido da vida humana e da história, e dar-lhes valor, grandeza, 

beleza, unidade em Cristo, só em Cristo Nosso Senhor101.  

 

Paulo VI instigava os bispos a participarem do processo pós-conciliar e das 

mudanças na Cúria romana, afirmando que a aplicação dos decretos comportaria uma rede de 

comissões e o aparecimento de questões múltiplas sobre o que seria promulgado. As 

convocações e consultas a alguns bispos, em determinados momentos seriam realizadas, para 

sanar dúvidas acerca das decisões conciliares e para a renovação da Cúria romana. Essa 

renovação carecia ser feita com a ajuda dos pastores diocesanos para integrar os seus quadros, 

com prelados de várias localidades do mundo102.  

O desafio da unidade na Igreja Católica não estava presente apenas na relação entre 

o Episcopado e o Pontífice, mas também na relação com as igrejas cristãs dissidentes, guiadas 

por “Irmãos separados”. Paulo VI afirmava a importância de conhecer melhor e acolher tudo o 

que houvesse “de autêntico e de aceitável nas várias denominações cristãs”. Pedia para que tais 

igrejas também se informassem melhor da fé que não tinham, sem considerar ofensivo o 

convite, para que elas se integrassem novamente na “plenitude da verdade e da caridade”103. 

Aos demais pastores, argumentava que:  

[...] é coisa difícil refazer a unidade, mas dedicaremos a esta empresa os cuidados e o 

tempo requeridos; é coisa nova, se nos lembrarmos da longa e dolorosa história que 

precedeu as várias separações; esperamos, contudo, pacientemente que cheguem à 

maturidade as condições para tudo resolver positiva e amigavelmente; é assunto 

importante, cujas raízes mergulham nos misteriosos desígnios de Deus, mas nós 

procuraremos humilde e piamente tornar-nos merecedores de tão grande graça104. 

 

No pronunciamento de inauguração da quarta sessão do Concílio Vaticano II, em 

14 de setembro de 1965, Paulo VI comunicou a criação dum Sínodo Episcopal que podia ser 

convocado, segundo as necessidades da Igreja Católica e pelo Pontífice romano em exercício, 

 
100 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na solene inauguração da 3ª sessão do concílio 

Vaticano II. 14 de setembro de 1964. 
101 Idem.  
102 Idem. 
103 Idem.  
104 Idem.  



117 
 

para sua consulta e colaboração quando fosse oportuno105. Segundo ele, a realização do Sínodo, 

podia trazer novas contribuições valiosas para a Santa Sé e para toda a Igreja Católica, em 

especial a Cúria romana. 

As reuniões realizadas nessa nova fase do Concílio tinham a intenção de: 

[...] aderir com vontade devota e firme à palavra divina; concordar plenamente, como 

irmãos, na fé católica; estudar com liberdade e empenho as múltiplas questões 

relativas à nossa religião, e particularmente à natureza e missão da Igreja de Deus; 

procurar estabelecer mais perfeitos vínculos de comunhão com os irmãos ainda 

separados; enviar ao mundo uma mensagem de amizade e salvação; e, finalmente, 

humilde e confiadamente esperar obter da divina misericórdia as graças que não 

merecemos, mas que são necessárias para levar a cabo com amor e generosidade e 

dedicação a nossa missão pastoral106.  

 

Logo no início da quarta sessão, Paulo VI enfatizava que a Igreja Católica era “uma 

sociedade fundada sobre a unidade da fé e sobre a universalidade do amor”. Ressaltava que a 

Igreja Católica “amava com coração missionário”, possibilitando que todos os seus integrantes 

fossem apóstolos e propagadores da “Boa Nova”. A Igreja Católica “amava como alma 

ecumênica”, ou seja, estava aberta para todos os cristãos, ainda que não estivessem em perfeita 

comunhão com as diretrizes impostas em outras instituições religiosas. Amando a todos os seus 

integrantes e as demais criaturas de Deus, a Igreja Católica não tinha um fim em si mesma, pois 

estava à serviço de todos, anunciando a “Boa Nova”107.  

Segundo ele, na trajetória da própria Igreja Católica, “o amor, e quiçá sobretudo o 

amor”, encontrava e provocava “indiferença, oposição, desprezo, hostilidade”. Na sociedade, 

“sentem e procedem doutro modo aqueles que estabelecem princípios bem diversos para 

promover a civilização humana, como são a potência, a riqueza, a ciência, a luta, o interesse 

particular”108. Para o Pontífice: 

O nosso amor já se manifestou e manifesta aqui de tal modo que, na história presente 

e futura, será a nota característica deste Concílio. Assim se responderá um dia ao 

homem que deseje definir a Igreja neste momento culminante e crítico da sua 

existência: que fazia a Igreja Católica naquele momento? perguntar-se-á. Amava! será 

a resposta. Amava com coração pastoral, todos o sabem, embora seja muito difícil 

penetrar a profundidade e a riqueza deste amor, que Cristo fez brotar três vezes do 

coração arrependido e ardente de Simão Pedro (recordais? ‘disse Jesus a Simão Pedro: 

Simão, filho de João, amas-me mais que estes? Responde-lhe: Sim, Senhor, tu sabes 

que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta as minhas ovelhas’). E o mandato de 

apascentar o seu rebanho, derivado do amor de Cristo, conserva ainda a sua força e é 

a razão de ser desta cátedra, como a vós, veneráveis Irmãos, se refere e dá razão de 

ser às vossas cátedras; hoje, porém, afirma-se com nova consciência e novo vigor; 

este Concílio afirma que a Igreja é uma sociedade fundada sobre o amor e governada 

pelo amor!109  

 
105 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na inauguração da 4ª sessão do concílio Vaticano 

II. 14 de setembro de 1965. 
106 Idem. 
107 Idem.  
108 Idem.  
109 Idem.  
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Diferente do Concílio de Trento, no século XVI, agora a Igreja Católica estava 

convidada a amar mais e punir menos os desviantes. Contudo, essa mudança pastoral não 

invalidava as investidas utilizadas para conduzir as “ovelhas” rumo à salvação. As “ovelhas” 

ainda eram incentivadas a permanecerem obedientes aos direcionamentos pastorais. Amar os 

desviantes não significava, portanto, desistir da inculcação de regramentos, mas capturá-los 

com novas artimanhas.  

Em pronunciamento no Concílio Vaticano II, em 18 de novembro de 1965, Paulo 

VI informou a possibilidade de criação de órgãos e de comissões requisitadas pelo Concílio 

Vaticano II para aperfeiçoar as normas dos decretos ou para ultimar trabalhos especiais, 

recomendados para a execução das normas110. Paralelo ao Concílio Vaticano II, três 

secretariados já estavam sendo criados para agilizar as decisões conciliares na prática. O 

primeiro deles esforçava-se pela reunião de todos os cristãos na unidade da mesma Igreja. O 

segundo, ocupava-se das relações entre os cristãos e as religiões não-cristãs. O terceiro, 

orientava os seus estudos e os cuidados para os não-crentes111.  

A criação desses novos órgãos, comissões e secretariados seriam implantados na 

Igreja Católica, gradualmente, após serem debatidos e dispostos a evitar excessivo peso 

burocrático e despesas desnecessárias. Tais cargos seriam ocupados por seletos pastores e estes 

executariam as normas do Concílio Vaticano II, colaborando com a administração da Igreja 

Católica no mundo.  

Durante o seu pronunciamento, Paulo VI também agradeceu as investidas da Cúria 

romana e sua participação no Concílio Vaticano II. A sua renovação era defendida, desde que 

aperfeiçoada para melhorar a atuação junto a Igreja Católica. Segundo ele, não havia “uma 

necessidade grave de mudar a própria estrutura”112 da Cúria romana, mas de mudar os seus 

oficiais, paulatinamente, simplificar e aperfeiçoar as suas configurações. Recomendava que os 

critérios, segundo os quais formava-se este organismo, fossem claramente estabelecidos.  

Em busca dessa renovação, Paulo VI informava que novas normas seriam colocadas 

para uma das congregações mais importantes da Cúria romana: o Santo Ofício.  

[...] se hoje a Igreja Católica se encontra nas boas condições em que, graças a Deus, 

nos apraz vê-la, isto é devido em grande parte à ação vigilante e fiel levada a cabo por 

este instrumento do múnus apostólico. Falsamente alguém o reputará envelhecido, 

inepto, egoísta ou corrompido; Nós mesmos lhe devemos o testemunho de bom 

serviço. As culpas que noutros tempos se atribuíam a este organismo humano, que 

rodeia e serve o Pontificado romano, pela misericórdia divina hoje já não existem; em 

 
110 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na 8ª sessão solene do concílio Vaticano II. 18 de 

novembro de 1965.  
111 Idem.  
112 Idem.  
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troca, o espírito religioso, o amor verdadeiro a Jesus Cristo, a fidelidade e a 

obediência, o zelo por ajudar a santa Igreja, a prontidão em promover o seu progresso, 

movem e dirigem toda a atividade da Cúria romana, e tornam-na não só idónea para 

desempenhar o seu importantíssimo serviço, mas também digna do crédito de toda a 

Igreja113. 

 

Paulo VI advertia que o momento seguinte, pós-conciliar, manifestar-se-ia como 

um desafio pastoral para a Igreja Católica. Seria uma etapa decisiva para o aggiornamento 

pretendido por João XXIII. De acordo com ele, o seu predecessor:   

A julgar pelas suas intenções, não queria certamente dar a esta palavra o significado 

que alguns tentaram dar-lhe, como se fosse lícito considerar tudo na Igreja segundo 

os princípios do relativismo e o espírito do mundo: dogmas, leis, instituições, 

tradições; ele, com efeito, de temperamento austero e firme, tinha diante dos olhos a 

estabilidade doutrinal e estrutural da Igreja, a ponto de nela basear o seu pensamento 

e a sua atividade. De futuro, portanto, usaremos a palavra ‘aggiornamento’ para 

significar a sábia penetração do espírito do Concílio celebrado e a aplicação fiel das 

normas, feliz e santamente por ele emanadas114. 

 

Durante a última sessão pública do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 

1965, Paulo VI admitiu que algumas questões não tiveram soluções convenientes e que elas 

ainda precisavam de revisão. Algumas dessas questões ficariam reservadas para estudos mais 

aprofundados a posteriori, enquanto muitas outras já tinham sido tratadas em termos breves e 

gerais, e por isso admitiam outras e mais explicações e aplicações115.  

Os desafios de anunciar a promessa de salvação eram imensos pois: 1) os homens 

estavam voltados mais para a conquista da terra do que para o “Reino de Deus”; 2) o 

esquecimento de Deus se tornava habitual, como se os progressos da ciência o aconselhassem; 

3) exigia-se uma liberdade total, onde não haveria leis que transcendessem a ordem natural das 

coisas, visíveis e invisíveis; 4) os princípios do laicismo apareciam como consequência legítima 

do pensamento moderno e eram vistos quase como uma norma na qual a sociedade devia ser 

organizada; 5) a razão humana pretendia expressar o que era absurdo nas crenças e tirava delas 

toda a esperança; 6) as religiões étnicas estavam sob perturbações e alterações antes nunca 

experimentadas116.  

De acordo com Paulo VI, a introspecção da Igreja Católica não almejava um 

fechamento de si, mas a abertura ao mundo e atualização de preceitos, uma vez que o Concílio 

Vaticano II tinha cunho pastoral como programa de diretrizes. Se antes a Igreja Católica 

mantinha-se afastada das demandas presentes, a partir de então estava inclinada a olhar para as 

 
113 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na 8ª sessão solene do concílio Vaticano II. 18 de 

novembro de 1965. 
114 Idem.  
115 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na última sessão pública do concílio Vaticano II. 7 

de dezembro de 1965.  
116 Idem.  
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identificações e subversões do presente. Adotando uma atitude otimista em relação ao futuro, a 

Igreja Católica percebia a “necessidade de conhecer, avizinhar, julgar retamente, penetrar, 

servir e transmitir a mensagem evangélica”, atingindo a sociedade inteira, “seguindo-a na sua 

rápida e contínua mudança”117. Os pastores eram convidados a não promover diagnósticos 

desalentadores ou falar com presságios funestos, mas promover “mensagens de esperança e 

palavras de confiança”118. 

O Concílio Vaticano II foi encerrado no dia 8 de dezembro de 1965, com uma 

cerimônia na praça de São Pedro. É possível considerar que, diferente dos antecedentes, ele não 

pretendeu desmascarar erros, combater heresias ou desvios morais. Não se pautou numa defesa 

contra as coisas do mundo, mas no posicionamento da Igreja Católica em relação a esse mundo, 

num diálogo sedutor para convencer os outros a se deixarem conduzir. Os documentos 

conciliares não pretendiam proclamar dogmas, mas apresentar e/ou relacionar assuntos 

relativos aos já existentes, sem criar outros (KÜNG, 2002; GONZÁLEZ, GONZÁLEZ, 2010).  

A escolha, votação e publicação dos documentos conciliares foram resultados de 

discussões entre as forças representativas da Igreja Católica, “conservadoras” e “progressistas”. 

Nas sessões, tais forças duelavam entre si a fim de legitimarem seus pontos de vistas e os rumos 

para a Igreja Católica (KÜNG, 2002; MATTEI, 2012). O grupo composto por “conservadores”, 

tinha sua base na Cúria romana, enquanto o “progressista” formava-se pelos bispos da Europa 

Central e Ocidental, da América do Norte e dos países de “missão evangelizadora”. Tais grupos 

estavam representados nas comissões de execução do Concílio Vaticano II, onde João XXIII e 

Paulo VI observavam os meandros e posicionamentos discordantes, chegando até a interferir 

em alguns assuntos (MATTEI, 2012; WOFF, 2014).  

A partir de uma concessão de João XXIII, foi assegurado que “os presidentes das 

comissões individuais do concílio fossem cardeais da cúria e que tanto o secretário-geral quanto 

os secretários das comissões fossem teólogos da cúria” (KÜNG, 2002, p. 229). Isso provocou 

cisões internas, grupos de apoiadores e contestadores aos ilustres dirigentes conciliares. Em 

alguns casos, as decisões da maioria foram anuladas por uma minoria. Alterações nos textos 

finais também foram feitas com a aprovação do Pontífice. Nas sessões, nenhum bispo ousou 

contestar o substituto de Pedro, mantendo-se obediente as suas decisões finais, embora nem 

sempre concordassem com elas (MATTEI, 2012).  

 
117 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI na última sessão pública do concílio Vaticano II. 7 

de dezembro de 1965. 
118 Idem.  
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Nas quatro fases do Concílio Vaticano II foram promulgados 16 documentos, ainda 

válidos atualmente. Foram produzidas duas constituições dogmáticas: a Dei Verbum (sobre a 

Revelação divina) e a Lumen Gentium (sobre a Igreja), além de duas constituições pastorais 

Conciliares: a Sacrosanctum Concilium (sobre a Sagrada Liturgia da Igreja) e a Gaudium et 

Spes (sobre a Igreja no Mundo atual). No evento supracitado foram produzidas três declarações, 

a saber: Nostra Aetate (sobre a Igreja e as Religiões não-Cristãs), Dignitatis Humanae (sobre a 

Liberdade Religiosa) e Gravissimum Educationis (sobre a Educação Cristã).  

No Concílio Vaticano II foram promulgados nove decretos: Ad Gentes (sobre a 

Atividade Missionária da Igreja), Presbyterorum Ordinis (sobre o Ministério e a Vida dos 

Sacerdotes), Apostolicam Actuositatem (sobre o Apostolado dos Leigos), Optatam Totius 

(sobre a Formação Sacerdotal), Perfectae Caritatis (sobre a Conveniente Renovação da Vida 

Religiosa), Christus Dominus (sobre o Múnus Pastoral dos bispos na Igreja), Unitatis 

Redintegratio (sobre o Ecumenismo), Orientalium Ecclesiarum (sobre as Igrejas Orientais 

Católicas) e Inter Mirifica (sobre os Meios de Comunicação Social).  

Os documentos conciliares foram feitos com a intenção de apresentar “uma boa 

imagem da Igreja Católica” para o mundo. Entre as suas notas de fundamentação encontram-se 

diversas citações da Sagrada Escritura, principalmente versículos do Novo Testamento; 

citações dos doutores da Igreja, com destaque especial para Agostinho de Hipona e Tomás de 

Aquino; citações de documentos conciliares precedentes, tais como aqueles produzidos no 

Concílio de Trento e o Vaticano I; e citações de documentos pontifícios, com ênfase especial 

as colocações de Pio XII.  

A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica não foi apenas identificada por 

suas estruturas hierárquicas, pastorais e organizacionais, mas também como “Povo de Deus”, 

isto é, uma imensa comunidade de fé, em trânsito no mundo, formada por um povo pecador que 

acredita e busca a salvação (KÜNG, 2002).  

A Igreja Católica tentou se adaptar as demandas locais e nacionais, enfatizando as 

Conferências Nacionais dos Bispos na tomada de decisões e comunicação com o Pontífice 

romano. Independente da primazia papal, ficou decidido que os bispos estavam aptos a exercer 

a condução das “ovelhas” mais intensamente, com o apoio dos seus companheiros de ação – os 

presbíteros e diáconos. Os bispos, espalhados por distintos territórios, ganharam uma 

participação mais acentuada nos rumos da Igreja Católica. Entre os pastores da Igreja, o 

Pontífice continuou a ser visto como o principal representante. Assim como a Cúria romana, 

seus privilégios não sofreram grandes abalos. As decisões sobre os modos de existência 

continuaram sendo feitas e refeitas nos ditos e escritos desses homens (MATTEI, 2012).  
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A Igreja Católica reclamou uma postura ecumênica entre todos os cristãos; 

defendeu a tolerância e respeito a outras religiões, incluindo o Judaísmo. Admitiu que, por meio 

de outras religiões alguém tinha a possibilidade de conhecer a Deus e obter a salvação, desde 

que as suas atitudes benevolentes fossem preservadas. Aumentou o culto a Sagrada Escritura 

nas suas celebrações e nos pareceres sobre distintas temáticas, reformulou a celebração da 

eucaristia e permitiu celebrações em vernáculo, com mais participação dos fiéis. Reconheceu 

os avanços científicos e democráticos, bem como as invenções humanas dedicadas ao bem de 

todos. Passou a valorizar mais a ideia de amor e menos a ideia de temor em seus documentos 

internacionais, visando proteger a doutrina cristã contra as ameaças externas, conjecturais.  

A Igreja, por alturas do Concílio vivia, naturalmente, com certas tensões, mas estava 

unida – o Concílio não se fez num contexto de ruptura, dentro da Igreja como 

aconteceu com Trento ou com os primeiros Concílios ecumênicos. Por outro lado, 

pode bem dizer-se que este Concílio foi o mais ecuménico de todos, na medida em 

que estiveram representantes da Igrejas de todos os continentes, em grande dimensão 

e representatividade. Se pensarmos que os Concílios antes de Trento apenas tiveram, 

praticamente representantes europeus, que Trento no século XVI não foi muito mais 

além e que o Vaticano I teve uma reduzida representação de fora da Europa, podemos 

dizer que o primeiro Concílio verdadeiramente representativo da oicumene, que para 

os gregos representava toda a terra habitada, foi o Vaticano II (PINHO, 2013, p. 139). 

 

Durante o pronunciamento final do Concílio Vaticano II, em 8 de dezembro de 

1965, Paulo VI mencionou que, de distintas partes do mundo, emergiu “um imenso e confuso 

rumor”, expresso numa pergunta crucial: “não tendes uma palavra para nos dizer?”119. Diante 

disso, ele decidiu expressar algumas considerações para públicos específicos. Aos governantes 

dos Estados-nações, presentes na celebração, Paulo VI argumentava:  

Nós proclamamos altamente: prestamos honra à vossa autoridade e à vossa soberania; 

respeitamos a vossa função; reconhecemos as vossas leis justas; estimamos aqueles 

que as fazem e aqueles que as aplicam. Mas temos uma palavra sagrada a dizer-vos, 

e é esta: só Deus é grande. Só Deus é o princípio e o fim. Só Deus é a fonte da vossa 

autoridade e o fundamento das vossas leis [...] não esqueçais: é Deus, o Deus vivo e 

verdadeiro, que é o Pai dos homens. E é Cristo, o seu Filho eterno, quem nos veio 

dizer e ensinar que somos todos irmãos. É Ele o grande artífice da ordem e da paz na 

terra, porque é Ele quem dirige a história humana e o único que pode levar os corações 

a renunciar às más paixões que geram a guerra e a infelicidade. É Ele quem abençoa 

o pão da humanidade, quem santifica o seu trabalho e o seu sofrimento, quem lhe dá 

alegrias que vós não podeis dar, quem a reconforta nas dores que vós não podeis 

consolar120. 

 

Em nome da Igreja Católica, o Pontífice romano pedia aos governantes “a liberdade 

de crer e de pregar a sua fé, a liberdade de amar e servir o seu Deus, a liberdade de viver e de 

levar aos homens a sua mensagem de vida”121, pois a propagação da “Boa Nova” tinha êxito no 

 
119 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos padres 

conciliares. 8 de dezembro de 1965. 
120 Idem. 
121 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos 

governantes. 8 de dezembro de 1965. 
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âmbito individual e coletivo. Sobre os benefícios da liberdade concedida a Igreja Católica, 

mencionava:  

Não tenhais medo: ela é à imagem do seu Senhor, cuja ação misteriosa não lesa as 

vossas prerrogativas, mas cura todo o ser humano da sua fatal caducidade, transfigura-

o, enche-o de esperança, de verdade e de beleza [...] Os vossos povos serão os 

primeiros beneficiários, porque a Igreja forma para vós cidadãos leais, amigos da paz 

e do progresso122. 

 

De acordo com o Pontífice romano, por muito tempo, “tristes mal-entendidos” 

tinham despertado a desconfiança dos trabalhadores com a Igreja Católica. Após a Segunda 

Guerra, as condições socioeconômicas, os armamentos e as desestabilizações da paz tiveram 

impacto decisivo em suas vidas. Aos trabalhadores, Paulo VI advertia: “a Igreja é vossa amiga. 

Tende confiança nela!”123. E acrescentava:  

Agora soou a hora da reconciliação e a Igreja do Concílio convida-vos a celebrar essa 

reconciliação sem pensamentos reservados. A Igreja procura sempre compreender-

vos melhor. Mas vós, os trabalhadores, deveis, por vosso turno, compreender o que é 

a Igreja para vós que sois os principais artífices das prodigiosas transformações que o 

mundo hoje conhece: porque sabeis bem que, se um poderoso sopro espiritual não as 

animar, elas farão a desgraça da humanidade em vez de fazerem a sua felicidade. Não 

é o ódio que salva o mundo. Não é somente o pão da terra que pode matar a fome do 

homem. Assim, acolhei a mensagem da Igreja. Acolhei a fé que ela vos oferece para 

iluminar o vosso caminho [...] 124. 

 

No século XX, os pobres do mundo procuravam em vão o porquê do sofrimento 

humano e perguntavam quando e de onde chegaria à consolação. Muitos deixavam de acreditar 

nos desígnios de Deus. Apesar de não ter a capacidade de conceder a saúde mental e/ou 

corporal, os pastores estavam dispostos a anunciar a “Boa Nova” e mencionar, infinitas vezes, 

a promessa da salvação entre eles, pois isso era uma de suas missões principais, juntamente 

com a distribuição dos sacramentos.  

Ó vós todos, que sentis mais duramente o peso da cruz, vós que sois pobres e 

abandonados, vós que chorais, vós que sois perseguidos por amor da justiça, vós de 

quem não se fala, vós os desconhecidos da dor, tende coragem: vós sois os preferidos 

do Reino de Deus, que é o reino da esperança, da felicidade e da vida; Vós sois os 

irmãos de Cristo sofredor; e com Ele, se quereis, vós salvais o mundo. Eis a ciência 

cristã do sofrimento, a única que dá a paz. Sabei que não estais sós, nem separados, 

nem abandonados, nem sois inúteis: vós sois os chamados por Cristo, a sua imagem 

viva e transparente125. 

 

Semelhantes aos pastores da Igreja Católica, os “homens de pensamento e de 

ciência” também buscavam encontrar a verdade. O encontro entre a fé e a razão era oportuna, 

 
122 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos 

governantes. 8 de dezembro de 1965. 
123 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos 

trabalhadores. 8 de dezembro de 1965. 
124 Idem.  
125 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos pobres. 

8 de dezembro de 1965. 
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pois “felizes os que, possuindo a verdade, a procuram ainda, a fim de a renovar, de a aprofundar, 

de a dar aos outros”126. Felizes os que, não a tendo encontrado, continuavam a procurar. 

Continuando ou parando, tais “homens de pensamento e ciência” necessitavam perceber o fato 

de que pensar era um dever e uma responsabilidade, por isso: “infelizes daqueles que 

obscurecem o espírito pelos mil artifícios que o deprimem, o tornam orgulhoso, o iludem, o 

deformam”127. 

“Os primeiros tempos pós-conciliares viram um entusiasmo avassalador e uma 

euforia reformista tomarem conta da Igreja”. Todavia, “a partir desse momento começou 

também, em muitos setores da Igreja, um movimento de reação, surda mais crescente” 

(PALÁCIO, 2001, p. 39). Apesar das novidades provindas do Concílio Vaticano II e das ações 

de Paulo VI, os problemas não cessaram.  

Em 24 de julho de 1966, foi enviada para vários pastores uma “Carta sobre opiniões 

errôneas na interpretação dos decretos do Concílio Vaticano II”, promulgada pela Congregação 

para a Doutrina da fé, vinculada a Cúria romana128. De acordo com ela, após um ano de término 

do evento, aumentava a quantidade de “opiniões estranhas e audazes” que perturbavam os fiéis 

da Igreja Católica. Alguns pronunciamentos e ensinamentos que circulavam não se restringiam 

a uma simples opinião, mas também afetavam os dogmas e fundamentos da fé cristã129.  

Todos os pastores da Igreja Católica estavam chamados a “vigiar, dirigir e 

promover o movimento de renovação” iniciado pelo Concílio Vaticano II, promovendo uma 

correta interpretação dos documentos conciliares, onde devia ser prevalecido o sentido original 

apresentado. Os pastores tinham a obrigação de lutar, com todo empenho, para que se realizasse 

o que foi solenemente proposto e decretado. Em distintas localidades, os erros e perigos de 

interpretações dos documentos conciliares precisavam ser tratados nas Conferências Episcopais 

e os pareceres enviados a Santa Sé130. 

As interpretações errôneas abrangiam a contestação dos sacramentos (penitência e 

eucaristia), o ecumenismo, a Natureza (humana e divina) de Jesus Cristo e a legitimidade do 

Magistério da Igreja. Em algumas partes do mundo, dizia-se que as fórmulas dogmáticas 

precisavam mudar, de tal forma que o sentido objetivo delas fosse exposto as alterações da 

conjuntura histórica. A doutrina estava exposta ao relativismo, enquanto seus intérpretes 

 
126 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos homens 

de pensamento e ciência. 8 de dezembro de 1965. 
127 Idem. 
128 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Carta sobre as opiniões errôneas na interpretação dos 

decretos do concílio Vaticano II. 24 de julho de 1966. 
129 Idem.  
130 Idem. 
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alegavam que qualquer verdade sobre as coisas visíveis e invisíveis do mundo deviam seguir 

“o ritmo de evolução da consciência e da história”131. De acordo com a carta, entre os próprios 

teólogos cristãos, alguns refutavam a “razão objetiva da moralidade”132, enquanto outros não 

aceitavam “a lei natural”133 e defendiam a legitimidade de uma “moral de situação”134.  

Em tempos de realização do Concílio Vaticano II, os pastores da Igreja Católica 

tinham sido formados numa era anterior – a maioria deles sob o pontificado de Pio XI e Pio 

XII, notórios por suas ações de condução. Sustentavam a manutenção das estruturas 

eclesiásticas e a promoção da Igreja Católica, sem se preocupar decisivamente com as 

necessidades de suas “ovelhas”, tais como ajudas materiais para a subsistência (GONZÁLEZ; 

GONZÁLEZ, 2010). No entanto, diante das precárias condições de vida, alguns pastores e seus 

ajudantes começaram a refutar o posicionamento diretivo e apartado entre quem conduzia e 

quem se deixava conduzir.  

No período da Guerra Fria, entre 1947 e 1991, quando o mundo estava em alerta, 

devido aos embates entre os Estados Unidos e União Soviética, ampliava-se discussões acerca 

da pobreza e suas origens. As reuniões do Conselho Episcopal Latinoamericano (CELAM) 

contrariavam o aumento do Comunismo, bem como reflexões acerca de questões sociais. As 

declarações em Medellín, promovidas em tom moderado na Colômbia, durante 1968, contou 

com a participação do Pontífice romano. Esperava-se dele um posicionamento incisivo contra 

as “ameaças modernas”, mas esse posicionamento não foi realizado (DUSSEL, 1999).  

A partir dessa Conferência Geral, cresceu a vontade de criar comunidades eclesiais 

de base (CEBs), em contrapeso aos grupos de elites. Essas comunidades se referiam “ao povo 

comum da igreja”, organizadas sem grandes extensões hierárquicas. Embora eclesiais, não eram 

consideradas apartadas da Igreja Católica, tampouco tinham autonomia em relação a ela. 

Arraigadas em práticas antecedentes ao Concílio Vaticano II e a Conferência Geral, as 

comunidades eclesiais de base se organizavam em casas, escolas e outras dependências, sob 

direção laica. Discutiam questões relacionadas as causas sociais e possíveis soluções – com o 

método de “ver, julgar e agir” – além do estudo da Sagrada Escritura (GONZÁLEZ; 

GONZÁLEZ, 2010).  

Esses grupos se engajaram em orações e outras atividades espirituais bem como em 

projetos de melhoria de suas comunidades – programas de alfabetização de adultos, 

mutirões de limpeza da comunidade, lições de higiene e de cuidado de crianças, 

programas de artes manuais e semelhantes. O que tinha começado como política de 

 
131 CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Carta sobre as opiniões errôneas na interpretação dos 

decretos do concílio Vaticano II. 24 de julho de 1966. 
132 Idem. 
133 Idem.  
134 Idem. 
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prestação de atividades eclesiais onde faltavam sacerdotes logo assumiu dimensões 

maiores. [...] Os elementos da Ação Católica, que tinham se especializado no trabalho 

com jovens e estudantes, uniram-se a esse e a outros esforços semelhantes, ao mesmo 

tempo também exigindo ações mais decisivas em favor dos pobres (GONZÁLEZ; 

GONZÁLEZ, 2010, p. 371). 

 

Em meados do século XX, essas comunidades encontraram força de ação junto a 

Teologia da Libertação. Assim como outras, essa teologia tratava de Deus e sua obra, da 

salvação e responsabilidade de suas criaturas no mundo. Emergiu na América Latina, sendo 

influenciada, inicialmente, por alguns escritos de Karl Marx, como ferramenta de análise e 

reflexão filosófica (DUSSEL, 1999). 

[...] ainda que a imprensa internacional com frequência os retratasse como defensores 

da violência, a maioria dos teólogos da libertação se pronunciava contrária a toda e 

qualquer forma de violência – embora insistissem, como Medellín tinha feito antes 

deles, que a violência não é somente o que um revolucionário pode fazer, mas também 

o que um opressor capitalista de fato faz. Assim, a teologia da libertação era muito 

crítica para com o capitalismo e as estruturas sociais que ele tinha criado 

(GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010, p. 380-381). 

 

A Teologia da Libertação desenvolveu-se e ramificou-se na década de 1970. Entre 

suas ações estavam alguns livros interpretativos sobre a Sagrada Escritura à luz da perspectiva 

de libertação e referentes a doutrinas específicas (a Santíssima Trindade, a eclesiologia, a 

cristologia, etc.); eventos em prol de reflexões acerca dos contextos circunstanciais (dos 

trabalhadores, dos pobres, das condições precárias e políticas de vida, etc.), além de grupos de 

mulheres cujos ditos e escritos criticavam e/ou reforçavam o que os teólogos tinham publicado 

anteriormente sobre a participação delas na Igreja (GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010). 

Mediante a crítica ao Capitalismo e tentativas de novas atualizações da Igreja 

Católica, os adeptos da Teologia da Libertação135 foram severamente perseguidos e exilados. 

Acreditava-se que eles podiam desestabilizar a economia e política do Estado, ou até mesmo 

provocar novas cisões religiosas. Assim como os integrantes das comunidades eclesiais de base 

(CEBs), os adeptos da Teologia da Libertação continuaram a resistir e confrontar as diretrizes 

oficiais da Igreja Católica nos anos seguintes. Até que novas investidas foram realizadas para 

amenizar ou até mesmo eliminar a vontade de novos arranjos de condução.  

Na década de 1980, a Congregação para a Doutrina da Fé condenou a Teologia da 

Libertação, destacando que nela havia uma ênfase exclusiva no pecado institucionalizado, a 

desvalorização no Magistério da Igreja, o incentivo perigoso a luta de classes e a eliminação da 

transcendência religiosa – principalmente a salvação vindoura. Segundo esta Congregação, as 

opressões continuariam no “mundo dos homens”. Após o retorno do “Bom pastor” a felicidade 

 
135 Entre os adeptos da Teologia da Libertação destacam-se Harvey Cox, Rubem Alves, Gustavo Gutiérrez, 

Leonardo Boff e Juan Luís Segundo. 
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prevaleceria entre todos aqueles que acreditavam fielmente nele (DUSSEL, 1999; 

GONZÁLEZ; GONZÁLEZ, 2010). 

Cinco anos antes da condenação aos desviantes, ansiosos por “uma nova teologia”, 

em 8 de dezembro de 1975, Paulo VI promulgou a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, 

acerca da evangelização do mundo contemporâneo. Essa exortação foi recomendada após a 

Assembleia Geral do Sínodo dos bispos, realizada no ano anterior e partia do pressuposto de 

que a anunciação da “Boa Nova”, estava amparada na esperança, mas também no medo e da 

angústia. De acordo com o Pontífice, depois de vários séculos, Jesus Cristo ainda era o modelo 

a ser seguido, pois tinha sido o primeiro evangelizador. Em suas pregações ele ensinava sobre 

o “Reino de Deus” e a anunciação da salvação libertadora.  

A salvação podia ser obtida por todos aqueles que acreditassem nos ensinamentos 

de Jesus Cristo, conquistando-a “mediante uma total transformação do seu interior que o 

Evangelho designa com a palavra ‘metanoia’, uma conversão radical, uma modificação 

profunda dos modos de ver e do coração”136.  

De acordo com o Pontífice romano, “Evangelizar, para a Igreja, é levar a Boa Nova 

a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-

las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade”137. A finalidade da evangelização 

era, portanto, a mudança interior de cada “ovelha”. A Igreja Católica evangelizaria no mundo, 

firmada na potência divina da mensagem que proclamava há séculos, para converter a 

consciência individual e coletiva, em suas mais diversas dimensões.  

O testemunho de vida, o anúncio explicito da “Palavra da Salvação”, a manutenção 

da “Boa nova” em distintos segmentos sociais, continuavam sendo meios oportunos para a 

evangelização, no entanto, diferente de outrora:  

[...] para a Igreja não se trata tanto de pregar o Evangelho a espaços geográficos cada 

vez mais vastos ou populações maiores em dimensões de massa, mas de chegar a 

atingir e como que a modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os 

valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes 

inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste 

com a Palavra de Deus e com o desígnio da salvação138.  

 

Paulo VI reiterava que a salvação era oferecida a todos, como dom da graça e da 

misericórdia de Deus. Não se tratava de uma salvação imanente ao mundo, limitada as 

necessidades materiais ou espirituais, muitas vezes supérfluas. Trata-se de uma “salvação 

 
136 PAULO VI, Papa (1963-1978).  Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi: sobre a evangelização do mundo 

contemporâneo. 8 de dezembro de 1975, n. 10. 
137 Ibidem, n. 18.  
138 Ibidem, n. 19.  
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transcendente e escatológica”139, com realização completa na eternidade. “Ovelhas” e pastores 

estavam chamados a evangelizar, desde que respeitassem a Hierarquia. 

A obra da evangelização devia levar em consideração alguns “sinais de amor”, tais 

como: a preocupação de comunicar a verdade e de introduzir na unidade os novos fiéis; a 

devoção, sem reserva e sem subterfúgios, do anúncio da “Boa nova”; o respeito pela situação 

religiosa e espiritual de quem se evangelizava, sem forçar a sua conversão além da justa medida; 

e respeito pela sua consciência e convicções, tratando-as sem dureza140.  

Entre outros “sinais de amor” também estavam: a preocupação por não ferir outrem 

– principalmente quando era débil na fé, pois as afirmações podiam ser claras para os iniciados, 

mas para outros podiam tornar-se fonte de perturbação e de escândalo, “como se fosse uma 

ferida na alma”. Além desses sinais, ainda era relevante a transmissão de certezas sólidas 

ancoradas na “Boa nova”, visto que os cristãos careciam dessas certezas para a vida e 

compartilhavam do direito a elas, ao invés de ensinamentos mal assimilados ou corruptíveis141. 

Evangelizar era primordial para o fortalecimento da Igreja Católica no mundo. E essa 

evangelização devia estar – o máximo possível – apta a acolher os desviantes, amar aqueles que 

ousavam contestar a verdade revelada, mas também firmar posições referentes ao que era aceito 

e/ou repudiado para o cumprimento da promessa de salvação.  

Assim como João XXIII, Paulo VI também foi canonizado pela Igreja Católica, 

sendo considerado santo. O legado dos “dois Pontífices conciliares” contribuiu para a produção 

de novos documentos nos anos seguintes, tornando-se referência pastoral até os dias vigentes.  

Em finais do século XX, a Igreja Católica foi chamada a fazer alterações profundas em seus 

direcionamentos pastorais. Todavia, “Instituição de porte mundial e de tradição bimilenar, 

facilmente presa de seu gigantismo, [ainda] está a viver a era das mudanças, do provisório, do 

descartável, da fragmentação, do pluralismo (LIBANIO, 2000, p. 184).  

 

 

 

 

 

 
139 PAULO VI, Papa (1963-1978).  Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi: sobre a evangelização do mundo 

contemporâneo. 8 de dezembro de 1975, n. 10, n. 27. 
140 Ibidem, n. 79.  
141 Idem, n. 19. 
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4. “O QUE DEUS ORDENOU NÃO OUSEM CONTESTAR”: A PROVENIÊNCIA E A 

RESSIGNIFICAÇÃO DA IDEALIZAÇÃO DA FAMÍLIA NOS DISCURSOS 

PASTORAIS DA IGREJA CATÓLICA 

 

Nos séculos XIX e XX, diante da crescente secularização do mundo, a Igreja 

Católica viu-se inclinada a reivindicar sua vontade de condução. Entre suas ações mais incisivas 

esteve a tentativa de ressignificar a idealização da família ordenada e suas regulações 

educacionais. A seguir, mediante a revisão bibliográfica e o uso de documentos pontifícios e 

conciliares, analisa-se a proveniência dessa idealização, bem como a reiteração, restauração e 

reativação dessa idealização nos discursos pastorais difundidos internacionalmente. 

 

4.1. “Pecados da carne, promessa de salvação”: a proveniência da idealização da família 

nos discursos pastorais da Igreja Católica 

 

Antes do nascimento de Jesus Cristo, o casamento monogâmico já era valorizado 

no Império romano, contribuindo para a manutenção da sociedade patriarcal, isto é, modelada 

sob a autoridade do homem, pai e/ou esposo. Sem o casamento monogâmico, o homem, cidadão 

livre romano, podia satisfazer seus desejos e prazeres com os escravos ou em lugares públicos 

de flerte. No entanto, a passividade sexual (em relação a outro homem) e afetiva (em relação a 

um homem ou mulher) eram mal vistas.  

No Império Romano, alguns asseguravam que o casamento monogâmico mantinha 

ou até mesmo aumentava o patrimônio da família. Outros asseguravam que este tipo de 

casamento proporcionava a união do casal, não circunscrito a interesses materiais. Logo, trazia 

em si questões morais, com deveres e obrigações para homens e mulheres (VEYNE, 2008; 

CALÇADO, 2015). 

Todavia, não nos iludamos, o ideal de casamento por amor não existia como 

necessidade. Não havia nenhum comprometimento de sentimento. Havia 

comprometimento de vida em busca de um bem, que passava pela prosperidade, o 

bom trato do patrimônio, dos filhos etc. Nesse sentido, eram comuns os divórcios. O 

descuido por parte do marido, poderia implicar a fuga da mulher. Ela poderia reclamar 

se não estivesse sendo bem cuidada, protegida e saía. Isso implicava motivo de 

vergonha pública: ‘aquele homem não cuida bem de seu patrimônio!’ Ainda que 

houvesse justificativa legal para um homem abandonar sua esposa (esterilidade, 

traição) a responsabilidade de manter a vida privada de acordo com a estabilidade dos 

sentidos, era do homem (CALÇADO, 2015, p. 88-89). 

 

Visto como um dever cívico, e posteriormente, com aportes morais para a aquisição 

de estabilidade e moderação, os benefícios e malefícios do casamento monogâmico eram 

discutidos no Império Romano, propondo uma ordem entre homens e mulheres. 
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O paganismo romano prescrevia a responsabilidade do homem em constituir uma 

casa. Tratava-se de uma cerimônia privada, sem a necessidade de uma legalização 

religiosa ou civil, mas com repercussão pública. O romano devia, para cumprir sua 

obrigação com a cidade, zelar por sua esposa, tratá-la bem, tal como um imperador 

devia tratar dos bens públicos. [...] Interioriza-se uma moral de contenção, de 

obediência a uma ordem instituída, que perpassa o interior das relações privadas. O 

sexo do casal reproduzia o zelo real pela cidade romana. Nesse ponto, o autocontrole 

tinha papel fundamental. Perder-se numa relação privada significava demonstrar-se 

incapaz de administrar os próprios bens (lembrando que a mulher era um bem). O 

corpo do cidadão era, em última instância, o próprio corpo do imperador, dominando 

um território e afirmando o poder de Roma. O sexo praticado com a esposa tinha uma 

função cívica: gerar filhos livres para o império (CALÇADO, 2015, p. 86). 

 

Os escritos da Sagrada Escritura, mais especificamente do Novo Testamento, 

contribuíram para gestar uma nova ordem. Assinalavam que a carne correspondia a parte fraca 

da humanidade, alvo de tentações do diabo. Quem praticava as concupiscências da carne, isto 

é, o desejo de ter algo ou alguém, apreciando os prazeres, não agradava a Deus e estava em 

pecado. 

De acordo com João, ninguém podia negar a existência do pecado. Se alguém dizia 

que não tinha pecado, enganava-se. Se reconhecia, Deus o perdoava e purificava de toda 

iniquidade (I JOÃO 1: 8-9). Os praticantes das concupiscências da carne seriam aniquilados no 

Juízo final. Quem cumpria os desígnios de Deus permaneceria eternamente (I JOÃO 2: 17). 

Tiago argumentava que a vinda de Jesus Cristo estava próxima, sendo oportuno a permanência 

da fé nas ações cotidianas. Afirmava que, antes do Juízo final, os pedidos feitos com base na 

cobiça das coisas do mundo não seriam atendidos. A submissão aos desígnios de Deus e a 

resistência ao diabo permitiria que este último saísse de suas vidas (TIAGO 4:7). 

Feliz o homem que suporta a tentação. Porque, depois de sofrer a provação, receberá 

a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, 

diga: ‘É Deus que me tenta’. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada 

um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, 

depois de conceber, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado, gera a morte 

(TIAGO 1: 12-16). 

 

Para João e Tiago, homens e mulheres precisavam aprender a crer no olhar vigilante 

de Deus, no medo do Juízo final e na coesão da fé. Além de se diferenciarem dos outros, com 

comportamentos morais específicos. Após o batismo, eram incentivados a se comportarem 

retamente perante os pagãos, servindo de exemplo para os outros que ainda estavam reféns de 

antigos comportamentos. Essa ideia também era compartilhada por Pedro. Este apóstolo 

recomendava que, antes do Juízo final, para a reconciliação com Deus, os cristãos deviam 

rejeitar os seus anseios mais sombrios e egoístas. 

Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, em 

luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. 

Estranham eles agora que já não nos lanceis com eles mesmos desregramentos de 
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libertinagem, e por isso vos cobrem calúnias. Eles darão conta àquele que está pronto 

para julgar os vivos e os mortos (I PEDRO 4: 1-5). 

 

Conforme Paulo, os desejos do Espírito eram opostos aos desejos da carne. 

Enquanto os primeiros correspondiam a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, 

fidelidade, brandura e temperança, os outros se expandiam no mundo. Estavam presentes nas 

orgias, impureza, fornicação e libertinagem. Aqueles que adoravam Jesus Cristo deviam 

priorizar os desejos do Espírito (GÁLATAS 5: 25). O “Bom pastor” tinha afirmado que “do 

interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, 

os homicídios, os adultérios” (MARCOS 7:21). Logo, era oportuno buscar “um coração puro”.  

Paulo exortava em favor da vigilância e da pureza da carne, pois imaginava que o 

advento de Jesus Cristo estava próximo e a promessa de salvação seria cumprida. Para os 

cristãos, recomendava: “[...] nada de orgias, nada de bebedeira; nada de desonestidades nem 

dissoluções; nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus 

Cristo e não façais caso da carne nem lhe satisfaçais aos apetites” (ROMANOS 13: 13-14). Este 

apóstolo visava poupar homens e mulheres das “atribulações da carne” e os pecados resultantes.  

De acordo com ele, a ordem da família, iniciada com o casamento monogâmico, 

não era a única via de salvação, tampouco a mais segura, pois: 

O solteiro cuida das coisas que são do Senhor. O casado preocupa-se com as coisas 

do mundo, procurando agradar à sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher 

solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser 

santa no corpo e no espírito; mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando 

agradar ao marido (I CORÍNTIOS 7: 32-34). 

 

Assim, cabia aos fiéis se afastar dos desejos da carne e oferecer suas vidas, por 

inteiro, à serviço de Deus. Quem se abstinha dos prazeres individuais, egoístas, e optava pelo 

celibato era considerado superior. No entanto, com a impossibilidade de todos refutarem 

completamente os desejos da carne, a família tornava-se uma via para a salvação, desde que os 

seus integrantes aceitassem alguns direcionamentos. Nessas circunstâncias, Paulo advertia: 

Penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o 

perigo da incontinência, cada um tenha sua mulher, e cada mulher tenha seu marido. 

O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a 

esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo: ele 

pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo: 

ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, 

por algum tempo, para vos aplicardes à oração; e depois retornai novamente um para 

o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isso digo como 

concessão, não como ordem. Pois quereria que todos fossem como eu; mas cada um 

tem de Deus um dom particular: uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, 

digo que lhes é bom se permanecerem assim, como eu. Mas, se não podem guardar a 

continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se (I CORÍNTIOS 7: 1-8). 
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A ordem da família, a partir do casamento monogâmico, expressava um “remédio” 

contra os pecados da carne e não podia ser desfeita pelo divórcio. Paulo enfatizava aos cristãos 

casados: “mando (não eu, mas o Senhor) que a mulher não se separe do marido. E, se ela estiver 

separada, que fiques sem casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente o seu marido 

não repudie a sua mulher” (I CORÍNTIOS 1: 10-11).  

O apóstolo seguia os ensinamentos do “Bom pastor”, pois ao ser interrogado sobre 

o divórcio, Jesus Cristo teria relembrado uma parte do Antigo Testamento (GÊNESIS 2: 24), 

no qual dizia-se que o homem deixaria o seu pai e sua mãe, unindo-se à sua mulher e “formando 

uma só carne”. A partir de então, não seriam dois, mas apenas um. Portanto, reiterava “o que 

Deus uniu, o homem não separe” (MATEUS 19: 6). Quem se separava e se casava novamente, 

estava cometendo adultério, isto é, desobedecendo o sexto mandamento da Lei de Deus. No 

entanto, o adultério tinha implicações diferentes para uns e outros.  

[...] para o homem, só a relação sexual com a esposa de outro era adultério; para a 

mulher, a relação com qualquer outro afora o esposo era adultério. O homem só 

violava o casamento de outro homem; o próprio casamento é violado pela esposa. A 

razão disso é que a esposa era considerada não uma companheira ou parceira do 

homem, mas sua posse. Ao cometer adultério a esposa estava depreciando as posses 

do marido, enquanto o marido, ao cometê-lo, estava depreciando as posses de outro 

homem. O adultério era uma espécie de crime contra a propriedade. Assim, a relação 

sexual com a mulher solteira não constituía adultério para o homem (RANKE-

HEINEMANN, 1999, p. 46). 

 

Considerando que “a carne é fraca” (MATEUS 26:41), Paulo assinalava para 

aqueles que acreditavam no cumprimento da promessa de salvação: “Deus é fiel; ele não 

permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, 

ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar” (I CORÍNTIOS 10:13). Segundo 

ele, antes e após o casamento monogâmico, o amor divino era algo a ser imitado, agraciado e 

praticado constantemente. “O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o 

cumprimento da lei” (ROMANOS 13:10).  

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 

Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O 

amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, 

as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte 

profetizamos; quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá 

(I CORÍNTIOS 13: 4-10). 

 

Apesar da diferença sexual e por causa de sua complementariedade no ato conjugal, 

homem e mulher não deviam buscar apenas a união dos seus corpos, mas também a expressão 

do verdadeiro amor conjugal. O amor conjugal devia ser santo, puro e casto, afastado dos 

pecados que pudessem destoar da promessa de salvação. O amor conjugal devia imitar a 

grandeza do amor divino, que embalava e juntava as “ovelhas do Bom Pastor”. Não se 
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expressava apenas na procriação, mas também na confiança, no apego e na identificação 

recíproca entre uns e outros. Além disso, servia para organizar os afetos no lar, sendo exemplo 

de retidão. Além disso, Paulo recomendava: 

As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o 

chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. 

Ora assim como a Igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as 

mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua 

Igreja e se entregou a ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a 

palavra, para apresentá-la a si mesmo toda a gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem 

qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos 

devem amar as suas mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, 

ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne; ao 

contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz à sua Igreja – porque somos 

membros do seu corpo (EFÉSIOS 5: 22-30). 

 

De acordo com Paulo, se a mulher almejasse a salvação no Juízo final, precisava 

ter comportamentos condizentes com a fé, bem como a submissão ao homem. Este, por sua vez, 

tinha alguns deveres em relação a esposa e filhos. Enquanto a mulher mantinha a submissão, o 

homem devia “governar bem sua família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade” 

(I TIMÓTEO 3:4).  

O pai de uma jovem tinha autoridade para escolher os seus pretendentes, 

possibilitando ou proibindo o casamento dela. O futuro da jovem estava “nas mãos do pai”, e 

nenhum outro homem podia tomá-lo sem a permissão dele.  

Se alguém julga que é inconveniente para a sua filha ultrapassar a idade de casar-se e 

que é seu dever casá-la, faça-o como quiser: não há falta alguma em fazê-la casar-se. 

Mas aquele que, sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, 

tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. 

Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem; e aquele que não a casa, faz ainda 

melhor (I CORÍNTIOS 7: 36-38).  

 

Conforme o apóstolo Paulo, após a morte do marido, a mulher poderia se casar 

novamente: “[...] ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 

Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está” (I CORÍNTIOS 7:39-

40). Neste caso, precisava ser cuidada pelos seus parentes mais próximos, pois não devia estar 

só, avulsa no mundo, mas sempre acompanhada e cuidada por algum homem responsável. “Se 

alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é 

pior que um descrente” (I TIMÓTEO 5:8).  

Curioso notar que, entre os primeiros apóstolos, não havia referência a intricada 

relação entre casamento monogâmico e procriação, como se esta última fosse um efeito 

inquestionável da união. Isso demonstra que as preocupações iniciais sobre a quantidade de 

filhos não eram prioritárias. Algo que será refeito nos séculos seguintes, trazendo a procriação 

para o cerne da discussão da família, junto a fidelidade conjugal e a indissolubilidade da união. 



134 
 

Outra curiosidade é a rejeição a própria formação da família. Nos primórdios da 

Igreja Católica, embora alguns pastores tivessem esposas e filhos, muitos preferiam preservar 

a virgindade e o celibato até o fim dos seus dias. “Consideravam a energia sexual como uma 

substância volátil, rapidamente esgotada nos ‘calores’ da juventude” (BROWN, 1989, p. 259). 

Despois dessa fase, mesmo que sofressem ameaças contra a pureza, diziam que empregavam 

todas as suas forças à serviço de Deus. Com isso ganhavam admiradores, sendo reconhecidos 

pelos seus empenhos contra as tentações do mundo e diferenciavam-se daqueles que estavam 

aquém do ideal de purificação.  

Interpretando a Sagrada Escritura, alguns dos primeiros pastores concordavam 

sobre a renúncia ao casamento e o elogio dos celibatários como verdadeiros “eunucos do Reino 

de Deus”. Preferiam se castrar, ao invés de fracassarem totalmente nos pecados da carne. 

Imaginavam que a castração expurgava as tentações mais sombrias (RANKE-HEINEMANN, 

1999). Para os fiéis que não pretendiam formar uma família ou realizar a castração, 

recomendavam o uso da prática da continência (moderação) ou da abstinência (supressão) 

sexuais. Tais práticas tinham a finalidade de abaixar a intensidade dos desejos da carne e 

purificá-los, em prol dos desejos do Espírito (LINS, 2012a; BROWN, 1990).  

Entre os fiéis, o casamento monogâmico também era rejeitado. Nos séculos I e II 

surgiram várias comunidades de purificação na região do Mar Mediterrâneo que renunciavam 

a possibilidade de formar uma família. “Uma vez que o fim dos tempos era visto como iminente, 

e o mundo, passageiro, renunciar ao sexo poria fim ao parto, ao casamento e suas dores” 

(CALÇADO, 2015, p. 93). No final do século IV, somente no Egito, pelo menos 22 mil fiéis – 

homens e mulheres – se afastaram das cidades, com a finalidade de experimentar uma vida 

ascética no deserto, longe de tudo o que pudesse impulsionar os pecados da carne (LINS, 2012a; 

CHAUÍ, 1984). Acreditavam nos dizeres de Paulo, tais como: “Quem é dominado pela carne 

não pode agradar a Deus” (ROMANOS 8:8) e “Fuja dos desejos malignos da juventude e siga 

a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor” (II 

TIMÓTEO 2:22). 

Entre os religiosos, não-pastores, o casamento monogâmico também era criticado. 

No Oriente, os monges diziam que a pureza deixava a tentação fraca, sem impulso para o êxito. 

Essa pureza podia ser conseguida a partir da fuga. Fugir dos primeiros sinais de tentação era 

uma opção válida para evitar os pecados da carne. Imaginava-se que estes pecados se 

infiltravam inicialmente nos pensamentos, instigando a concretização dos desejos da carne. 

Fugir desses pensamentos era viável para que os desejos não fossem realizados (CALAINHO, 

2014).   
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Além da vida comunitária, alguns religiosos fugiam das cidades e isolavam-se para 

“melhor servir à Deus” em grutas, desertos e lugares ermos. A vida contemplativa, as 

precariedades decorrentes da alimentação e vestuário extremamente simples, o flagelo corporal, 

a permanência em poços gelados ou acorrentados para impedir movimentos eram formas de 

“provar a fé e a devoção verdadeira a Deus” (CALAINHO, 2014, p. 40). Mais do que o 

enfraquecimento físico, pretendia-se superar os desejos da carne.  

Para aqueles que rejeitavam a ideia de formar uma família, pois esta nascia 

impulsionada pelos pecados da carne, a ereção e a emissão do esperma representavam a 

fraqueza humana. Sua supressão, pelo contrário, apresentava-se como uma graça divina em prol 

da salvação. Iniciada pela fuga, o anseio de purificação era contínuo e dava-se através da 

renúncia aos prazeres. A satisfação ascética estava precisamente em derrotar os desejos da 

carne, dia após dia. Sem essa vitória contínua, a vida nos desertos, nas grutas ou nos mosteiros 

não teria sentido. A ascese “desnudava a fragilidade de uma ordem aparentemente imutável. Os 

meios pelos quais a sociedade tinha prosseguimento podiam ser abandonados. A castidade 

anunciava a aproximação iminente de uma nova criação” (BROWN, 1990, p. 64).  

A renúncia às vivências circunscritas ao casamento monogâmico deixava de ser 

apenas uma rebeldia contra as imposições governamentais (expandir o número de cidadãos) e 

passava a ser considerada um mérito de virtude, inspirada pelo divino, apoiada por pastores e 

“ovelhas” da Igreja Católica nascente.  Portanto, a ordem da família não era algo concebido 

sem questionamentos, mas com bifurcações de interpretações e práticas. Se por um lado, alguns 

valorizavam o casamento monogâmico, vendo-o como uma via para a promessa de salvação, 

outros o rejeitavam. 

As discordâncias sobre a ordem da família também encontravam apoio na Sagrada 

Escritura e suas possíveis interpretações, com destaque especial para a criação do homem e da 

mulher. Segundo o Gênesis, primeiro livro contido no Antigo Testamento, “no princípio Deus 

criou os céus e a terra”. Depois fez e separou as suas criações (luz e trevas, águas e terra, animais 

domésticos, répteis e selvagens). Deus “criou o homem à sua imagem”, “criou homem e 

mulher”. “Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam pela terra”. Deus 

contemplou a sua obra e viu que tudo era bom (GÊNESIS 1: 26-31). 

Nesse mesmo livro também é possível encontrar outra referência a criação do 

homem e da mulher, no qual Deus criou o primeiro homem, Adão, do barro da terra e inspirou-

lhe nas narinas um sopro de vida, tornando-o um ser vivente (GÊNESIS 2: 7). Depois o colocou 

no jardim do Éden, um Paraíso, para cultivá-lo e guardá-lo, dando-lhe um aviso: “Podes comer 
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do fruto de todas as árvores do jardim; mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e 

do mal; porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente” (GÊNESIS 2: 15). 

Deus criou plantas e animais e permitiu que Adão desse nome as coisas visíveis do 

Paraíso. Percebendo que ainda faltava algo para ele, Deus o fez adormecer profundamente; “e 

enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar”. Da costela que 

tinha tomado, “fez uma mulher e levou-a para junto do homem” (GÊNESIS 2: 21). Ambos 

ficaram nus e não se envergonharam. Uma das criaturas do próprio Deus – a serpente – induziu 

a mulher a comer o fruto da árvore proibida, argumentando: “Vós não morrereis! Mas Deus 

bem sabe que, no dia em que dele comerdes vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, 

conhecedores do bem e do mal” (GÊNESIS 3: 4).  

Vendo que o fruto tinha um bom aspecto e mostrava-se apropriado para aumentar 

o conhecimento, a mulher comeu e deu a Adão para ele fazer o mesmo. A partir de então “os 

seus olhos se abriram”, viram que estavam nus e se envergonharam. Ao chegar no Paraíso, Deus 

chamou Adão e a mulher e percebeu que os dois estavam escondidos, com medo e 

envergonhados da nudez. Após indagá-los, amaldiçoou a serpente e disse a mulher: 

“Multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para 

o teu marido e tu estarás sob o seu domínio” (GÊNESIS 3: 16). Em seguida disse ao homem:  

Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te havia proibido 

comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento 

todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. 

Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado; porque 

és pó, e em pó te hás de tornar (GÊNESIS 3: 17-19).  

 

Deus, após dar vestes para ambos, expulsou-os do Paraíso e não permitiu que eles 

vivessem eternamente. Depois disso, colocou ao lado do jardim do Éden, querubins armados 

com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. Adão deu um nome a 

mulher, dizendo que ela seria a mãe de todos os seres viventes: Eva (GÊNESIS 3: 20-24). Seus 

descendentes foram ensinados a não descumprir os desígnios de Deus, mas “nascidos do 

pecado” voltaram a desobediência. O primeiro filho, da primeira família, refletiu em si a 

transgressão.  

Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse 

ela: ‘Com o auxílio do Senhor tive um filho homem’. Voltou a dar à luz, desta vez a 

Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum 

tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe 

as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado 

Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o 

seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: ‘Por que você está furioso? Por que 

se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, 

saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-

lo’. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: ‘Vamos para o campo’. Quando estavam 

lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: ‘Onde 
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está seu irmão Abel?’ Respondeu ele: ‘Não sei; sou eu o responsável por meu irmão?’ 

Disse o Senhor: ‘O que foi que você fez? Escute! Da terra o sangue do seu irmão está 

clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua 

mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da 

sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo’. Disse Caim ao Senhor: ‘Meu 

castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me 

esconder da tua face; serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me 

encontrar me matará’. Mas o Senhor lhe respondeu: ‘Não será assim; se alguém matar 

Caim, sofrerá sete vezes a vingança’. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que 

ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do 

Senhor e foi viver na terra de Node, a leste do Éden (GÊNESIS 4: 1-16). 

 

Conforme esse relato, o homem e a mulher, eram pertencentes ontologicamente a 

criação do mundo. O pecado original representou uma afronta aos desígnios de Deus em busca 

do conhecimento, tendo consequências nas gerações vindouras. No entanto, de acordo com o 

apóstolo Paulo, Eva era culpada pela “expulsão do Paraíso”, responsável pelo pecado original. 

Todas as mulheres, descendentes de Eva, traziam em si a marca da rebeldia e repassavam para 

seus filhos.  

Convertidas ao Cristianismo, precisavam exercer uma terna submissão ao marido, 

sendo honestas e pacatas no cotidiano. Com o avanço da idade careciam demonstrar “uma 

compostura santa”, sendo “mestras de bons conselhos” para as moças e rapazes. Com 

prudência, contribuiriam para que a “Palavra da Salvação” não fosse desacreditada ou 

deturpada perante suas decisões individuais (TITO 2).  

Apesar de defender a expansão do “povo escolhido”, Paulo advertia para os cristãos 

sobre a inviabilidade da mulher ensinar, “[...] pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. 

E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de 

transgressão”. Contudo, assinalava que a mulher poderia salvar-se “cumprindo os deveres de 

mãe”, contanto que permanecesse “com modéstia na fé, na caridade e na santidade” (I 

TIMÓTEO 2: 12-15). 

Antes do século V, imaginava-se que Adão e Eva eram seres assexuados e após a 

expulsão do Paraíso, os seus descendentes ficaram à deriva das coisas do mundo, tais como o 

nascimento das crianças e a labuta diária para alimentar os integrantes da família. A “entrada 

no mundo” começava com o casamento arranjado pelos pais, sem consentimento ou afeto entre 

os futuros cônjuges. No lar, os pecados da carne estavam presentes, mas deviam ser evitados. 

Aqueles que decidiam pela vida religiosa e/ou casta não tinham esses problemas e se voltavam 

exclusivamente para Deus (BROWN, 1989).  

O Magistério da Igreja Católica, ainda iniciático, contribuía para forjar pareceres 

acerca das relações entre homens e mulheres, a partir de interpretações da Sagrada Escritura. O 

Magistério da Igreja não tinha um consenso sobre a ordem da família ou pelo menos uma 
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interpretação mais acurada e validada entre todos os pastores e “ovelhas”. “As interpretações 

doutrinárias da época extraiam dos textos apostólicos, em maior ou menor grau, tudo o que as 

pudesse fundamentar” (VAINFAS, 1992, p. 7). Propagavam principalmente ensinamentos 

sobre a fuga, a renúncia e a busca da pureza. As prescrições não tinham bases enunciativas 

homogêneas e/ou consolidadas.  

No século II, Tertuliano advertia que as mulheres tinham características peculiares, 

sendo o “caminho da entrada do diabo”, “o primeiro desertor da lei divina”, quem destruiu a 

eternidade do homem e, por causa da desobediência, até mesmo o “Bom pastor” teve que morrer 

para redimir os pecados da humanidade (LINS, 2007). Justino de Nablus destacava que o 

casamento monogâmico devia ser realizado apenas para produzir filhos. Caso os homens não 

escolhessem esse tipo de união, deviam se manter continentes. O casamento monogâmico 

exprimia “um sistema de vida repugnante e poluído” (TANNAHILL, 1983, p. 36). 

Na segunda metade do século IV, João Crisóstomo explicava que jamais teria 

existido relações sexuais no Paraíso, entre Adão e Eva. Para ele, o casamento monogâmico era 

uma concessão a fraqueza humana e foi instituído para a “geração dos filhos”, mas 

principalmente para extinguir “o fogo da natureza”. Ao concordar com as indicações do 

apóstolo Paulo, admitia que os cônjuges “se aproximassem nas noites” não para que se 

tornassem genitores de muitos, mas para que o diabo não os tentasse fora do lar. Não havia 

problema na intimidade entre os cônjuges, pois, fora do lar, os pecados da carne alardeavam-

se. No lar, eles estavam relativamente contidos (RANKE-HEINEMANN, 1999). 

Ainda no século IV, Jerônimo de Estridão argumentava que era indecoroso amar a 

esposa de outro alguém. Se um homem estivesse “ardentemente apaixonado por sua esposa” 

era um adúltero (RICHARDS, 1993, p. 34). Devia controlar seus impulsos voluptuosos, 

afastando-se dos desejos da carne. O ato conjugal expressava “um mal necessário”, 

lamentavelmente indispensável para a procriação, mas que perturbava a purificação da 

existência humana. Se os recém-casados recebessem a benção dos pastores, deviam se abster 

do ato conjugal na primeira noite, pós-união (LINS, 2007). Jerônimo de Estridão dizia que as 

mulheres solteiras, especialmente as moças, deviam vigiar os próprios pensamentos. Apenas 

imaginando malícias da carne, a pureza desfazia-se. Salientava que Maria tinha se casado 

virgem e manteve-se assim até a morte. Logo, a virgindade apresentava-se como caminho de 

fecundidade no mundo, expressão máxima de purificação da mulher e até mesmo do homem, 

pois – segundo a Sagrada Escritura – Jesus Cristo também não se casou e não teve nenhum 

pecado da carne (RICHARDS, 1993). 
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Figura 1: Adam and Eve. 

 

 
                              

                                                                Fonte: RUBENS, Peter Paul (1597). 

 

Na segunda metade do século IV e início do século V, Agostinho de Hipona 

contribuiu para organizar os entendimentos sobre a ordem da família. Ele valorizava a dualidade 

entre o bem e o mal, afirmando que tudo o que acontecia se dava nos embates dessa dualidade. 

O mal não se manifestava como uma “ficção do intelecto”, mas “uma realidade inegável e 

inescapável” (GONZÁLEZ, 2004b, p. 41). Resultava do livre-arbítrio, concedido por Deus. O 

livre-arbítrio em si não era danoso, mas visto como uma dádiva concedida por Deus que se 

transformou em mal, perante as ações de suas primeiras criaturas, Adão e Eva. Tudo que existia 

no mundo estava ordenado por e para Deus. Em todos os tempos, a ordem exprimia aquilo pelo 

qual eram feitas “todas as coisas que Deus estabeleceu” (AGOSTINHO, 2008, p. 186).  

As criaturas do Todo-Poderoso, precisavam D’ele para vencer o mal. Elas 

conheciam incompletamente, queriam ineficientemente e agiam imperfeitamente na terra. Suas 

consciências eram influenciadas pelas relações no tempo presente, aptas a desvios que 

impediriam a salvação vindoura. De acordo sua interpretação: 

Adão pecou enquanto indivíduo à parte; mas, enquanto primeiro antepassado de toda 

a raça, Adão possuía ‘dentro’ de si, de alguma maneira especial, toda a humanidade. 

Seu pecado foi o ‘nosso’ pecado e ‘nós’ pecamos quando ele pecou, porque nele 

natura nostra peccavit, nossa natureza pecou. Desta maneira, de acordo com 

Agostinho, a justiça de Deus – punitiva, não propedêutica, caiu sobre todos os 

humanos igualmente (FREDRIKSEN, 2014, p.126). 
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Agostinho de Hipona salientava que Adão e Eva tinham as mesmas características 

físicas e sentimentais do restante das criaturas, surgidas posteriormente. Eles não eram 

assexuados e usufruíam de uma experiência conjugal no Paraíso, sem as concupiscências da 

carne. Entre o primeiro homem e a primeira mulher não havia reação indecorosa ou erotismo. 

Se tivesse existido, as relações íntimas entre Adão e Eva expressavam “simplesmente, uma 

questão de ser utilizado o equipamento mecânico destinado pelo Criador a cumprir, com 

deliberação e uma espécie de grave apreciação, as exigências do processo reprodutivo” 

(TANNAHILL, 1983, p. 151).  

Para esse teólogo, Adão comeu o fruto proibido dado por Eva, por causa da sua 

benevolência, pois gostava de compartilhar as coisas do Paraíso com ela. Pelo livre-arbítrio, 

ambos resolveram usar suas vidas de forma errada, desobedecendo à Deus. Os desejos da carne 

estavam, portanto, intrinsecamente relacionados a desobediência da humanidade. O pecado 

original – o primeiro realizado – era transmitido através do ato sexual, de geração a geração. 

Como resultado desse pecado, as crianças (exceto Jesus Cristo) já nasciam com um defeito 

moral, mas o batismo tornava-as aptas a promessa de salvação. Coisas ruins aconteciam aqueles 

que buscavam viver em retidão, porque estes “tinham o mau em si” desde a concepção e a única 

oportunidade para suplantar essa maldade era buscar a graça de Deus através da Igreja 

(BROWN, 1989). 

Do nascimento à morte, uma luta incessante devia ser realizada contra as tentações 

da carne. Apesar das vontades individuais, nenhuma renúncia conseguiria eliminá-las 

completamente. Nessas circunstâncias, o casamento monogâmico apresentar-se-ia, como a 

única possibilidade para a união virtuosa fora do Paraíso. Tratava-se de um sacramento 

instituído por Deus e o primeiro laço da sociedade (LINS, 2007; SALISBURY, 1995).  

[...] quis Deus que todos os homens procedessem de um só, a fim de que na sua 

sociedade estivessem ligados entre si, não só pela semelhança de natureza, mas 

também pelos laços do parentesco. A primeira sociedade foi constituída por um 

homem e uma mulher. Deus não os criou separadamente, unindo-os depois como dois 

estranhos. Do homem tirou a mulher, manifestando assim a força da união no lado, 

do qual foi extraída e formada a mulher. Pelos lados se unem dois que caminham 

juntos, e se dirigem ao mesmo ponto. Os filhos vêm estreitar os laços dessa sociedade, 

e são fruto honesto, não da simples união, senão da união carnal do homem e da 

mulher (AGOSTINHO, 2000, p. 29). 

 

A palavra matrimônio deriva do latim matrimonium, onde em sua raiz está mater, 

mãe. De acordo com Agostinho de Hipona, o objetivo de conduzir uma mulher às núpcias era 

o de torná-la mãe e assim formar uma família, condizente com os preceitos cristãos. No 

Matrimônio, o ato conjugal voltado para a procriação não era considerado pecado mortal, nem 

mesmo aquele realizado por obrigação ou vontade do homem desde que estivesse em 
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consonância com os preceitos cristãos. O cidadão romano tinha a obrigação de procriar para 

expandir o Império e a quantidade de fiéis no mundo. Com a procriação, o cidadão romano 

estava aceitando a lei civil, mas também a lei de Deus (AGOSTINHO, 2000; BROWN, 1989).  

No Matrimônio, o prazer da mulher ou até mesmo do homem representava uma 

consequência do ato conjugal e não o fim ou o cerne da união. Diante dos desejos mais íntimos, 

as criaturas de Deus estavam sempre insatisfeitas, distraindo-se e desviando-se do caminho da 

salvação. Tais desejos representavam uma ameaça frequente as relações entre os diferentes e 

até mesmo os iguais. A fornicação e o adultério não eram vias lícitas para a satisfação do prazer, 

pois o Matrimônio tinha sido feito por Deus para dois e os prazeres precisavam estar restritos a 

ele.  Se antes, o homem podia ter contato carnal antes das núpcias, a partir de então tinha a 

obrigação de manter-se fiel à sua esposa, tendo relações íntimas apenas com ela. Era proibido 

procurar uma concubina, mesmo com a pretensão de gerar novos filhos que pudessem ser 

acolhidos pela mulher. Nem com a finalidade de procriação, perdoava-se a traição 

(AGOSTINHO, 2000).  

Para Agostinho de Hipona, os desejos subvertiam os desígnios de Deus, podendo 

arruinar a promessa de salvação. Mesmo com a presença deles, no Matrimônio, emergia uma 

suposta pureza e agrado ao Criador. Antes de ser reprimido, os desejos deviam ser vigiados e 

focados nas relações afetivas e sexuais no Matrimônio. Os desejos da carne careciam de 

vigilância, pois podiam incitar a desobediência, numa insana busca por prazer. “Não se tratava, 

pois, de diminuir a importância do casamento, dos prazeres e das relações em vista do bem da 

sociedade”. Tratava-se de “submetê-los na perspectiva de um olhar sobre si, sobre o próprio 

desejo, e identificar os sinais de desobediência que eles podiam trazer” (CALÇADO, 2015, p. 

107).  

De acordo com Agostinho de Hipona, a fidelidade estava articulada a um amor 

conjugal que não abrangia, tampouco sucumbia aos “calores da carne”. Sendo a ordem da 

família inevitável para aqueles que não almejavam usufruir da virgindade ou da castidade, o 

homem e a mulher deviam fazer da fidelidade, embasada no amor conjugal, um caminho de 

recebimento e acolhida do amor divino, assim como tinha dito o apóstolo Paulo séculos atrás 

(CHAUÍ, 1984; LINS, 2007).  

O amor conjugal estava articulado a vários regramentos, pois o seu relapso podia 

desencadear a profanação da família.  Ancorados no amor conjugal, o convívio social, a parceria 

e o acolhimento da existência do outro, com suas limitações, eram efeitos positivos do 

Matrimônio. Se fosse apenas para procriar, a união entre o homem e a mulher não tinha sentido 

de permanência, pois alguns casais não conseguiam essa dádiva de Deus. Todavia, a esterilidade 
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não era motivo para a separação. Seguindo a potencialidade do Matrimônio, entre os idosos 

permaneceria vigoroso o amor conjugal, pois piedosos privavam-se, em comum acordo, do ato 

conjugal, de modo que não se sentiam obrigados a realizá-lo, embora permanecessem leais a 

união (AGOSTINHO, 2000). 

Apesar da sua expressividade no Magistério da Igreja, os pareceres de Agostinho 

de Hipona sobre a ordem da família não provocaram uma homogeneidade entre todos os fiéis. 

Havia um fosso de inculcação entre aquilo que se dizia para fazer e aquilo que era feito no 

cotidiano. Após a queda do Império Romano no Ocidente, por exemplo, em tempos de alta taxa 

de mortalidade, eram incentivadas uma determinada quantidade de moças e rapazes solteiros, 

em reserva de espera. As uniões podiam ser feitas e desfeitas, antes e após a morte de um dos 

cônjuges. Com a descoberta de esterilidade e/ou guerras entre os aliados político-econômicos, 

elas podiam ser anuladas. As uniões eram realizadas com o interesse da procriação, não 

exclusivamente por causa dos preceitos cristãos, mas a partir ou pretendendo expandir 

privilégios políticos e/ ou socioeconômicos (GIDDENS, 1992; DUBY, 1989).  

Entre os menos afortunados a escolha do cônjuge tinha certa fluidez. No entanto, 

entre as famílias ricas e influentes da Europa, existia duas etapas para a união: a etapa do 

esponsalício e a da núpcia, realizada muito tempo depois da primeira. A noiva, que durante a 

fase inicial (a da promessa) entregava ao noivo um dote, recebia deste um outro e muito mais 

importante: ao tornar-se esposa, ela tinha acesso a parte do patrimônio, para dele usar. No caso 

de morte do marido, uma parte das suas riquezas era distribuída entre os filhos (privilegiando o 

primogênito) e a outra ficava para a viúva. O homem temia continuamente o adultério (a esposa 

usando o dote esponsalício com o amante) e o próprio assassinato (CHAUÍ, 1984).  

Os noivos não tinham direito de escolha e a realização da união conjugal estava 

restrita a um plano estratégico, cuja finalidade era preservar e ampliar o patrimônio da família. 

Algumas mulheres, no entanto, recorriam à fé para anular a união, expressando a escolha pelo 

voto de castidade e ingressando em conventos. Com a ajuda dos pastores, conseguiam fugir das 

amarras matrimoniais desde que estivessem dispostas a vida total religiosa. Enquanto 

instituição religiosa, “guardiã dos bons costumes e da moral”, os pastores afirmavam que a 

Igreja Católica “apenas preferia, em princípio, que a negociação fosse aceita pelos futuros 

contraentes e não imposta. [...] esperava-se que o amor se desenvolvesse depois do casamento, 

ao longo de uma vida comum” (DEL PRIORE, 2007, p. 125).  

Os pastores da Igreja salientavam que a paternidade não decorria de uma escolha 

voluntária para “assumir o filho”, mas dos desígnios de Deus para gerar uma descendência. Era 

declarado pai quem se submetia a legitimidade do casamento monogâmico, visto como 
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sacramento. A partir dele, o homem transmitia ao filho um duplo patrimônio o do nome – 

prenome e patronímico – e do sangue (ROUDINESCO, 2003). 

Enquanto a esposa tinha a capacidade de reconhecer quem era o pai do seu filho, a 

partir da sua própria gestação, o esposo ficava refém da confiança nela. Caso ele tivesse “filhos 

bastardos”, a descendência da família não era maculada, pois estes filhos não contavam na 

divisão da herança. Se a esposa fosse infiel, era desligada da promessa de salvação, uma vez 

que tinha ousado manchar “o sangue e o nome da família”. Logo, o Matrimônio dava uma 

suposta segurança sobre a descendência, contribuindo para garantir a fidelidade da mulher.  

Supostamente, por ser mais suscetível as tentações e provocá-la, a mulher era 

obrigada a aceitar o pudor, preservando-se de possíveis contaminações externas e ficando 

grande parte da sua vida em casa. Os homens temiam a igualdade de direitos e prestígio social 

das mulheres, a inserção delas em outras esferas sociais e a desestabilização da família, com a 

diminuição dos filhos. Eles temiam o raiar de novos tempos, onde a família estaria numa 

profunda crise, orquestrada pelas mulheres que não se submetiam ao que era imposto. 

Influenciado pelos ditos de Agostinho de Hipona, em 1215, o IV Concílio de Latrão, 

sob o direcionamento de Inocêncio III, elaborou a legislação do Matrimônio, alçado 

oficialmente à sacramento em 1439, no Concílio de Florença. O IV Concílio de Latrão assinalou 

que a proibição da união entre um homem e uma mulher era restrita ao quarto grau de 

consanguinidade. Aqueles que se atrevessem a desrespeitar esse direcionamento estavam, a 

cada ano, mais reféns dos pecados da carne, e seus efeitos seriam sentidos no Juízo final. As 

uniões clandestinas, impetuosas e guiadas por desejos profundos, eram proibidas. Aqueles que 

pretendiam realizar a união precisavam anunciá-la perante um pastor ou ajudante (presbítero), 

para que fosse averiguada a sua realização ou impedimento legal. Portanto, as intenções dos 

noivos não eram suficientes para a realização da união, pois cabia aos integrantes da Igreja 

aceitá-la ou repudiá-la. A desobediência a esse direcionamento trazia consequências graves para 

a família, pois os filhos eram considerados ilegítimos e não podiam participar da Igreja, ou 

tornarem-se cristãos após o batismo (DEL PRIORE, 2007; FLANDRIN, 1988).  

Entre os séculos XII e XIII, o costume de “casar-se na Igreja” aumentou 

consideravelmente. O ritual ganhou novas formas e símbolos, tais como a missa e a 

representatividade das alianças. Tendendo a eliminar possíveis fugas para a efetivação do 

Matrimônio, os pastores da Igreja Católica buscavam o consentimento mais amplo, isto é, dos 

pais dos “noivos fugitivos”, para que todos continuassem sem pecados e não envergonhassem 

as antigas e futuras gerações. Conforme os pastores da Igreja, à luz do Magistério, em qualquer 

situação, o consentimento válido não era mais o dos pais, mas o consentimento dos noivos e a 
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aprovação da Igreja. O que na prática nem sempre era realizado e resultava em fugas para a sua 

realização (FLANDRIN, 1988). 

No século XIII, Tomás de Aquino contribuiu para novas explicações acerca da 

família. Segundo ele, nos seres humanos havia, além de atos de vontade racional, movimentos 

afetivos capazes de ajudar ou repudiar a salvação vindoura, isto é, as paixões. Com a reta razão, 

cada um podia fugir do mal, resultante das paixões, e procurar o bem, por meio dos sentidos e 

da vontade. Para isso, carecia vigiar atentamente “as coisas do coração”, ou seja, ter cuidado 

em não seguir impulsivamente os afetos descomunais, desproporcionais à razão. As paixões 

impeliam a procurar o prazer. Logo, o “coração” devia ser educado cotidianamente para se 

afastar dos vícios da carne (PÈGUES, 1942). 

Para Tomás de Aquino, o sacramento do Matrimônio tratava-se da união de um só 

homem com uma só mulher, ambos batizados, realizada com mútuo consentimento e 

indissolúvel até à morte de um deles, com direito recíproco e exclusivo. Os atos sexuais tinham 

por fim gerar novas vidas cristãs e cidadãs. No Matrimônio, a mulher estava protegida, pois a 

união não tinha prazo para acabar. O homem conseguia vivenciar seus desejos incontroláveis 

sem desagradar, ainda mais, à Deus. A união não era desfeita, sequer maculada por causa de 

decisões individuais impulsionadas pelas “coisas do coração”. Ambos estavam ligados para 

sempre, mesmo que jamais conseguissem procriar ou escolhessem preservar a continência 

(RANKE-HEINEMANN, 1999; PÈGUES, 1942).  

No Matrimônio, o amor conjugal era superior as paixões desgovernadas, motivadas 

pelos pecados da carne. Os cônjuges recebiam a graça especial de Deus, isto é, a de perfeita 

fidelidade e harmonia conjugal fundada num amor sincero, profundo, sobrenatural, suficiente 

para resistir até à morte e as adversidades diárias, bem como a graça da generosidade, abnegação 

e sacrifício glorioso em favor dos futuros filhos, a fim de que o homem e a mulher não ousassem  

impedir a procriação, tampouco fossem relapsos com os filhos. No âmbito civil, mesmo que 

fosse decretado a separação dos cônjuges após a efetivação do Matrimônio, a união 

permaneceria diante de Deus e da Igreja. Se um deles iniciasse novo relacionamento estaria em 

pecado, vivendo em concubinato. Após a morte de um dos cônjuges, o outro era aconselhado a 

viver a viuvez (PÉGUES, 1942). 

Segundo Tomás de Aquino, a mulher não era perfeita tal qual o companheiro, visto 

que pertencia a uma segunda natureza. Por ter uma menor “força física e mental”, enfrentava 

mais dificuldade em resistir aos desejos da carne. Para ele:   

A mulher é um substituto que adquire existência quando a intenção primeira da 

natureza, a criação do homem, fracassa. É ela um homem com retardo do 

desenvolvimento. Entretanto, mesmo esse fracasso feminino faz parte do plano de 
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Deus, não num sentido primário, mas secundário (ou qualquer outro que seja), já que 

‘a mulher é destinada a procriação’ (RANKE-HEINEMANN, 1999, p. 202). 

 

Tomás de Aquino pregava que a procriação era a utilidade primordial da mulher e 

não podia ser realizada fora do Matrimônio. A partir da união indissolúvel, a mulher aprendia 

o “ofício da mãe”, ficando responsável por educar os filhos sobre a promessa de salvação. Ela 

carecia do esposo, porque o homem, desde a criação, era “naturalmente mais forte no governo 

e mais perfeito quanto à razão” (AQUINO, 1996, p. 612). Na ordem da família, o pai era o 

princípio ativo da geração, enquanto a mãe era o princípio passivo. Sem a presença do pai, a 

harmonia da família invalidava-se. Com a razão mais perfeita, o pai tinha a possibilidade de 

manter os filhos sob controle, preparando-os para o “Reino de Deus”. O pai era, portanto, o 

governante da casa, o “chefe da família”.  

[...] Além disso, há um cuidado natural do homem no tocante à certeza de sua prole 

que, aliás, é necessário devido o filho precisar por muito tempo do governo paterno... 

No entanto, por ser necessário que tudo o mais seja ordenado para o que seja ótimo 

para o homem, a união do homem e da mulher não somente é ordenada para o que se 

refere à geração da prole, como acontece nos animais, mas também segundo o que 

convém aos bons costumes, dispostos pela reta razão para o homem em si mesmo, ou 

enquanto é parte da sociedade familiar ou da sociedade civil (AQUINO, 1996, p. 612-

613).  

 

Tomás de Aquino afirmava que as uniões ancoradas na paixão sensual, irracional e 

desenfreada podiam solapar o nome, as riquezas e status de uma família inteira. A zona de 

harmonia entre as duas famílias dos noivos era aconselhável e benéfica para ambas. A idade de 

realização do Matrimônio era de 12 anos, para a moça, e 14 anos, para o rapaz. O Matrimônio 

contribuía para extirpar os vícios, adquirindo e conservando as virtudes. A aquisição das 

virtudes inclinava as criaturas ao bem. Em alguns casos, tais virtudes eram conaturais as 

criaturas de Deus, em outros casos eram adquiridas com exercício, podendo ser também 

infundidas por Ele, direta e/ou sobrenaturalmente (PÈGUES, 1942).  

A fé, a esperança e caridade eram virtudes dadas por Deus. A prudência, a 

temperança, a justiça e a coragem eram virtudes inerentes as criaturas de Deus, isto é, virtudes 

naturais. Para a manutenção de tais virtudes em suas vidas, os cristãos deviam se afastar dos 

sete pecados capitais: vaidade, avareza, inveja, ira, gula, preguiça e luxúria (HIRSCHBERGER, 

1966).  

A luxúria consistia em procurar, por ação ou pensamentos consentidos, os prazeres 

mundanos. Com ela, os homens e as mulheres não buscavam a procriação, mas o prazer carnal 

por meio de atos indecentes, isto é, fora das relações conjugais. Ficavam inconstantes, apegados 

ao usufruto das coisas do mundo, requerendo a satisfação dos seus impulsos (sem refletir nas 

consequências) e amando a si mesmos, como se isso fosse suficiente. Para vencê-la, precisavam 
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exercer a modéstia e a mortificação da carne, a oração diária e o culto a Santíssima Virgem, 

pedindo humildemente perdão por seus atos e pensamentos indecorosos. A família carecia se 

afastar do referencial de Adão e Eva e aproximar-se do referencial da Sagrada Família de 

Nazaré (PÈGUES, 1942). 

De acordo com Tomás de Aquino, a luxúria resultava no descumprimento do sexto 

mandamento (não pecar contra a castidade). A luxúria era a expressão de um desejo 

desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo, pois não tinha por finalidade a 

procriação, e tampouco era realizado no Matrimônio. A luxúria apresentava-se com dois modos 

distintos de efetivação. No primeiro, contrariava a “reta razão”, tais como a fornicação, a 

bestialidade, o adultério e o incesto. No segundo, contrariava a própria “ordem natural das 

criaturas de Deus”, sendo um vício contra a existência humana. As relações carnais entre dois 

homens e duas mulheres, era o maior pecado da luxúria, contrário aos desígnios de Deus para 

a ordem da família, uma vez que não viabilizavam a procriação (AQUINO, 2001). Quem 

aceitava e/ou praticava relações intimas com o mesmo sexo recusava a diferença carnal, 

concebida por Deus, a qual tinha por uma de suas finalidades a procriação. O seu praticante era 

considerado uma criatura satânica, impura, guiado por desejos e, muitas vezes, “enamorado” 

por um igual (ROUDINESCO, 2008).  

Conforme Tomás de Aquino, se Deus criou dois tipos de seres diferentes e jamais 

construiu nada em vão, não foi apenas para introduzir a diversidade em sua obra, mas também 

para dar uma consciência de finitude, distinguindo as suas criaturas. Contrariar os desígnios de 

Deus era uma forma de profanar a sua perfeita criação. Para a salvação, o praticante precisava 

se arrepender dos pecados da carne e fazer da sua vida um sacrifício permanente, a fim de 

purificar-se, enfrentando as adversidades que pudessem lhe desviar da vida eterna 

(ROUDINESCO, 2008; BADINTER, 1986). Iniciada com o sacramento do Matrimônio, entre 

dois diferentes, a ordem da família era uma possibilidade de viver uma “vida virtuosa”. 

Os pareceres dos dois “principais doutores da Igreja” – Agostinho de Hipona e 

Tomás de Aquino – inseridos no Magistério, não anularam as normas e ritos comunitários que 

regulavam os casamentos no Ocidente. Estes, continuaram a espelhar uma aliança entre as 

famílias, com interesses de transmitir o patrimônio, conservar linhagens e até mesmo reforçar 

solidariedades entre uns e outros.  

A intervenção eclesiástica nesse processo tornou-se crescente a partir do século 

XIII, mas se adaptou, em geral, aos costumes de cada lugar: O verdadeiro 

casamento não era, pois o sacramento matrimonial dos doutores da Igreja, 

formalizado no reconhecimento mútuo dos nubentes diante do sacerdote, mas 

sim os contratos firmados nos planos social, comunitário e familiar 

(VAINFAS, 2010, p.35). 
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Em contrapartida, após a consolidação da Igreja Católica no Ocidente, os pastores 

valiam-se das explicações teológicas para conduzir os fiéis, advertindo que o Matrimônio 

expressava a graça conjugal, ao mesmo tempo em que simbolizava uma mistura de ternura e 

amizade entre o homem e a mulher, mantendo os seus bens inviolados.  

O Matrimônio implantava relações duráveis e estáveis entre os integrantes de 

posições socioeconômicas menos elevadas, mas também entre aqueles que buscavam assegurar 

suas riquezas e status. Até sua efetivação, os filhos eram dependentes da autoridade do pai e, 

juntamente com a mãe, deviam submeter-se a autoridade do “chefe da família”. Após o 

Matrimônio, reproduzia-se essas relações. O esposo, aquele que se tornaria “o novo pai” era 

considerado responsável pelos outros, mantendo a submissão da esposa, a futura mãe, e a 

dependência dos filhos.  

 

Figura 2: The holy family with St. Elizabeth and the infant St. John the Baptist. 

 

 
 

Fonte: RUBENS, Peter Paul (1614). 

 

Em meados do XVI, Lutero, o principal líder da Reforma na Alemanha, rejeitou o 

celibato e se casou com Catarina Von Bora, uma ex-freira, permitindo que os demais pastores 

também tivessem acesso as uniões. Na suíça, João Calvino não reconhecia o sacramento do 

Matrimônio. Na Inglaterra, a contestação desse sacramento se tornou um dos elementos que 

desencadeou a Reforma promovida por Henrique VIII. Enquanto na Igreja Católica o 

sacramento do Matrimônio estava voltado exclusivamente para as “ovelhas”, nas igrejas cristãs 

dissidentes permitia-se o casamento dos pastores.   
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Para os adeptos da Reforma Protestante, a família era a primeira instituição 

educadora e carecia agir incisivamente para os ensinamentos cristãos. Dependendo da doutrina 

adotada, e mesmo se (não) soubesse ler, a mulher devia aceitar o que estava registrado na 

Sagrada Escritura, com destaque especial para as suas ações junto aos homens (pais e esposos), 

bem como suas ações junto aos filhos. Nas igrejas cristãs dissidentes, ainda restava a mulher 

orar, procriar e esperar o cumprimento da promessa de salvação. A religião ainda (de)limitava 

seus modos de existência, colocando-a na posição de submissa em relação aos homens. 

Ao refutar as doutrinas de predestinação e justificação pela fé, o Concílio de Trento 

reforçava a doutrina de boas obras, defendendo que era possível alcançar a salvação por sua 

livre determinação; com o auxílio dos sacramentos, entre eles o Matrimônio, e a intermediação 

dos verdadeiros pastores de Jesus Cristo.  

O Concílio de Trento preocupava-se com a manutenção das “ovelhas do mesmo 

redil” e almejava juntá-las desde o nascimento, ligando-as com as crenças dos seus 

responsáveis, pai e mãe. Tentava preservar o sacramento do Matrimônio na vida dos fiéis, com 

duas “frentes de batalha”: reafirmá-lo como sacramento contra os preceitos protestantes (que 

viam a união apenas como uma necessidade física) e fortificá-lo para se tornar uma coluna 

central da chancela eclesiástica sobre os modos de existência de homens e mulheres.  

Na vigésima quarta sessão do Concílio de Trento, realizada em 11 de novembro de 

1563, sob o pontificado de Pio IV, foi decidido que os pastores careciam prezar as decisões 

conciliares referentes a família, nas metrópoles e nas colônias. Almejando exterminar as 

heresias concernentes as uniões entre homens e mulheres, o Concílio de Trento decretou alguns 

anátemas aos hereges e seus erros, para que seu pernicioso contágio não infeccionasse a outros. 

Na referida sessão foram promulgados 12 cânones sobre o sacramento do Matrimônio, 

alertando sobre os desvios e as suas consequências142.  

I - Se alguém disser que o Matrimônio não é verdadeiro e propriamente um dos sete 

Sacramentos da lei Evangélica, instituído por Cristo nosso Senhor, porém, inventado 

pelos homens na Igreja, e que não confere a graça, seja excomungado. II - Se alguém 

disser que é lícito aos cristãos ter ao mesmo tempo muitas mulheres, e que isto não 

está proibido por nenhuma lei divina, seja excomungado. III - Se alguém disser que 

apenas os graus de consanguinidade e afinidade que se expressam no Levítico, podem 

impedir o Matrimônio e extinguir o que já está contraído, e que não pode a Igreja 

dispensar em alguns daqueles ou estabelecer que outros muitos impeçam e extingam, 

seja excomungado. IV - Se alguém disser que a Igreja não pode estabelecer 

impedimentos que dirimam o Matrimônio ou que errou em estabelecê-los, seja 

excomungado. V - Se alguém disser que se pode dissolver o vínculo do Matrimônio 

pela heresia ou coabitação desgostosa ou ausência fingida do consorte, seja 

excomungado. VI - Se alguém disser que o Matrimônio de pouco tempo, mas não 

consumado, não se extingue por votos solenes de religião de um dos consortes, seja 

 
142 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão XXIV. Doutrina e cânones sobre o sacramento do 

Matrimônio/Os bispos e cardeais. 11 de novembro de 1563. 
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excomungado. VII - Se alguém disser que a Igreja erra quando ensina, segundo a 

doutrina do Evangelho e dos Apóstolos, que não se pode dissolver o vínculo do 

Matrimônio pelo adultério de um dos consortes, e quando ensina que nenhum dos 

dois, nem mesmo o inocente que não deu motivo ao adultério, pode contrair outro 

Matrimônio, vivendo com outro consorte, e que cai em fornicação aquele que casar 

com outra, deixada a primeira por ser adúltera, ou a que deixando ao adúltero se casar 

com outro, seja excomungado. VIII - Se alguém disser que erra a Igreja quando 

decreta que se pode fazer por muitas causas a separação do leito, ou da coabitação 

entre os casados por tempo determinado ou indeterminado, seja excomungado. IX - Se 

alguém disser que os clérigos ordenados de ordens maiores ou os regulares que 

fizeram promessa solene de castidade, podem contrair Matrimônio, e que é válido 

aquele que tenham contraído sem que lhes proíba a lei eclesiástica nem o voto, e que 

ao contrário não é mais que condenar o Matrimônio, e que podem contraí-lo todos os 

que sabem que não tem o dom da castidade, ainda que a tenham prometido por voto, 

seja excomungado, pois é constante que Deus não recusa aos que devidamente Lhe 

pedem este Dom, nem tampouco permite que sejamos tentados mais que podemos. X 

- Se alguém disser que o estado de Matrimônio deve ser preferido ao estado de 

virgindade ou de celibato, e que não é melhor nem mais feliz manter-se em virgindade 

ou celibato que casar-se, seja excomungado. XI - Se alguém disser que a proibição de 

celebrar núpcias solenes em certos períodos do ano é uma superstição tirânica 

emanada das superstições dos gentios, ou condenar-se as bênçãos e outras cerimônias 

que usa a Igreja nos Matrimônios, seja excomungado. XII - Se alguém disser que as 

causas matrimoniais não pertencem aos juízes eclesiásticos, seja excomungado143. 

 

A excomunhão era um sistema de reprovação que acompanhava a “ovelha 

desgarrada” por onde fosse, como uma marca que não podia ser apagada. Provocava o 

isolamento, pois os outros a abandonavam e “repeliam para não incorrerem na mesma 

condenação” (BRITO, 2004, p. 196). A excomunhão acarretava a exclusão dos sacramentos e 

seus efeitos eram revogados apenas com um ato público de reconciliação com o pastor. O 

abandono servia como pista para que o cristão percebesse que não seria salvo e se quisesse a 

salvação devia se arrepender e voltar a obedecer aos direcionamentos incitados. Quem não 

obedecia ao que era imposto, não tinha acesso aos sacramentos “completos e verdadeiros” da 

Igreja, logo estava aquém da salvação vindoura (BROWN, 1989; ROUCHE, 1989).  

Segundo o Concílio de Trento, o sacramento do Matrimônio atuava ex opere 

operato (literalmente: pelo fato de a ação ser realizada), ou seja, em prol da obra salvífica 

pretendida pelo “Bom pastor da humanidade”. Quem contraísse o Matrimônio de outro modo 

que não fosse com a presença do pároco (presbítero), e duas ou três testemunhas, o faria 

invalidamente. A Igreja Católica não apoiava os casamentos clandestinos. Todavia, efetuados 

com o consentimento do casal e/ou sem o consentimento dos pais, não os anulava, desde que 

os dois, o homem e a mulher, vivessem na retidão. Aqueles que ousavam abandonar seu cônjuge 

e casar-se novamente estavam obrigados a pedir perdão por tal infração144.  

 
143 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão XXIV. Doutrina e cânones sobre o sacramento do 

Matrimônio/Os bispos e cardeais. 11 de novembro de 1563. 
144 Idem.  
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Direcionados e obedientes aos pastores da Igreja Católica, antes e após a realização 

do Matrimônio, o pároco estava responsável por averiguar possíveis impedimentos. Quem 

ousasse realizar a união sem a quantidade mínima de testemunhas e/ ou sem a presença do 

pároco, ou até mesmo quem testemunhava a união com impedimentos conhecidos seria 

“castigado com graves penas”, uma vez que destoava das decisões do Concílio145. O pároco 

estava responsável por registrar os nomes dos cônjuges e das testemunhas, o dia e o lugar da 

celebração, mantendo o registro preservado, pois tratava-se de uma prova da união indissolúvel. 

Nas celebrações do advento de Jesus Cristo, no dia da Epifania e do dia de Cinzas até a oitava 

semana da Páscoa não se permitia realizar a união146.  

Com o surgimento do contrato que passou a exigir a presença de um padre e de 

testemunhas, a obrigatoriedade da promessa dos esposos, mais a presença do dote, das 

mãos sobrepostas, do anel e do princípio de indissolubilidade, as fronteiras entre as 

exigências do sacramento e as outras formas de convívio afetivo foram ficando cada 

vez maiores. Criou-se uma dicotomia. Por um lado, sentimento regido por normas 

cada vez mais organizadas além de critérios práticos de escolha do cônjuge: o 

chamado “bem querer amistoso”. De outro, o sentimento ditado por razões subjetivas, 

por vezes, inexplicáveis (DEL PRIORE, 2007, p. 123). 

 

De acordo com o decreto conciliar, o Matrimônio forçado por algum parente ou 

devido a um rapto era invalidado. O consentimento livre mantinha-se como uma das 

prerrogativas para sua efetivação. Se os noivos tivessem o primeiro e segundo grau de 

parentesco não era permitida a união entre eles, pois isso simbolizava o grave pecado da 

fornicação. A partir do batizado de uma criança ou a confirmação (crisma), gestava-se outro 

tipo de parentesco, entre ela, os pais e os padrinhos: o “parentesco espiritual”. Diante disso, 

também se proibia o Matrimônio, pois simbolizava uma afronta a ordem da família147.  

Três dias antes da celebração, os noivos eram obrigados a confessar os seus pecados 

e receber o sacramento da eucaristia. Não podiam habitar a mesma casa antes da benção 

sacerdotal. Nas metrópoles e nas colônias, a união com “homens volúveis” – viajantes que não 

tinham uma residência fixa – precisava ser realizado com cautela. Imaginava-se que tais homens 

podiam ter esposa e filhos numa determinada cidade e contrair outra união, em localidade 

distinta, sem mencionar o antigo relacionamento. Logo, o pároco necessitava averiguar 

minunciosamente a vida dos “homens volúveis” para não errar na benção matrimonial148.  

Ao descobrir que um homem vivia com concubinas, dentro ou fora de suas casas, o 

pároco precisava aconselhar o término, por três vezes, e em caso de desobediência, excomungá-

 
145 CONCÍLIO DE TRENTO (1545-1563). Sessão XXIV. Doutrina e cânones sobre o sacramento do 

Matrimônio/Os bispos e cardeais. 11 de novembro de 1563. 
146 Idem. 
147 Idem.  
148 Idem.  
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lo. As mulheres, casadas ou solteiras (as concubinas), que conheciam tais atos infracionais 

contra a ordem da família e, mesmo assim, permaneciam nas relações também eram 

excomungadas, pois corrompiam a fidelidade conjugal. Em casos mais complexos, o pároco 

podia até mesmo convocar “o braço secular da lei” para agir em favor do término de tais 

relações desviantes149.  

Entre os séculos XVI e XVIII, o Tribunal do Santo Ofício adentrou as colônias de 

Portugal, incluindo a localidade que atualmente denominados de Brasil. Vislumbrou na família 

um dos seus alvos principais de ação pastoral. Perseguiu os judeus e os cristãos-novos, 

convertidos a fé. Perseguiu os “homens de saber”, responsáveis por novas concepções a respeito 

das coisas do mundo – muitas delas contrárias aos dogmas da Igreja Católica (VAINFAS, 

2010). 

O Tribunal também perseguiu homens bígamos, fornicadores, praticantes do sexo 

não convencional realizado fora do Matrimônio ou com alguém do mesmo sexo, pois também 

não acolhiam as diretrizes acerca da ordem da família, com suas orientações referentes a 

contenção dos desejos e prazeres da carne. A partir da descoberta do desvio, eles eram 

excomungados, tinham seus bens confiscados, torturados ou até mesmo queimados vivos na 

fogueira. Tais ações serviam de exemplo para que os demais não cometessem os mesmos erros 

(FO; MALUCELLI; TOMAT, 2007). 

O Tribunal perseguiu as mulheres que curavam doenças a partir de chás e remédios 

feitos de ervas, caracterizando-as como bruxas e condenando-as a fogueira, acusando-as de 

terem relações sexuais ilícitas com o diabo ou disseminarem o aborto (VAINFAS, 2010; 

SOUZA, 1986). Vistas como “bruxas”, encantadas e encantadoras do mal, estas mulheres eram 

perseguidas porque possuíam saberes que lhes conferiam poderes não submetidos aos domínios 

dos homens. Apartadas da autoridade dos homens, elas maculavam a ordem da família, 

formando-a a partir de seus interesses individuais e visões de mundo pecaminosas.  

Contrariando a autônima das mulheres em relação a gestação dos filhos, o Tribunal 

reiterava a valorização da maternidade, a proteção da gravidez e a exaltação da fecundidade. 

Realizado antes ou depois do Matrimônio, com ou sem consentimento do homem, o aborto era 

uma mácula para a promessa de salvação. A vida do filho devia ser respeitada e protegida desde 

o momento da fecundação. O filho devia ser reconhecido com o direito inalienável da vida, pois 

sua existência era aprovada pelo próprio Deus. Quem cometesse ou apoiasse o aborto seria 

excomungado. Assim, a Igreja Católica não pretendia restringir o número de mulheres que 

 
149  CONCÍLIO DE TRENTO. Sessão XXIV. Doutrina e cânones sobre o sacramento do Matrimônio/Os bispos e 

cardeais. 11 de novembro de 1563. 
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poderiam obter a salvação, mas demonstrar a gravidade desse crime e o prejuízo advindo dele 

no Juízo final. “Temer para não fazer”: eis uma ação imprescindível contra o aborto.  

Segundo o Tribunal havia uma diferenciação e graus de periculosidade dos pecados 

da carne. Considerava-se as relações íntimas entre dois homens ou duas mulheres um crime 

abominável, caso resultasse no coito. Se o sêmen fosse descarregado no ânus de um outro 

homem, apenas um pastor (bispo ou o Pontífice) podia perdoar os envolvidos. Se o sêmen fosse 

descarregado no ânus de uma mulher também era visto como pecado, mas o pároco podia 

perdoá-los. A relação sexual devia ser realizada entre dois diferentes, para a procriação 

(BADINTER, 1986).  

Nas metrópoles e nas colônias, a preocupação com a ordem da família crescia 

consideravelmente. Os cônjuges eram obrigados a frequentar as missas dominicais, onde o 

exame de consciência precedia a confissão e a eucaristia. O exame de consciência não tinha a 

função de assegurar o controle de si; pelo contrário, pretendia assegurar a dependência em 

relação ao que era regulamentado. Também não se tratava apenas de um código de boas 

maneiras, daquilo que era proibido ou permitido. Era uma técnica para analisar e diagnosticar 

as origens, qualidades, perigos e sutilezas dos pensamentos, trazendo à tona as forças obscuras 

do ser (CALÇADO, 2015). 

Realizava-se o exame de consciência a fim de fazer confessar o que o casal – junto 

e separado – sentia, as tentações que era submetido diariamente e os pensamentos indecorosos 

que se apresentavam, ou seja, era feito “para melhor marcar, para ancorar melhor ainda a relação 

de dependência ao outro” (FOUCAULT, 2008, p. 241). O exame de consciência se manifestava 

como uma condição para a “boa confissão”, funcionando assim como uma técnica dupla de 

condução dos modos de existência, pois permitia que alguém produzisse uma suposta verdade 

sobre si, enquanto o outro, conseguia extrair essa verdade produzida (CANDIOTTO, 2008). 

Desde a Contrarreforma, a Igreja Católica buscou impor a confissão anual para seus 

fiéis. Muitas vezes, um determinado bispo ou presbítero sabia os pecados mais sombrios de 

distintas gerações de uma família. Realizado após o exame de consciência, a confissão estava 

aliada a humilhação e a vergonha, constituindo um ponto decisivo para a salvação. Confessava-

se aquilo que não agradava, os desvios cometidos, as desobediências mais sutis. Imaginava-se 

que ao “expulsar os maus pensamentos pela boca”, iluminava-se, mesmo que parcialmente, as 

sombras da fé.  

[...] o dever conjugal, a capacidade de desempenhá-lo, a forma pela qual era cumprido, 

as exigências e as violências que o acompanhavam, as carícias inúteis ou indevidas às 

quais servia de pretexto, sua fecundidade ou a maneira empregada para torná-lo 

estéril, os momentos em que era solicitado (períodos perigosos da gravidez e da 

amamentação, tempos proibidos da quaresma ou das abstinências), sua frequência ou 
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raridade: era sobretudo dela que estava saturado de prescrições. O sexo dos cônjuges 

era sobrecarregado de regras e recomendações. A relação matrimonial era o foco mais 

intenso das constrições; era sobretudo dela que se falava; mais do que qualquer outra 

tinha que ser confessada em detalhes. Estava sob estreita vigilância: se estivesse em 

falta, isto tinha que ser mostrado e demonstrado diante de testemunha (FOUCAULT, 

1988, p. 44). 

 

A confissão preocupava-se em expor os deleites, os sonhos e as imaginações 

voluptuosas relativas aos pecados da carne, mesmo que não fossem colocados em prática. Não 

se tratava somente de descrever o ato conjugal, mas de reconstituir “os pensamentos e as 

obsessões que o acompanhavam, as imagens, os desejos, as modulações e a qualidade do prazer 

que o continham” (FOUCAULT, 1988, p. 72).  

No momento da confissão, os pecados da carne continuavam a ser mencionados 

com prudência, todavia seus aspectos, suas correlações e efeitos careciam de ser seguidos até 

as mais singulares ramificações. “Colocava-se um imperativo: não somente confessar os atos 

contrários à lei, mas procurar fazer de seu desejo, de todo o seu desejo, um discurso”. Motivava-

se a passar pelo “crivo interminável da palavra” (FOUCAULT, 1988, p. 27) tudo o que se 

relacionava a intimidade do casal.  

No século XVII e XVIII, temendo as represálias do Tribunal do Santo Ofício, 

homens e, principalmente, mulheres adquiriram o hábito de confessar os pecados mensalmente 

e, às vezes, até semanalmente. Preferiam antecipar o que aconteciam no lar, ao invés de serem 

“descobertos” por suas infrações. O medo fazia calar, mas também descrever os pecados mais 

profundos.  

Após a escolha do confessor, esperava-se dele conselhos, advertências e 

encorajamentos para o perdão dos desvios cometidos. Nos jogos de verdade, realizado entre 

aquele que escutava e aquele que falava, a dominação estava inclinada para o primeiro, pois era 

este que pressionava, interrogava e podia até mesmo ignorar o que tinha sido dito. Quem 

escutava algum segredo não podia alardear o conteúdo que tinha sido revelado (LEBRUN, 

2009). Na confissão, os pecados da carne eram avaliados, julgados, punidos ou perdoados pelo 

outro que escutava.  

Uma dupla evolução tende a fazer, da carne, a origem de todos os pecados e a deslocar 

o momento mais importante do ato em si para a inquietação do desejo, tão difícil de 

perceber e formular; pois que é um mal que atinge todo o homem e sob as mais 

secretas formas (FOUCAULT, 1988, p. 25). 

 

Depois do Concílio de Trento, houve a tentativa de conhecer os pecados da carne, 

sem escandalizar os rapazes e moças ou ensiná-los, mesmo indiretamente, sobre o que não devia 

ser feito. Até mesmo as crianças participavam desses rituais e eram indagadas, com cautela e 

de forma velada, sobre suas ações e a reiteração – em quantidade – de suas palavras profanas, 
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bem como as brincadeiras com meninos ou meninas (RANKE-HEINEMANN, 1999). Os 

pecados da carne apresentavam-se como algo requisitado para ser dito na confissão, com 

prudência, “rompendo, através de alguma pressão imperiosa, os lacres da reminiscência ou do 

esquecimento” (FOUCAULT, 1988, p. 71).  

Cabia ao confessor conhecer apenas aquilo que era necessário, buscando esquecer 

todo o resto quando terminasse a confissão. Ele tinha a finalidade de “interrogar sobre os 

pensamentos para evitar indagar sobre os atos”, caso estes últimos ainda não tivessem sido 

cometidos. Além disso, carecia atentar-se também para suas próprias perguntas a fim de “não 

incitar a imaginação” do fiel (CANDIOTTO, 2010, p. 82). Aquele que interrogava sobre os 

pecados da carne, necessitava cuidar para “não se deixar contaminar pelo que escutava” e 

impedir que a “ovelha” confessasse menos do que fez ou que aprendesse mais do que aquilo 

que já sabia.  

A penitência também contribuía para as tentativas de condução, individuais e 

coletivas. O sistema público de penitência já estava sendo montado desde o século IV. Diante 

de um grave pecado, o cristão era excomungado e ficava impossibilitado de participar da 

eucaristia. No século X, ainda era comum penitências onde os pecadores prostravam a face no 

chão e imploravam orações para os fiéis das paróquias ou basílicas. Eles ficavam separados dos 

demais e eram moralmente humilhados, vestidos com simplicidade, à espera do perdão do 

pastor. Com o testemunho e a humilhação em prol da salvação, eles se aproximavam do altar 

lentamente até que fossem acolhidos novamente nas celebrações litúrgicas. Aos poucos, as 

penitências mais severas foram substituídas por jejuns, orações, peregrinações e esmolas 

(BRITO, 2004; BROWN, 1989).  

Desde o século XI, o sacramento da penitência impulsionava a possibilidade de 

punir os pecados conjugais, desde as posições indecorosas até as tentativas de contracepção.  

Para o adúltero chegava a 7 anos e em caso de assassinato de um dos cônjuges podia durar pelo 

resto da vida. Não se condenava o prazer resultante da união carnal, mas a busca exclusiva por 

este prazer. A penitência tinha por centro as obrigações e infrações concernentes as relações 

entre o homem e a mulher, após a união, reiterando os vínculos jurídicos entre um e outro 

(ROUCHE, 1989; CANDIOTTO, 2010).  

Segundo os costumes defendidos pela Igreja Católica, o primeiro ato conjugal devia 

ser realizado apenas a noite, com os noivos parcialmente vestidos, pois a nudez envergonhava 

aos dois. Na posição correta, dita natural, o homem estava sobre a mulher e não invertia a 

suposta hierarquia da família. Não era permitido a realização do ato conjugal nos dias santos, 

no período de lactação, menstruação e gravidez. A relação anal incorria em penitência de sete 
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anos. A relação com a mulher por cima incorrida em penitência de três anos. “O sexo oral 

também recebia três anos, assim como a relação com a penetração feita por trás, considerada 

como algo que rebaixava o homem ao nível das bestas” (RICHARDS, 1993, p. 40).  

Após a Reforma Protestante, a Igreja Católica decidiu que não era mais possível 

diminuir a quantidade de tempo da penitência pagando com riquezas, pois isso resultava na 

diferenciação entre os fiéis e questionamentos sobre suas diretrizes. As penitências, 

apresentavam-se como um instrumento para igualar os fiéis e diferenciá-los dos pastores, visto 

que estes deviam ser modelos de castidade em suas ações cotidianas. O que na prática nem 

sempre se realizava.  

Depois do exame de consciência, da confissão dos pecados da carne e da penitência, 

a “ovelha desgarrada” podia ser reabilitada à Igreja Católica, sendo possível seu convívio com 

os demais. Dependendo da gravidade ou da falta de submissão, era excomungada. A 

excomunhão reforçava a potencialidade da obediência. Os sacramentos serviam como um 

cercamento dos modos de existência, se complementavam e se apoiavam mutuamente para a 

ordem da família. 

Quase três séculos após a Reforma Protestante – contra as igrejas cristãs dissidentes, 

que questionavam a legitimidade do Matrimônio, e contra os costumes desviantes nas 

metrópoles e nas colônias, que ainda não aceitavam aos direcionamentos suscitados – os 

pastores da Igreja Católica assinalavam que o homem e a mulher se encontravam seguros e 

confiantes na promessa da salvação quando compreendiam a ordem da família.  

Sem grandes mudanças em relação a outrora, para eles, o sacramento do 

Matrimônio podia ser definido como a união conjugal do homem com a mulher, entre fiéis 

habilitados, e que estabelecia “uma inseparável comunhão de vida”. Como “instituição 

jurídica”, o Matrimônio devia ser realizado com o consentimento dos noivos, isto é, de ambas 

as partes e não se tratava de um “comércio da carne”.  

Com este sacramento, homem e mulher, baseados na esperança de mútuo auxílio, 

tinham a capacidade de suportar os incômodos da vida. Geravam filhos, não tanto para os deixar 

como herdeiros de seus bens e riquezas, mas para os criar como seguidores da verdadeira fé. A 

procriação era, portanto, um dos fins primários do Matrimônio e não podia ser questionada ou 

interrompida pelos cônjuges, pois isso significava uma afronta a Deus e os transformavam em 

insanos homicidas.  

Tendo em si, desde o nascimento, a mácula do pecado original, os fiéis que sentiam 

“os calores da carne”, deviam valer-se do Matrimônio, “como remédio” que ajudava a evitar a 

realização dos desejos mais íntimos e mais sombrios. A fidelidade conjugal exigia que ambos 
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estivessem unidos por um amor “cheio de virtude e pureza”, que se amassem um ao outro, não 

como um homem amava “calorosamente” uma mulher, mas como Jesus Cristo amou a sua 

Igreja. 

Depois de logos séculos, assim como nos primórdios da Igreja Católica, a família 

ainda era considerada a primeira instituição educadora e carecia de forte atuação para a 

manutenção da sua própria ordem. O pai e a mãe tinham o dever de educar os filhos sobre os 

desígnios de Deus, tornando-os obedientes, bem como eles pretendiam ser. A fé era entendida 

como um dom de Deus, mas o pai e a mãe considerados educadores vivificantes para sua 

maturação e desenvolvimento. 

 

Figura 3: The holy family with saints Elizabeth and John. 

 

          

                   Fonte: RAFAEL SANZIO (1506). 

 

Antes dos séculos XIX e XX, as regulações educacionais para a castidade já não se 

restringiam a repassar as crenças, através de palavras, mas também através da prática cotidiana. 

Enquanto educadores, o pai e a mãe eram responsáveis por evitar a curiosidade e a inclinação 

dos filhos aos pecados da carne, orientando-os para que não corrompessem os desígnios de 

Deus. Vigiavam os possíveis desvios, antes mesmo de serem realizados.  

Os filhos deviam entender os papeis funcionais de uns e outros para a boa harmonia 

do lar, atentando-se aquilo que era imposto para os sexos e as idades. No lar, os filhos de um 

casal “verdadeiramente cristão” deviam aprender o credo, a importância dos sacramentos e um 
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dos mais confiáveis mandamentos da Lei de Deus, isto é, honrar o pai e a mãe, agradecendo o 

vínculo que os unia, pois na Sagrada Escritura estava registrado: “Honra teu pai de todo o 

coração, não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra-se de que sem eles não terias nascido, e 

faz por eles o que fizeram por ti” (ECLESIÁSTICO, 7: 29-30). Os filhos eram responsáveis por 

ajudar materialmente o pai e a mãe, em casos de doença, velhice ou até mesmo de solidão. Eram 

proibidos de abandoná-los nos últimos anos de vida, dando para eles aquilo que receberam. 

Deviam manter a honra ao pai e a mãe, aceitando de bom grado as admoestações, mesmo que 

emancipados ou fora da casa de seus genitores.  

O pai e a mãe tinham o dever de suprir as necessidades básicas dos filhos (alimento, 

proteção etc.), mas também deviam vigiar os riscos advindos dos atos rebeldes dos filhos, pois 

estava registrado na Sagrada Escritura: “aquele que odeia a correção segue os passos do 

pecador, aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração” (ECLESIÁSTICO 21: 7). Sendo 

responsáveis pelos filhos, o pai e a mãe não podiam titubear na correção diária, pois “é verdade 

que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, 

granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz” (HEBREUS 12:11). 

Em determinados casos, a correção das moças e rapazes podia ter contornos mais 

incisivos, pois visava impedir a concretização dos desvios. No entanto, devia ser realizada com 

cautela, uma vez que podia brotar a exasperação nos filhos. Acreditava-se que, principalmente 

na juventude, os filhos estavam fragilizados com suas mudanças físicas e “calores internos”, 

logo a correção não pretendia exterminar os desejos da carne, mas retardar a sua realização. A 

correção visava manter a castidade, antes da efetivação do Matrimônio. Com a inculcação do 

pudor, o pai e a mãe ensinavam a não mostrar mais do que era permitido, refutavam os gestos 

que despertavam anseios indecorosos, além das formas de vestir, olhar para si e para os outros.  

Dando testemunho de fé, o pai e a mãe ensinavam, com o próprio exemplo, um 

modelo de família bem numerosa, pois a quantidade de filhos representava às bençãos de Deus 

para o casal. Ambos deviam estar conscientes de que o exemplo no lar representava uma 

contribuição indispensável para a formação integral dos filhos, uma vez que estes últimos 

podiam perceber a “idealização da família” em sua efetivação real, no cotidiano.  

No início do século XIX, a ordem da família e suas regulações educacionais ainda 

eram vistas como sinais eficazes da graça divina confiada à Igreja Católica. Todavia, as 

novidades dos “tempos modernos” desestabilizavam a idealização proposta, visto que o mundo 

parecia cada vez mais inclinado a questionar os direcionamentos suscitados para os seus modos 

de existência à luz da religião. Assim, as regulações educacionais para a castidade decaiam 

consideravelmente. 
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4.2.  “A instituição vital da sociedade”: a ressignificação da família nos discursos 

pastorais da Igreja Católica   

 

Nos séculos XIX e XX, os discursos pastorais contidos em documentos pontifícios 

e conciliares tornaram-se parte importante do Magistério da Igreja e (re)modelaram a 

idealização da família ordenada e suas regulações educacionais. A seguir, mediante uma densa 

revisão bibliográfica e documental, analisa-se esse processo de ressignificação na longa 

temporalidade citada.  

 

4.2.1. “O alvorecer da Sociedade Doméstica”: a idealização da família reiterada 

 

Antes do século XIX, influenciados pela Renascença e a (Contra)Reforma, os fiéis 

e infiéis da Igreja começaram a desenvolver mais a consciência de suas peculiaridades. Os 

indivíduos começaram a censurar suas próprias ações, almejando o autocontrole, seja para 

“agradar a Deus e buscar a salvação”, seja para mostrar a civilidade dos seus hábitos e costumes.  

Até então a família era considerada, por nobres e mercadores ricos, uma espécie de 

estação, em que se detinham ocasionalmente a fim de reconstituir as energias e 

engravidar as esposas. Mas as batalhas haviam diminuído, os negócios mantinham os 

homens perto de seus lares. Marido e mulher passavam mais tempo juntos e era 

melhor que fosse uma união agradável; assim, a escolha de uma companheira 

desejável ganhou importância (LINS, 2012b, p.341). 

 

O esposo/pai continuava sendo visto como “o senhor do lar”. Assim como um rei 

governava os seus súditos, ele tinha hegemonia sobre toda a família. A esposa/mãe, por sua 

vez, era uma companheira bem-vinda, desde que não se esquecesse da submissão cotidiana. Os 

filhos, de ambos os sexos, desde tenra infância, já percebiam como a família se organizava e 

como devia se manter.   

Com o advento do Iluminismo, expandiu-se a ideia de que as instituições sociais, 

incluindo a família, devia ser formada “à luz da razão”, excluindo “ardentes paixões”. Os 

homens, adeptos do Iluminismo, utilizavam expressões, polidas e formalizadas, para revelar 

seus sentimentos, tais como “encantos afetuosos” e “agradáveis labaredas”. Estas expressões 

permitiam que eles se referissem ao que sentiam, sem alardear sua força (HUNT, 1963). Em 

contrapartida, para eles: 

O repouso, a serenidade e a indiferença às contingências da vida não são mais 

percebidas como o modelo de sabedoria. [...] Tudo o que dá relevo a esta passagem 

pela Terra é preciso usufruir, inclusive a volúpia que outrora se condenava. O 

momento não é mais de temerosa submissão ao Deus ciumento nem aos medos do 

inferno. Os homens das Luzes denunciam os dogmas e a superstição que opõem à 

razão e à tolerância. As próprias mulheres ousam rir das devotas e se distanciam das 

práticas religiosas (LINS, 2012b, p. 26). 
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Curioso notar que estes homens, racionalistas que desprezavam os direcionamentos 

suscitados pela Igreja Católica, não aceitavam as ideias de que as mulheres eram “filhas do 

pecado”, “tentadoras em potencial”, mas não as aceitavam como seres iguais a eles. 

Consideravam as mulheres como “incompetentes legais”. Não tendo fundamento religioso para 

minimizá-las, assim como a Igreja Católica fazia, eles justificavam a submissão das mulheres 

proclamando-as como seres inerentemente irracionais (LINS, 2012b, p.37). Difundiam o 

pressuposto de que a união com as mulheres era legítima, mas não inquestionável. Podia-se 

viver sem a união indissolúvel, “para todo o sempre”, submetendo-se apenas aos desejos e 

prazeres em determinados momentos.  

Com os efeitos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, independente da 

parceria com os pastores da Igreja Católica, os Estados-nações contribuíam para fortalecer a 

autoridade do homem e evitar o colapso das estruturas sociais. Buscavam modelar a sociedade 

civil conforme interesses específicos. Mesmo com os questionamentos referentes a fé, 

reiteravam a ideia de submissão das mulheres e a dependência dos filhos em relação aos 

homens, por outras vias. Assim como a Igreja, os Estados-nações também se preocupavam com 

a ordem da família, promovendo interferências. Entre elas estavam:  

[...] o estímulo à oficialização dos casamentos e a perseguição aos celibatários; o 

reforço à autoridade dos maridos que passaram a exercer uma espécie de monarquia 

doméstica; a incapacidade jurídica das esposas a quem não era consentido realizar 

nenhum ato sem autorização de seus maridos. Quanto aos filhos, estes não podiam 

casar sem autorização dos pais (DEL PRIORE, 2007, p. 126).  

 

Assim como as religiões cristãs dissidentes, embora com parcerias momentâneas, 

os Estados-nações desestabilizavam as certezas construídas historicamente sobre a idealização 

da família à luz dos direcionamentos da Igreja Católica. Reforçavam o casamento civil e o 

divórcio.  

O primeiro Estado a impor o casamento civil foi a França, no ano de 1792. Em 

1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o casamento já era remodelado 

como uma cerimônia não circunscrita à religião, isto é, um contrato livremente consentido entre 

um homem e uma mulher. Não era mais visto como “um pacto da família indissolúvel e 

garantido pela presença divina” (ROUDINESCO, 2003, p. 39). Tempos depois, Napoleão 

adotou tais pareceres no Código Civil, reconhecendo a atuação da Igreja nos territórios 

imperiais, mas não reconhecendo sua atuação independente nas uniões de homens e mulheres. 

Desde então, a Igreja era vista como um instrumento do Estado e não uma força proporcional 

as decisões governamentais. No século XIX, o Código Civil de Napoleão se transformou em 

modelo de inúmeras legislações. O casamento civil foi difundido internacionalmente, sendo 



160 
 

posto ao lado do Matrimônio, não estando submetido as prescrições religiosas (BADINTER, 

1986). 

De certa forma, o casamento civil destoava a força representativa dos pais nas 

decisões dos filhos, pois estes passavam a ser herdeiros dos outros sem dependerem das 

imposições discricionárias e dos testamentos dos seus progenitores, uma vez que tinham uma 

prova da filiação. Contudo, por volta do século XIX, nas Américas, ainda era comum uniões 

arranjadas e prometidas entre os “chefes” de duas famílias, sem implicações nas decisões 

individuais dos filhos. Os sentimentos compartilhados entre os noivos nem sempre eram 

maiores do que os interesses socioeconômicos e regalias políticas (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2003).  

Paulatinamente, o casamento de conveniência, arranjado pelos pais passou a ser 

altamente criticado, pois supostamente feria o direito à felicidade e a liberdade individual. No 

entanto, isso não significava o fortalecimento da obediência aos direcionamentos da Igreja 

Católica, visto que apreciavam o “livre consentimento”. Pelo contrário, a crítica decorrente da 

insatisfação com a união também tentava sobrepor o que era imposto a milhares de anos.  

No século XIX, assentado na escolha individual, as novas gerações pretendiam um 

novo tipo de união embasada em sentimentos recíprocos e não apenas na razão limitante. 

Contrariando os adeptos do Iluminismo, os adeptos do Romantismo pretendiam “deixar fluir 

torrentes de emoções”. Apoiavam o escapismo, as tradições populares e a crítica social. 

Valorizavam o historicismo e o fortalecimento dos Estados-nações. Pretendiam aguçar novos 

modos de existência para homens e mulheres, com maior liberdade de criação e expressão.  

Inspirado no amor cortês, difundido na Europa no século XII, desde o início do 

século XIX, o ideal do amor romântico contribuiu para novas concepções sobre a família, sendo 

forjado “a partir do fim dos casamentos arranjados, da escolha livre e subjetiva de cônjuges e 

da criação das famílias menores, condições que assinalaram ainda a reconceitualização dos 

papeis de marido, mulher e filhos” (ARAÚJO, HOLANDA, 2013, p. 216). Culturalmente, 

reiterava-se que:  

Os filhos deviam obediência total às determinações dos pais, sob pena de serem 

duramente castigados, até com a perda da proteção, da herança e de serem expulsos 

da casa e da própria família, o que os colocava numa situação de extrema dificuldade. 

A emergência do modelo de casamento romântico exigiu, pois, uma mutação na 

própria relação entre pais e filhos, uma mutação que também se dava no sentido da 

diminuição da rígida hierarquia e do enorme fosso que separava as gerações mais 

jovens das gerações mais velhas em termos de poder e autoridade (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2003, p. 61). 

 

Em contrapartida, as expectativas gestadas pelo amor romântico eram enormes, tais 

como a exclusividade, isto é, a eliminação dos desejos em relação a outros e a satisfação total 
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dos prazeres apenas com o cônjuge. Tudo isso contribuía para uma pretensão de encontrar a 

“alma gêmea” e permanecer com ela até a morte. Escolhia-se o cônjuge e esperava-se que o 

amor sentido por ele resistisse as atribulações cotidianas. Homens e mulheres acreditavam que, 

para a união, ambos “deviam sentir certa atração e ter a sensação de que poderiam se entender. 

Isso não excluía a possibilidade de já se amarem, nem garantia que viessem a se amar mais 

tarde” (LINS, 2012b, p. 211).  

O desejo pelo outro era fundamental para a união entre o homem e a mulher. 

Contudo, não tinha equivalência ou superioridade perante a vontade do “encontro das almas”. 

O amor romântico apresentava-se com um caráter reparador desse próprio desejo.  

O Outro, seja quem for, preenche um vazio que o indivíduo sequer necessariamente 

reconhece – até que a relação de amor seja iniciada. E esse vazio tem diretamente a 

ver com a auto-identidade: em certo sentido, o indivíduo fragmentado torna-se inteiro 

(GIDDENS, 1992, p. 51). 

 

É válido ressaltar que, apesar do êxtase e devoção pelo amado, o amor romântico 

não significava o anseio pela igualdade entre uns e outros, mas uma união que ainda mantinha 

contornos em prol das obrigações afetivas e sexuais do homem e da mulher, dentro e fora do 

lar (BIROLI, 2014). Apesar do sofrimento causado, se o amor romântico não tivesse êxito em 

suas pretensões de complementariedade, podia ser rejeitado para a suposta felicidade dos 

cônjuges, isto é, para a possibilidade de novas uniões.  

Em meados do século XIX, o divórcio, começou a se expandir por várias partes do 

mundo. Conforme os pastores da Igreja Católica, o divórcio era uma ofensa grave à Deus, uma 

vez que lesava a aliança de salvação na qual o sacramento do Matrimônio era o seu sinal. O 

caráter imoral do divórcio derivava das alterações mundiais e acarretava graves danos para a 

família, tais como: a solidão do cônjuge “abandonado”, desavenças entre pai, mãe e filhos, e 

contágio danoso para as futuras gerações que nasciam após novas uniões daqueles que tinham 

dito “o sim” para sempre.  

Com a possibilidade de divórcio, as vivências sexuais tornavam-se uma necessidade 

individual de aceitação dos desejos e prazeres e não eram apenas canalizadas para o interior da 

família ou para a manutenção dela nas gerações vindouras. A possibilidade de não querer gerar 

descendentes, visto que o casamento podia ser desfeito, abria horizontes para outros modos de 

existência, deixando de notar a procriação como fator de aglutinação entre os cônjuges.  

Apesar das dificuldades de efetivação, o divórcio era realizado a partir de distintos 

motivos, entre eles: demência, ausência, desregramento de costumes, sevícias ou crime. As 

mulheres também podiam entrar com o pedido de divórcio, alegando esses motivos e 

aproveitando-se para se libertar dos companheiros indesejados. “Esperava-se que suportassem 
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tudo, em nome da família”. Assim, a separação ocorria quando não havia alternativa, sendo o 

sofrimento insuportável.   

Para muitas mulheres a união com os homens era uma fonte de segurança. 

Sobreviver sem os rendimentos deles, criando filhos, era algo truculento e desafiador, visto que 

muitas não trabalhavam. “A separação era considerada imoral, uma chaga da sociedade” (LINS, 

2012b, p.266), além de uma vergonha para os antepassados e motivo de discriminação.  

Desquitados de ambos os sexos eram vistos como má companhia, mas as mulheres 

sofriam mais com a situação. As ‘bem-casadas’ evitavam qualquer contato com elas. 

Sua conduta ficava sob a mira do juiz e qualquer passo em falso lhes fazia perder a 

guarda dos filhos (DEL PRIORE, 2005, p. 295).  

 

Entre as causas principais para o pedido de divórcio estava a traição. Em alguns 

lares, o homem temia um rival e o estigma de ser traído, pois isso demonstrava que ele “não 

tinha sido o suficiente” para aquela que dizia amar. O fracasso em corresponder ao ideal de 

virilidade masculina o colocava à beira de críticas que salientavam o tamanho da sua 

fragilidade, afetiva e sexual. O mesmo não acontecia se ele fosse o traidor. A mulher traída, 

socioeconomicamente dependente, percebia a traição como um perigo avassalador e, às vezes, 

aceitava a sua condição, pois não podia confrontar aquele que jurou fidelidade. Os filhos 

representavam o laço entre um e outro, para a manutenção da subsistência das mulheres e sua 

reclusão (LINS, 2007, 2012b).  

Repudiando o aparecimento do casamento civil, do amor romântico e do divórcio, 

os pastores da Igreja Católica continuavam a valorizar a indissolubilidade do vínculo e o amor 

conjugal, após a efetivação do Matrimônio, “abençoado por Deus”. Um dos primeiros alvos de 

combate foi o casamento misto, entre fiéis de crenças distintas. O casamento misto representava 

uma afronta a ordem da família e suas regulações educacionais, pois emergia a partir da 

divergência da fé e não da convergência de interesses. 

No início do século XIX, antes do Concílio Vaticano I, Gregório XVI salientava 

que alguns dilemas perpassavam “a união santa dos cristãos”, isto é, o Matrimônio. Diante 

disso, convocava os pastores da Igreja Católica, advertindo-os para que não dissessem “algo 

quer contra a santidade quer contra a força indissolúvel deste vínculo”. Com a fragilidade da 

fé, nas metrópoles e colônias, Gregório XVI Ressaltava que os líderes da Igreja precisavam, 

urgentemente:  

[...] ensinar aos povos que o Matrimônio, legitimamente contraído, já não pode ser 

dissolvido, e que os unidos pelo Matrimônio formam, por vontade de Deus, sociedade 

perpétua com vínculos tão íntimos que só a morte os pode dissolver. Tenham presente 

que o Matrimônio pertence às coisas sagradas, e está sujeito à Igreja; tenham-se 

presentes as leis que sobre ele há ditado a Igreja; obedeçam-lhe santa e 

escrupulosamente, pois dela dependem a eficácia, força e justiça da união. Não 

admitam, de forma alguma, algo que esteja em oposição aos sagrados cânones ou aos 
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decretos dos concílios, pois não desconhecem o mau resultado que necessariamente 

hão de acarretar as uniões que se fazem contra a disciplina da Igreja, sem implorar a 

proteção de Deus, somente por leviandade, sem pensar no sacramento e nem nos 

mistérios que nele são significados150. 

 

De acordo com ele, aqueles que ocupavam o cargo de Pontífice também eram 

responsáveis por aprimorar o Magistério da Igreja (e não apenas os doutores da Igreja) 

demonstrando que na Sagrada Escritura estava registrado a verdade para ser ensinada e 

colocada em prática. Para os bispos, também considerados pastores, advertia:  

É dever vosso manter dentro dos limites todo aquele que se levanta contra a ciência 

do Senhor. Pregai a palavra de Deus, para que tenham pasto saudável os que desejam 

a justiça; pois fostes eleitos para serdes cultivadores diligentes da vinha do Senhor; 

trabalhai, todos unidos, com empenho, para arrancar as más raízes do campo que vos 

foi confiado e para que, reprimido todo germe de vício, ali mesmo floresça copiosa a 

messe das virtudes151. 

 

Em 27 de maio de 1832, Gregório XVI promulgou o Breve Summo Iugiter Studio. 

Referindo-se especialmente aos casos na Baviera, na atual Alemanha, ele advertia para os 

pastores os perigos de aceitar casamentos mistos. Afirmava:  

A Sé Apostólica sempre garantiu que os cânones que proibiam o casamento de 

católicos com hereges fossem observados religiosamente. Ocasionalmente, esses 

casamentos são tolerados, a fim de evitar escândalos mais graves. Mas, mesmo assim, 

os Romanos Pontífices cuidaram para que os fiéis aprendessem o quão deformados 

são esses casamentos e que perigos espirituais eles apresentam. Um homem ou mulher 

católica seria culpado de um grande crime se ele presumisse violar as sanções 

canônicas nesse assunto. E se os próprios pontífices romanos relaxaram com muita 

relutância essa mesma proibição canônica em alguns casos graves, sempre 

acrescentaram à dispensa uma condição formal: que o partido [pretendente] católico 

não deve ser pervertido, mas deve fazer todos os esforços para retirar o partido 

[pretendente] não católico do erro e que os filhos de ambos os sexos devem ser 

educados inteiramente na religião católica152. 

 

Conforme o Pontífice, aqueles que promoviam os casamentos mistos contrariavam 

a fé católica, mais precisamente as elaborações milenares acerca do Matrimônio, uma vez que 

não pediam a permissão a Igreja, ou uma dispensa, e tampouco concordavam com as obrigações 

resultantes após a união, incluindo a educação dos filhos na fé “verdadeira e irrefutável”. Ele 

assinalava que:   

[...] De fato, chegou a um ponto em que essas mesmas pessoas insistem que o 

casamento misto deve ser aprovado quando o parceiro herético é uma pessoa 

divorciada cujo ex-cônjuge ainda está vivo. Para esse fim, lançam sérias ameaças de 

punição, a fim de induzir os padres a anunciar casamentos mistos nas igrejas e, 

posteriormente, defender o ato pelo qual esses casamentos foram contratados ou, pelo 

menos, conceder às partes contratantes o que chamam de cartas dimissórias. 

Finalmente, algumas dessas pessoas mal orientadas tentam convencer a si mesmas e 

 
150 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Encíclica Mirari Vos: sobre os principais erros. 14 de agosto de 1832. 
151 Idem.  
152 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Breve Summo Iugiter Studio, sobre os casamentos mistos. 27 de maio de 

1832, n. 1.  
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a outras pessoas de que os homens não são salvos apenas na religião católica, mas que 

mesmo os hereges podem alcançar a vida eterna153.  

 

Em outras ocasiões, pretendia-se o casamento após o divórcio, mesmo que um dos 

envolvidos ainda estivesse vivo e disposto a reatar os laços matrimoniais. Esquecia-se que, 

apesar do desquite, o vínculo era forte e embasado na lei divina, não podendo ser desfeito por 

homens e/ou mulheres.  

Esse vínculo não pode ser quebrado pela autoridade humana. Portanto, um casamento 

misto nesses casos não é apenas ilícito, mas é totalmente inválido e adúltero. A única 

exceção é quando o casamento anterior, que a parte herética considera dissolvida pelo 

divórcio, era totalmente inválido por causa de algum impedimento canônico. Neste 

último caso, não apenas todas as coisas que foram ditas acima devem ser observadas, 

mas o novo casamento não deve ser permitido até que o primeiro casamento tenha 

sido declarado inválido por um julgamento eclesiástico feito de acordo com padrões 

canônicos154.  

 

Em 30 de abril de 1841, no Breve Quas Vestro, o Pontífice voltou a mencionar os 

perigos do casamento misto. Escrevendo especialmente para os prelados e pastores da Hungria, 

Gregório XVI afirmava que “Às vezes, devido às condições de tempo, pessoa ou local, o 

casamento de um não-católico com um católico sem as precauções prescritas pela Igreja não 

pode ser evitado sem o perigo de maior mal ou escândalo em detrimento da religião”155. Embora 

sendo proibida e ilícita, era melhor que a união – mesmo não aprovada, fosse realizada com a 

presença de um bispo ou presbítero.   

Em tais ocasiões, o presbítero católico, ou qualquer outro padre com sua delegação, 

pode estar presente nesses casamentos de maneira meramente física, sem o benefício 

de qualquer tipo de rito eclesiástico. Ele poderia agir apenas como uma testemunha 

qualificada, como eles dizem ou autorizam; tendo ouvido o consentimento de ambos 

os cônjuges, ele poderá, posteriormente, de acordo com seu cargo, entrar em ato como 

válido nos registros matrimoniais156. 

 

Todavia, a tolerância para o casamento misto não extinguiria a legitimidade dos 

cânones acerca do Matrimônio. Os pastores e seus ajudantes deviam agir zelosamente junto aos 

noivos, tomando precauções para que “o perigo da perversão”157 não fosse inserido no seio da 

família em construção. Era viável afirmar a potencialidade da conversão do noivo não-católico, 

demonstrando alguns benefícios, tais como a importância das regulações educacionais para a 

castidade, sem desentendimentos e problemas de compreensão no lar.  

 
153 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Breve Summo Iugiter Studio, sobre os casamentos mistos. 27 de maio de 

1832, n.2.  
154 Ibidem, n.8.  
155 GREGÓRIO XVI, Papa (1831-1846). Breve Quas Vestro: sobre os casamentos mistos. 30 de abril de 1841, n. 

6. 
156 Idem,  
157 Idem, n.7.  
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No Syllabus errorum modernorum, anexado a encíclica Quanta Cura, cinco anos 

antes do Concílio Vaticano I, Pio IX assinalava alguns erros acerca do Matrimônio: 1) a 

descrença de que Jesus Cristo tinha elevado o casamento ao nível de sacramento, 2) a ideia de 

que o Matrimônio podia ser desfeito, pois se tratava apenas de um contrato entre um homem e 

uma mulher, 3) a premissa de que a Igreja Católica não tinha o mando de estabelecer 

impedimentos a união, pois pertencia aos governantes promover esse impedimento, 4) a 

incapacidade de nulidade do Matrimônio por parte da Igreja Católica, 5) a ideia de que as causas 

matrimoniais e esponsalícias pertenciam a jurisdição civil158.  

Pio IX também apontava o erro de administração das escolas públicas, sob 

organização dos Estados-nações – proibindo que a Igreja Católica se intrometesse na direção 

dos estudos – na concessão de títulos, nos ensinamentos ministrados e na aprovação dos 

professores. Refutando as postulações advindas do Capitalismo e, principalmente do 

Socialismo, ele advertia que as regulações educacionais para a castidade estavam em vias de 

uma derrapagem profunda, visto que os adeptos de tais sistemas socioeconômicos:  

[...] asseguram que ‘a sociedade doméstica deve toda sua razão de ser somente ao 

direito civil e que, portanto, somente da lei civil se derivam e dependem todos os 

direitos dos pais sobre os filhos e, sobretudo, do direito, da instrução e da educação’. 

Com essas máximas tão ímpias como suas tentativas, não intentam esses homens tão 

falazes senão subtrair, por completo, a saudável doutrina e influência da Igreja à 

instrução e educação da juventude, para assim infeccionar e depravar miseravelmente 

as ternas e inconstantes almas dos jovens com erros mais perniciosos e com toda a 

sorte dos vícios. Com efeito; todos quantos maquinavam perturbar a Igreja ou o 

Estado, destruir a reta ordem da sociedade, e assim suprimir todos os direitos divinos 

e humanos, dirigiam seu empenho e esforços no intuito de enganar e depravar, como 

já fizemos anotar, a juventude, em cuja corrupção depuseram toda a sua esperança. 

Esta é a razão porque o clero – secular e regular – apesar dos incendidos elogios que 

um e outro tem merecido em todos os tempos, como o testemunham os mais antigos 

documentos históricos, assim na ordem religiosa como no nível civil e literário, é 

objeto de suas mais nefandas perseguições, e andam dizendo que esse clero ‘por ser 

inimigo da verdade, da ciência e do progresso deve ser apartado de toda a ingerência 

na instrução da juventude’159.  

 

Após o Concílio Vaticano I, em 10 de fevereiro de 1880, Leão XIII promulgou a 

encíclica Arcanum Divinae Sapientiae, onde apresentava pareceres sobre a família em fins do 

século XIX. Conforme o Pontífice romano, “a sociedade doméstica”, tinha o seu início e 

fundamento no Matrimônio160. Os cônjuges deviam manter uma fidelidade constante e a ajuda 

solícita contínua. O homem era o “chefe da família” e a mulher a “carne de sua carne e osso 

 
158 PIO IX, Papa (1846-1878). Syllabus errorum modernorum. in: Encíclica Quanta Cura: sobre os principais erros 

da época.18 de dezembro de 1864. 
159 PIO IX, Papa (1846-1878). Encíclica Quanta Cura: sobre os principais erros da época.18 de dezembro de 1864, 

n. 5. 
160 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae: sobre a família. 10 de fevereiro de 

1880, n. 4.  
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dos seus ossos”, devendo obedecê-lo, “não como uma escrava, mas companheira”161. Os filhos 

deviam aceitar as escolhas dos seus pais e honrá-los conscientemente. Os pais, por sua vez, 

necessitavam dedicar todas as preocupações e pensamentos para proteger os filhos e educá-los 

para o respeito aos desígnios de Deus.   

De acordo com o Pontífice romano, a Igreja Católica era encarregada de proteger a 

“sociedade doméstica”, pois assim quis o seu fundador, Jesus Cristo. Por longo tempo, a Igreja 

Católica tinha tomado alguns “cuidados vigilantes”: combateu o incesto e a união entre pessoas 

de grau próximo, combateu seitas que atacaram a própria santidade do Matrimônio e 

movimentos que buscavam eliminá-lo. Julgou e legislou sobre as uniões matrimoniais e, em 

alguns casos, discordou de instituições civis. Estabeleceu o mesmo tipo de união para todos, 

independentemente da posição socioeconômica; proibiu que o esposo punisse a adúltera com a 

morte e violasse a fidelidade jurada162.  

A Igreja Católica também limitou as decisões dos pais, “de modo que eles não 

tirassem nada da justa liberdade dos filhos ou filhas que desejassem se casar”163, proibiu 

casamentos baseados em fraudes e violências, preservando a segurança e honestidade entre os 

envolvidos; defendeu o decoro e a integridade da religião dentro da família e na transmissão 

das crenças. Por tudo isso, a Igreja Católica era a “guardiã dessa instituição divina”164. No 

entanto, os governantes dos Estados-nações, no auge do poderio decisivo, buscavam consolidar 

o casamento civil, atribuindo os seus direitos, regulando sua discrição, renegando os preceitos 

religiosos. Os pastores da Igreja Católica estavam cada vez mais impossibilitados de legislar 

sobre “o bom funcionamento da família”, a partir do Matrimônio. As suas decisões já não eram 

mais levadas em conta, como séculos atrás, tampouco os seus benefícios a humanidade.  

De acordo com Leão XIII, a união entre o homem e a mulher não podia ser dividida 

em duas partes, ou seja o contrato e o sacramento, pois ela abrangia as duas facetas. Nenhum 

governante tinha a capacidade de desligar aquilo que só Deus, por intermédio dos seus pastores, 

realizava165. Aqueles que negavam a ordem da família, buscavam privá-la de toda a santidade, 

pervetiam os fundamentos da existência humana e contrariavam os desígnios da Divina 

Providência. Visavam destruir, como possível, o que tinha sido instituído por Deus166. No 

Matrimônio, realizava-se algo “sagrado e religioso, não adventício, mas inato; não recebido de 

 
161 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae: sobre a família. 10 de fevereiro de 

1880, n. 6. 
162 Ibidem, n. 9. 
163 Idem.  
164 Idem.  
165 Ibidem, n. 12. 
166 Ibidem, n. 13. 
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homens, mas enraizado na natureza”167. Assim como o Concílio de Trento tinha assinalado, no 

século XVI, os possíveis impedimentos para sua realização e as causas conjugais estavam 

dentro das competências dos juízes eclesiásticos168.  

Para o Pontífice, Deus quis colocar no Matrimônio fontes de utilidade pública e 

saúde. Além do aumento da quantidade de suas criaturas no mundo, a partir da procriação, 

também visou tornar as relações conjugais mais feliz. Respeitando os desígnios de Deus, a 

família tendia a garantir uma boa descendência, “tornando as crianças obedientes aos pais, 

servos dos seus senhores”169, acostumados a reverenciar o Criador.  

Segundo Leão XIII, nas últimas décadas do século XIX, as separações conjugais 

eram retificadas pelas leis dos homens e inseridas em distintos Estados-nações. Muitos 

pensavam que o divórcio possibilitava um “remédio mais eficaz contra a crescente corrupção 

dos costumes” 170. A incompatibilidade, a discórdia, a violação de fidelidade, o consentimento 

mútuo e outros fatores sugeriam a necessidade de separação. Os seus apoiadores perdiam “o 

medo saudável de Deus”171 e “excluiam o cumprimento dos seus deveres”172. Para eles, o 

Matrimônio era apenas suportável quando suas obrigações também assim o eram. No entanto, 

com a possibilidade de divórcio, a união tendia a cair de novo na “escravidão da natureza 

viciada e da pior tirania das paixões”173. 

Ele aferia que, no século XIX, as alianças conjugais perdiam sua estabilidade; a 

benevolência mútua era enfraquecida; as invenções humanas ofereciam incentivos perigosos 

para a infidelidade; o cuidado e educação das crianças tornava-se mimado; a dignidade das  

mulheres era diminuida e elas corriam o risco de serem abandonadas por seus maridos, após 

satisfazê-los. Os incentivos aos divórcios, se espalhavam a cada dia, “invadindo a mente de 

muitos, como uma doença contagiosa ou como uma torrente que transbordava os diques 

quebrados”174. Aumentava a depravação na esfera pública e privada, acompanhada de 

dissensões, ódios e desentendimentos entre uns e outros, além de uma “frouxidão moral 

terrível”175. Apesar disso, a ruína da “sociedade doméstica” ainda era defendida por Comunistas 

 
167 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae: sobre a família. 10 de fevereiro de 

1880, n. 11.  
168 Idem. 
169 Ibidem, n. 15.  
170 Ibidem, n. 16.  
171 Idem. 
172 Idem. 
173 Idem.   
174 Ibidem, n. 17.  
175 Ibidem, n. 18. 
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e Socialistas, impulsionada por preceitos protestantes e de religiões pagãs, além de um descuido 

estatal prejudicial a todos.  

Conforme Leão XIII, o bem-estar público não tinha no divórcio um motivo 

plausível176. Jesus Cristo quis que entre o poder civil e o poder da Igreja Católica houvesse 

diferenças, com especificidades para cada um em suas respectivas funções, mas quis que entre 

ambos houvesse a concórdia e a parceria. Em alguns aspectos os dois poderes precisavam julgar 

as coisas do mundo, em comum, para o bem da sociedade civil e da própria Igreja177.  

Os pastores da Igreja Católica clamavam aos governantes para que ajudassem na 

tutela e prosperidade da família, ao invés de transformá-la em “instituição fracionada de 

disputas”. Em contrapartida, com ou sem o apoio dos governantes, os pastores eram convidados 

a ensinar, infinitas vezes, que o Matrimônio não era instituido pela vontade dos homens, mas 

no princípio da superioridade e prestação de Deus, onde o homem foi feito para a mulher e vice-

versa, um para um, desde a criação. Ao promover a Nova Aliança entre Deus e o seu Povo, 

Jesus Cristo elevou a união entre o homem e a mulher de uma necessidade humana a um 

sacramento, concedendo a sua Igreja a capacidade de julgar e legislar sobre a união dos seus 

fiéis.  

O casamento civil não tinha a mesma validade do que a união realizada junto a 

Igreja. Não havia no mundo poder capaz de dissolver o vínculo de um Matrimônio ratificado e 

consumado entre dois cristãos. Caso, antes da morte de um dos cônjuges, o outro tivesse criado 

um novo vínculo matrimonial, por distintas razões, era culpado por um crime, um pecado e uma 

afronta ao Criador da “instituição divina”.  

O Matrimônio entre cônjuges que não compartilhavam os mesmos preceitos 

religiosos devia ser evitado, porque 1) dava origem a um tratamento e comunicação proibida 

em coisas sagradas, 2)  criava um perigo para  a religião do cônjuge cristão, 3) impedia a 

efetivação da castidade no lar, 4) levava a considerar a todas as religiões no mesmo nível, sem 

discriminação do que era verdadeiro e falso. Apesar dos riscos para a família,  se os noivos 

ainda insistissem na união, deviam fazer penitência e pedir, humildemente, o acesso ao rito 

mantido na Igreja Católica178. Os pastores decidiriam, caso por caso, a situação dos envolvidos.  

Em 1891, Leão XIII promulgou a Bula Rerum Novarum, sobre a condição dos 

operários. Nessa Bula, ele apresentava a família como uma “sociedade doméstica”, isto é, uma 

 
176 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Arcanum Divinae Sapientiae: sobre a família. 10 de fevereiro de 

1880, n.18.  
177 Ibidem, n. 23. 
178 Ibidem, n. 26.  
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“sociedade muito pequena certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil, à qual, desde 

logo, será forçosamente necessário atribuir certos direitos e certos deveres absolutamente 

independentes do Estado”179. Para ele:  

[...] a sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma prioridade lógica e uma 

prioridade real, de que participam necessariamente os seus direitos e os seus deveres. 

E se os indivíduos e as famílias, entrando na sociedade, nela achassem, em vez de 

apoio, um obstáculo, em vez de proteção, uma diminuição dos seus direitos, dentro 

em pouco a sociedade seria mais para se evitar do que para se procurar180. 

 

A “sociedade doméstica” tinha como fundamento a autoridade paterna, tendo 

também independência nos seus direitos, pelo menos iguais em relação a sociedade civil. 

Segundo o Pontífice:  

Certamente, se existe algures uma família que se encontre numa situação desesperada, 

e que faça esforços vãos para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público 

venha em seu auxílio, porque cada família é um membro da sociedade. Da mesma 

forma, se existe um lar doméstico que seja teatro de graves violações dos direitos 

mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um os seus direitos. Não 

é isto usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los 

e defendê-los como convém. Todavia, a ação daqueles que presidem ao governo 

público não deve ir mais além; a natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites. A 

autoridade paterna não pode ser abolida, nem absorvida pelo Estado, porque ela tem 

uma origem comum com a vida humana. [...] Assim, substituindo a providência 

paterna pela providência do Estado, os socialistas vão contra a justiça natural e 

quebram os laços da família181. 

 

Em 28 de dezembro de 1878, Leão XIII já assinalava os cuidados com o avanço da 

incredulidade e seus efeitos na família. Na encíclica Quod Apostolici Muneris, ele assinalava:  

A própria sociedade doméstica, que é o princípio e a base da cidade e do reino, 

ressente e experimenta necessariamente esta virtude salutar da Igreja, que contribui 

para a perfeita organização e para a conservação da sociedade civil. Pois bem sabeis, 

Veneráveis Irmãos, que a verdadeira constituição da sociedade é baseada, segundo a 

necessidade do direito natural, diretamente sobre a união indissolúvel do homem e da 

mulher e que é completada pelos direitos e deveres mútuos entre os pais e os filhos, 

entre os amos e os criados. Sabeis também que as doutrinas do socialismo 

desorganizam completamente a sociedade, porque, perdendo o apoio que lhe dá o 

casamento religioso, tem forçosamente de ver enfraquecer-se o poder do pai sobre os 

filhos, e os deveres dos filhos para com os pais182. 

 

Apesar das alterações mundiais, o Pontífice reiterava para os fiéis: “Que o homem 

seja o chefe da mulher como Cristo é o Chefe da Igreja”, e que “as mulheres sejam submissas 

a seus maridos e deles recebam as provas de amor fiel e constante, como a Igreja é submissa a 

Cristo, que a abraça com amor eterno e castíssimo”183. 

 
179 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Bula Rerum Novarum: sobre a condição dos operários. 15 de maio de 1891, n. 

6.  
180 Idem. 
181 Idem. 
182 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Quod Apostolici Muneris, sobre o socialismo e comunismo.  28 de 

dezembro de 1878, n. 22. 
183 Ibidem, n. 24.  
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Figura 4: Holy family with the infant Saint John the Baptist 

 

  

                   Fonte: GENTILESCHI, Orazio (1608) 

 

O Pontífice pedia para que os pastores da Igreja Católica reconhecessem a origem 

e o caráter dos males que assolavam a humanidade. Os pastores precisavam se esforçar para 

que as novas gerações, desde a mais tenra idade, aprendessem a amar a Deus e a respeitar a 

“Sua santa vontade”, além de refrearem os anseios da carne e conservar a ordem que Deus 

estabeleceu na sociedade civil e na sociedade doméstica.  

 

4.2.2. “Os meios e fins da Sociedade Doméstica”: a idealização da família restaurada 

 

Na primeira metade do século XX, o desenvolvimento da ciência e das técnicas 

contraceptivas, bem como as ações políticas e de contestação cultural, acabaram por influenciar 

mudanças na família. Temendo a desordem mundial, Pio XI agiu para a restauração da 

idealização da família, através de documentos pontifícios. Assim como os seus antecessores, 

Pio X e Bento XV, Pio XI ainda validava quais eram os erros modernos, incluindo aqueles 

referentes ao divórcio após o casamento civil e/ou misto.  

Em 31 de dezembro de 1930, ele estruturou algumas postulações acerca do 

Matrimônio na encíclica Casti Connubii, destacando que os cristãos precisavam manter a ordem 

da família, para que as ações, baseadas nos desejos e prazeres, jamais prejudicassem os filhos 

e impedissem a promessa de salvação. 
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De acordo com Pio XI, erros perniciosos e costumes depravados se espalhavam 

entre os cristãos. Muitos deles tinham “ignorância total da altíssima santidade do 

Matrimônio”184. Outros tantos o negavam imprudentemente ou apoiavam-se em “princípios 

falsos de uma moralidade nova e perversa”185. Nessas circunstâncias, cabia aos pastores, 

levantar a voz apostólica para “afastar das pastagens envenenadas as ovelhas que lhes foram 

confiadas”186, almejando conservá-las imunes.  

A encíclica tinha a intenção de apresentar “a verdadeira doutrina de Jesus Cristo a 

respeito do Matrimônio”187, para que os fiéis, ao terem conhecimento, concordassem os seus 

modos de pensar e proceder. Conforme o Pontífice:  

O Matrimônio não foi instituído nem restaurado pelos homens, mas por Deus; não foi 

pelos homens, mas pelo restaurador da própria natureza, Cristo Nosso Senhor, que o 

Matrimônio foi resguardado por lei, confirmado e elevado; por isso essas leis não 

podem depender em nada das vontades humanas nem sujeitar-se a nenhuma 

convenção contrária dos próprios esposos. É esta a doutrina da Sagrada Escritura, é 

esta a constante e universal tradição da Igreja, esta a definição solene do Sagrado 

Concílio de Trento, que, tomando as próprias palavras da Sagrada Escritura, proclama 

e confirma que a perpetuidade e a indissolubilidade do Matrimônio, bem como a sua 

unidade e imutabilidade, provêm de Deus, seu autor188.  

 

Pio XI dizia que a união entre um homem e uma mulher não surgia senão do livre 

consentimento de cada um deles. Quando os noivos decidiam contrair ou não o Matrimônio, 

submetiam-se “às leis divinas e as suas propriedades essenciais”189. O Matrimônio não estava 

fundado num “impulso cego de um instinto animal”, em que não se encontrava “nenhuma razão, 

nem vontade deliberada”190. Proibições, impedimentos e punições diante de “uniões 

vergonhosas que repugnavam à razão e à natureza”191 não eram impossíveis, mas a sua 

permanência representava algo delicado para ser desfeito. Segundo ele, a união conjugal era 

“uma decisão deliberada e firme das vontades: e desta conjunção dos espíritos, por 

determinação de Deus, nasce um vínculo sagrado e inviolável”192. 

Valendo-se dos escritos de Agostinho de Hipona, Pio XI reiterava que a procriação 

não tinha por finalidade apenas “encher a terra”, mas permitir que as criaturas de Deus 

honrassem e gozassem eternamente do céu. Recebidos de Deus, os filhos não representavam 

apenas um meio para realização dos interesses do pai ou da mãe, mas uma dádiva do Criador. 

 
184 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930,   n. 

3. 
185 Idem. 
186 Idem.  
187 Ibidem, n. 2.  
188 Ibidem, n. 5. 
189 Idem.  
190 Ibidem, n. 8.  
191 Ibidem, n. 9. 
192 Ibidem, n. 7. 
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Juntamente com os seus responsáveis, eram motivados a contribuirem para a permanência da 

fé cristã até o fim dos tempos.  

O Pontífice admitia que o bem da fidelidade conjugal contribuia para excluir ações 

desonestas, tais como a bigamia e o concubinato. A fidelidade conjugal assegurava “a 

inviolabilidade do santuário sagrado da família”193. O Matrimônio não realizava-se para a 

satisfação dos prazeres e a concretização dos desejos, mas para que ambos comperassem “na 

consecução de bens mais altos e eternos”194. Desejos e prazeres eram proibidos entre os 

cônjuges e mesmo que um deles permitisse jamais devia ser realizado, pois corrompiam a 

castidade.  

Segundo Pio XI, com a presença da castidade, o amor conjugal penetrava todos os 

deveres da vida familiar e tinha no Matrimônio o seu primado de nobreza. Esse amor conjugal 

não estava fundado somente na inclinação dos sentidos, que desvanecia rapidamente, nem nas 

palavras afetuosas dos cônjuges, mas no íntimo afeto da alma, sendo provado em obras 

cotidianas195. O amor conjugal ligava homem e mulher, além de servir de exemplo para os 

filhos. 

Conforme o Pontífice, assim como Tomás de Aquino tinha salientado séculos atrás, 

na família, havia uma “hierarquia doméstica”. Sendo o “coração” da família, a mulher estava 

abaixo da “cabeça”, isto é, do homem. Logo, precisava submeter-se a sua autoridade. A 

fidelidade conjugal possibilitava a “digna obediência”196 entre os cônjuges. Na “hierarquia 

doméstica”, era inapropriado “subverter ou prejudicar a estrutura essencial da própria família e 

a sua lei firmemente estabelecida por Deus”197. Todavia, Pio XI advertia que:  

Tal sujeição não nega nem tira à mulher a liberdade a que tem pleno direito, quer pela 

nobreza da personalidade humana, quer pela missão nobilíssima de esposa, mãe e 

companheira, nem a obriga a condescender com todos os caprichos do homem, 

quando não conformes à própria razão ou à dignidade da esposa, nem exige enfim 

que a mulher se equipare às pessoas que se chamam em direito “menores”, às quais, 

por falta de maior madureza de juízo ou por inexperiência das coisas humanas, não 

se costuma conceder o livre exercício dos seus direitos; mas proíbe essa licença 

exagerada que despreza o bem da família, proíbe que no corpo desta família se separe 

o coração da cabeça, com grande detrimento de todo o corpo e perigo próximo de 

ruína. Se efetivamente o homem é a cabeça, a mulher é o coração; e, se ele tem o 

primado do governo, também a ela pode e deve atribuir-se como coisa sua o primado 

do amor198. 

 

 
193 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

21.  
194 Ibidem, n. 37. 
195 Ibidem, n. 23.  
196 Ibidem, n. 30.  
197 Ibidem, n. 28.  
198 Ibidem, n. 27.  



173 
 

Mesmo com as novas investidas e criações humanas, o Matrimônio consumado 

jamais podia ser desfeito por nenhum divórcio. A indissolubilidade do Matrimônio, isto é, o 

seu bem precioso, permitia a defesa contra as tentações de infidelidade conjugal, além da 

exclusão de motivos de afastamento dos cônjuges (tais como a velhice) possibilitando uma 

tranquilidade segura contra a solidão e a própria permanência dos Estados-nações, pois eles 

“serão o que forem as famílias e o que forem os homens de que se compõem”199.  

Conforme Pio XI, no início do século XX, a “ordem da família” era desprezada  

entre ricos e pobres, operários e patrões, letrados e analfabetos, solteiros e casados, crentes e 

descrentes, adultos e jovens. Tendo forte repercussão e inserção entre estes últimos, pois “como 

à presa mais fácil, se lançam os laços mais perigosos”200.  

É um fato, em verdade, que não já em segredo, nas trevas, mas abertamente, posto de 

parte todo o sentido do pudor, quer oralmente, quer por escrito, pelas representações 

teatrais de todos os gêneros, pelos romances, pelas novelas e leituras amenas, pelas 

projeções cinematográficas, pelos discursos radiofônicos, enfim, por todas as 

descobertas mais recentes da ciência, se calca aos pés e se ridiculariza a santidade do 

Matrimônio; ao passo que ou se louvam os divórcios, os adultérios e os vícios mais 

ignominiosos, ou pelo menos se pintam com tais cores, que parecem querer mostrá-

los como isentos de qualquer mácula e infâmia. E não faltam livros que para tal se 

apresentam como científicos, mas que na realidade o mais das vezes não têm de 

ciências senão umas tinturas, com o fim de se poderem mais facilmente insinuar nos 

espíritos. E as doutrinas neles defendidas preconizam-se como maravilhas do espírito 

moderno, isto é, daquele espírito que se vangloria de amar só a verdade, de se ter 

emancipado de todos os velhos preconceitos, no número dos quais inclui e relega a 

tradicional doutrina cristã do Matrimônio201. 

 

O Pontífice assinalava que a escolha do companheiro tinha grande importância para 

uma pacata relação duradoura, pois dela dependia, em grande parte, “a felicidade ou 

infelicidade futura, podendo cada um dos cônjuges ser para o outro poderoso auxílio da vida 

cristã, no estado conjugal, ou então grande perigo e impedimento”202. Quem almejasse o 

Matrimônio, se não quisesse sofrer os castigos de uma escolha impulsiva, carecia refletir sobre 

a sua escolha levando em consideração os desígnios de Deus e a verdadeira religião de Jesus 

Cristo, a sua escolha em relação ao cônjuge e a futura prole, além da organização estável da 

sociedade que se originava exatamente da família. A quem pretendia o Matrimônio, advertia:  

Invoque com fervor o auxílio divino, a fim de que possa escolher de acordo com a 

prudência cristã, e já não movido pelo cego e indômito ímpeto da paixão ou pelo mero 

desejo do lucro, ou por qualquer outro impulso menos nobre, mas por amor verdadeiro 

e ordenado, por afeto sincero para com o futuro cônjuge, e tendo em vista no 

Matrimônio exatamente aqueles fins para os quais foi instituído por Deus. Não deixe 

finalmente de pedir aos pais conselho prudente acerca da escolha por fazer, antes tenha 

isso em grande conta, para que, mediante a maior experiência e maduro conhecimento 

 
199 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930 n. 

37. 
200 Ibidem, n. 47. 
201 Ibidem, n. 46. 
202 Ibidem, n. 121. 
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das coisas humanas que eles têm, possa evitar erros prejudiciais e obtenha também 

mais copiosamente, ao contrair o Matrimônio, a bênção divina do quarto 

mandamento: ‘Honra teu pai e tua mãe (que é o primeiro mandamento dotado de 

promessa) para que sejas feliz e vivas longamente sobre a terra’203.  

 

Segundo o Pontífice, as instituições e os costumes vigentes destacavam que a 

procriação podia ser realizada dentro ou fora do Matrimônio, “como se a libertinagem de uma 

mulher impudica gozasse quase dos mesmos direitos que a casta maternidade da legítima 

consorte”204. Além disso, emergiam outras formas de união conjugal entre o homem e a mulher, 

tais como o “casamento temporário, casamento de experiência e casamento amigável”205, que 

reclamavam a liberdade dos envolvidos e todos os direitos do Matrimônio, com exceção do 

vínculo indissolúvel.  

Depois de vinte séculos, a Igreja Católica continuava salientando que uma família 

“construída sobre a rocha, isto é, sobre o mútuo amor entre os cônjuges e firmada numa 

consciente e constante união das almas” 206, jamais seria desestabilizada. No entanto, os 

governantes dos Estados-nações favoreciam a dissolução do próprio casamento civil. Permitiam 

a união entre um homem e uma mulher que não compartilhavam das mesmas crenças religiosas, 

sem pedir consentimento aos pastores da Igreja Católica ou de igrejas cristãs dissidentes. Esse 

tipo de união resultava em sérias consequências para os cônjuges e para os futuros filhos destes. 

Do casamento civil, derivava “uma triste defecção da religião nos descendentes, ou, pelo 

menos, a queda fácil naquela negligência religiosa que se chama indiferença, vizinha da 

incredulidade e da impiedade”207.  

O Pontífice advertia que os “defensores do neopaganismo” atacavam a 

indissolubilidade do Matrimônio, declarando lícito o divórcio, “para que uma nova lei, mas 

humana” 208, pudesse substituir a lei de Deus. Eles apresentavam inúmeros motivos em favor do 

divórcio, tais como vícios e culpas, desentendimentos e restrições nas relações. Outros 

chegavam até mesmo a frisar que o divórcio podia ser realizado por qualquer motivo. Não 

compreendiam os malefícios do casamento civil e os benefícios do Matrimônio.  

De um lado, com a firmeza do vínculo os Matrimônios são absolutamente seguros; do 

outro, ao contrário, com a possibilidade e até probabilidade do divórcio o laço nupcial 

se torna inconsistente, ou, pelo menos, objeto de ansiedade e suspeitas. Por um lado, 

fica admiravelmente consolidada a mútua benevolência e comunhão dos bens; pelo 

outro, fica deploravelmente enfraquecida, se se admitir a faculdade de separação. De 

um lado, fortes proteções à fidelidade dos cônjuges; do outro, perniciosos 

 
203 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

121. 
204 Ibidem, n. 51.  
205 Ibidem, n. 51. 
206 Ibidem, n. 79.  
207 Ibidem, n. 86. 
208 Ibidem, n. 88.  
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incitamentos à infidelidade. Por um lado, eficazmente promovida a procriação, a 

proteção e educação da prole; pelo outro, sempre expostas aos mais graves prejuízos. 

Por um lado, estancada a multíplice oportunidade de discórdias entre as famílias e os 

parentes; pelo outro, oferecidas ocasiões mais frequentes a estas discórdias. Por um 

lado, mais facilmente suprimidos os germes de dissensões; pelo outro, mais copiosa e 

largamente espalhados. Por um lado, principalmente, reintegrada e felizmente 

restaurada a dignidade e a missão da mulher na família e na sociedade; pelo outro, 

indignamente rebaixada, exposta como está a esposa ao perigo de ‘ser abandonada 

depois de ter servido à paixão do homem’209. 

 

De acordo com Pio XI, no começo do século XX, os tribunais estavam repletos de 

palavras mentirosas e astutas, pois alguns cometiam propositalmente ou mentiam 

descaradamente sobre delitos, a fim de que os juízes dissolvessem o vínculo210. Diante disso, 

ele clamava para que os governantes fixassem causas para a separação, as condições, a forma e 

devidos cuidados para proteger a família, uma vez que era urgente “remover, na medida do 

possível, todos os danos derivados para os cônjuges, para a prole e para própria comunidade 

civil”211.  Os prejuízos do divórcio já eram visíveis, tais como “a incrível depravação da família 

nas regiões absolutamente dominadas pelo Comunismo”212.  

O Pontífice clamava para que em situações precárias, especialmente quando os 

subsídios privados não bastassem para a manutenção da família, os governantes contribuíssem 

para suprir a insuficiência ou minimizá-la. Priorizando preços justos e trabalhos dignos, 

careciam ajudar para que as mulheres não fossem obrigadas a deixar suas casas, abandonando 

seus esposos e filhos, a fim de diminuir as carências cotidianas (alimentação, aluguel da casa, 

remédios etc.).  

Segundo Pio XI, não procediam a favor da desordem os cônjuges que se 

relacionavam intimamente, mesmo que não houvesse a capacidade de nascer um filho, devido 

a incapacidades biológicas. Além do ato conjugal, eles precisavam valorizar os “fins 

secundários” do Matrimônio, tais como o auxílio mútuo e a quietude da concupiscência. No 

entanto, a procriação devia ser mantida para aqueles que não tinham deficiência ou 

incapacidades corporais213, pois os cônjuges não possuíam a permissão de interditar a 

possibilidade de uma nova vida.  

De acordo com o Pontífice romano, as causas pelas quais se defendia o mau uso do 

Matrimônio, eram “vergonhosas” e “não raras vezes, imaginárias ou exageradas”214. Alguns 

 
209 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

96.  
210 Ibidem, n. 89.  
211 Ibidem, n. 94.  
212 Ibidem, n. 98. 
213 Ibidem, n. 60.  
214 Ibidem, n. 59. 
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casais reclamavam por mais liberdade. Diante dos aborrecimentos causados pelos filhos, 

almejavam “somente satisfazer a sua voluptuosidade, sem nenhum encargo” 215, enquanto 

outros argumentavam que não podiam manter a continência, tampouco permitir o nascimento 

de filhos. Queriam apenas realizar os desejos e sentir inúmeros prazeres.  

Atenta as produções científicas e contestações sociais, a Igreja Católica conhecia 

admiravelmente o que se dizia a respeito da “saúde da mãe” e do “perigo da sua vida”216. Notava 

que os sofrimentos da mãe, “para cumprir plenamente o dever natural, só Deus, riquíssimo e 

misericordiosíssimo, lhe poderá retribuir e lhe dará certamente não só em medida cheia, mas 

superabundante”217. Apesar disso, a Igreja assegurava que o modelo a ser seguido era o de 

Maria, a mãe zelosa, boa e casta. Maria representava o anseio da procriação dissociada dos 

partos sangrentos, onde muitas moças morriam “ao darem à luz”. Por isso, era viável, para todas 

as mulheres, a crença em “Nossa Senhora do Bom parto”, pois a majestosa santa as protegeria 

na hora exata (BADINTER, 1985).  

No século XX, em torno das “indicações médicas e terapêuticas”, sobre o 

nascimento dos filhos, aumentavam divergências significativas. Uns julgavam que isso cabia 

as decisões da mãe e do pai. Outros consideravam lícita a interrupção da vida, a não ser que 

houvesse gravíssimas causas. Em diversas localidades, os Estados-nações reconheciam leis 

penais contra a morte dos filhos, gerados, mas ainda não nascidos. No entanto, em outras 

localidades, havia a intenção de pedir aos governantes para que eles prestassem auxílio “nessas 

operações assassinas”218. A respeito disso, o Pontífice romano advertia:  

Veneráveis Irmãos, quanta compaixão sentimos pela mãe a quem o cumprimento do 

seu dever natural expõe a graves perigos da saúde e até da própria vida; mas que causa 

poderá jamais bastar para desculpar de algum modo a morte direta do inocente? 

Porque é desta que aqui se trata. Quer a morte seja infligida à mãe, quer ao filho, é 

contra o preceito de Deus e a voz da natureza: ‘Não matar’ [...] A vida de um e de 

outro é de fato coisa igualmente sagrada, que ninguém, nem sequer o poder público, 

terá jamais o direito de destruir. Insensatissimamente se faz derivar contra os 

inocentes o jus gladii, que não tem valor senão contra os culpados; também de maneira 

nenhuma existe aqui o direito de defesa até ao sangue contra o injusto agressor (pois 

quem chamará injusto agressor a uma criancinha inocente?); tampouco o chamado 

direito de extrema necessidade, que pode ir até à morte direta do inocente. Os médicos 

que têm probidade e ciência profissional louvavelmente se esforçam por defender e 

conservar ambas as vidas, a da mãe e a do filho; pelo contrário, mostrar-se-iam 

indigníssimos do nobre título e da glória de médicos aqueles que, sob a aparência de 

arte médica ou movidos de mal-entendida compaixão, se entregassem a práticas 

assassinas219. 

 

 
215 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

54.  
216 Idem. 
217 Idem.  
218 Ibidem, n. 63.  
219 Ibidem, n. 64.  



177 
 

Com o avanço da medicina, era possível descobrir se um casal tinha a capacidade 

de gestar filhos com deficiência. Em algumas situações, priorizava-se até mesmo pelo fim da 

procriação entre eles. Segundo o Pontífice, tais privações, ancoradas em intervenções médicas, 

atribuíam para governantes um direito que jamais tiveram e poderiam ter, pois não cabia a eles 

proibir o que agradava a Deus: a procriação220. Se os magistrados públicos não defendessem a 

vida dos bebês e as deixassem ou entregassem às decisões médicas, aprovando leis e decretos 

em favor da morte prematura, seriam severamente punidos, pois “Deus é juiz e vingador do 

sangue inocente, que da terra clama ao céu”221.  

Contrariando os preceitos religiosos, os “mestres do erro” ofuscavam a pureza e a 

castidade conjugal, com ditos e escritos, alegando que o afeto e as relações sexuais com outros 

eram proibidos por causa de “uma antiga mesquinhez da inteligência e do coração ou um abjeto 

e vil ciúme”. Alguns chegavam a afirmar que muitos tinham “uma constituição sexual 

congênita” que não era satisfeita “dentro dos estreitos limites da monogamia”222.  

Esses “mestres do erro” também defendiam a subversão das relações entre o homem 

e a mulher. Muitos deles afirmavam que a mulher era uma escrava da relação conjugal, 

prezando a sua emancipação em três postulações: 1) no governo da “sociedade doméstica” – a 

família, 2) na administração dos bens e 3) na exclusão e supressão dos filhos, mediante suas 

vontades. Além da emancipação socioeconômica e fisiológica, os “mestres do erro” almejavam 

que a mulher se tornasse livre dos seus encargos, quer conjugais ou maternos. Queriam que ela 

tivesse a liberdade de ter, gerir e administrar negócios particulares, relegando a família ao 

segundo plano. Visavam que ela tivesse acesso as funções e negócios públicos, mesmo que se 

afastassem dos cuidados domésticos223.  

Pio XI reiterava que esses erros contribuíam para uma fajuta igualdade entre o 

homem e a mulher e uma falsa liberdade para esta última, expressando a corrupção da índole 

feminina e da dignidade materna. O homem ficava sem o auxílio da esposa, os filhos sem a 

presença da mãe, a casa sem a sua vigilante guarda. De tudo isso emergia o caos, pois: 

[...] essa falsa liberdade e essa fajuta igualdade com o homem redundam em prejuízo 

da própria mulher; porque, se a mulher desce daquele trono real a que dentro do lar 

doméstico foi elevada pelo Evangelho, depressa cairá na antiga escravidão (se não 

aparente, certamente de fato), tornando-se, como no paganismo, mero instrumento do 

homem224. 

 

 
220 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

66.  
221 Ibidem, n. 67. 
222 Ibidem, n. 73.  
223 Ibidem, n. 75.  
224 Ibidem, n. 76.  
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Contra esses “mestres do erro”, cabia aos governantes “adaptar às necessidades e 

exigências hodiernas aos direitos civis da mulher”, levando em consideração o que era  

“requerido pela diversa índole natural do sexo feminino, pela honestidade dos costumes e pelo 

interesse comum da família”, além da manutenção da ordem da “sociedade doméstica”, pois 

esta ordem tinha sido realizada por “uma autoridade e sabedoria mais alta que a humana”225. 

Os pastores deviam ensinar os cônjuges a renunciar “os desejos desenfreados” e as 

comodidades da solteirice em prol da família, pois quando o ato conjugal era destituído da sua 

força procriadora infringia a lei de Deus. Aqueles que ousassem cometer tais ações se tornavam 

“réus de culpa grave”226. Quando realizavam apenas para a satisfação dos seus desejos e 

prazeres, estavam procedendo “contra a natureza” e praticando “um ato torpe e intrinsecamente 

desonesto”227.  

Mesmo sem o apoio dos governantes, os pastores estavam chamados a incentivar a 

participação de suas “ovelhas” (cônjuges e filhos) nos sacramentos, mantendo a devoção e a 

piedade a Jesus Cristo. Deviam reforçar a premissa de que a aversão ao parceiro, 

aborrecimentos cotidianos, o desprezo aos filhos e tudo que pudesse corromper a harmonia 

diária careciam de renúncia constante228.  

Assim, agradecerão os cristãos a Deus de todo o coração o estarem vinculados pelo 

preceito e constrangidos com suave violência a manter-se os mais afastados possível 

de toda a idolatria da carne e da ignóbil escravidão da impureza. Sentirão profundo 

horror e evitarão com o maior empenho as nefandas opiniões que hoje exatamente, 

para desonra da verdadeira dignidade humana, se vão divulgando oralmente e por 

escrito, apresentando com o rótulo de Matrimônio perfeito um ‘Matrimônio 

depravado’, como justa e merecidamente foi chamado229. 

 

Os pastores da Igreja Católica, semelhante aos governantes, estavam convidados a 

repudiar os erros e perigos do casamento civil e criar possíveis medidas para proteger a família, 

visto que esta proteção, desde que estivesse de acordo com os desígnios de Deus, proporcionaria 

a ordem em meio ao caos que se espalhava no mundo. Em tempos de desvios, os pastores eram 

responsáveis por advertir que: 

[...] devem os cônjuges propor-se com firmeza e constância de vontade e sem 

hesitação alguma a cumprir os mandamentos de Deus no que respeita ao Matrimônio, 

isto é, prestar-se mutuamente o auxílio da caridade, mantendo a fidelidade da 

castidade, não tentando jamais contra a estabilidade do vínculo, usando sempre dos 

direitos matrimoniais de harmonia com o senso e a piedade cristã, particularmente no 

 
225 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

78.  
226 Ibidem, n. 57.  
227 Ibidem, n. 55.  
228 Ibidem, n. 118.  
229 Ibidem, n. 112. 
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primeiro período da união, de forma que, se em seguida as circunstâncias devidas ao 

hábito impuserem a continência, a ambos se torne mais fácil observá-la230. 

 

A ordem da família não era algo fixo e intocável historicamente, necessitava de 

ação para preservação nas gerações vindouras, necessitava de argumentos meticulosos de 

convencimento. Assim, cabia aos pastores relembrar os desígnios de Deus para esta ordem, 

“não uma só vez e superficialmente, mas amiúde e profundamente, com argumentos claros e 

sólidos”231, para que cada integrante da família continuasse apto a salvação, por meio da 

obediência.  

Nessa densa conjuntura histórica, a família apresentava-se como referencial de 

manutenção da fé, embora também se encontrasse numa situação contraditória. “Fortalecida em 

sua dignidade e poder por toda a sociedade, que nela vê um mecanismo regulador fundamental, 

ela tenta impor a seus membros seus próprios fins, considerando o interesse do grupo superior 

ao de seus integrantes”.  Em contrapartida, “a proclamação do igualitarismo, os progressos 

insensíveis, mas constantes, do individualismo exercem pressões centrífugas, geradoras de 

conflitos, que por vezes chegam à ruptura” (PERROT, 2009b, p.246).  

Nas posições socioeconômicas menos abastadas, o pai e a mãe dedicavam-se a uma 

dura jornada de trabalho para prover materialmente o sustento da família, restando-lhe poucos 

momentos para o descanso e interação afetiva com os filhos. As regulações educacionais para 

a castidade estavam comprometidas, pois o pai e a mãe delegavam para outros a função 

educadora. Nas posições mais abastadas ainda era comum enviar as crianças para centros de 

formação intelectual e de civilidade, tais como os internatos. Ainda era comum um 

distanciamento entre o que se ensinava no lar e nas escolas, colégios e universidades, 

provocando questionamentos existenciais na juventude. 

De acordo com Pio XI, tais regulações educacionais não podiam ser deixadas de 

lado ou repassadas apenas por institições escolares. Pai e mãe eram os primeiros educadores e 

precisavam ensinar a “Palavra da Salvação” no cotidiano, pois o futuro da humanidade dependia 

de tais ações contrárias a propagação dos pecados da carne.  

Desde o processo de industrialização, houve a separação entre a moradia e o espaço 

de produção. Quando as manufaturas deixaram de ser produzidas nas casas, indo para as 

fábricas, as mulheres foram incentivadas a permanecerem onde estavam, tornando-se boas 

“donas do lar”, até que os verdadeiros “donos” retornassem da labuta diária. Contudo, em favor 

 
230 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 

115. 
231 Ibidem, n. 110.  
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de melhores condições de subsistência, as mulheres começaram a ajudar na renda doméstica, 

não apenas por uma escolha individual. Com as alterações socioeconômicas e culturais, elas 

tornaram-se mais visíveis na esfera pública. 

[...] foram ocupando espaço na esfera pública, tanto para atender às necessidades do 

mercado de trabalho quanto da própria família, uma vez que o homem já não dava 

conta do seu papel de provedor. Com a necessidade de trabalhar – seja para completar 

a renda familiar, seja por realização pessoal –, a mulher se defronta com novas 

questões, como o controle contraceptivo diante da decisão de ter ou não filhos, e a 

necessidade de dividir tarefas e responsabilidades, na esfera doméstica. 

Consequentemente, todas essas questões tiveram implicações na vida dos homens 

(ARAÚJO, 2005, p. 50).  

 

Enquanto algumas mulheres, abandonavam seus filhos após o nascimento, seja por 

falta de condições para criá-los ou falta de afeto; outras vislumbravam aumentar a quantidade 

da prole, pois os filhos ajudavam no trabalho. Além do cuidado com a casa e os filhos pequenos, 

elas tinham que trabalhar no lar dos outros, nas fábricas ou nas indústrias.  

A pressão sobre as mulheres também acontecia nos lares dos burgueses. Elas 

também eram convocadas a se tornarem “boas mães”, aceitando o que estava intrínseco em sua 

“Natureza humana”. Aquelas que não se adequavam a isso eram julgadas socialmente, vistas 

como ingratas e amarguradas, rebeldes contra a própria natureza e/ou os desígnios de Deus. 

Apesar das diversidades dos lares, a maternidade trazia um peso enorme para os modos de 

existência delas, pois sublinhavam um suposto “instinto” e/ou dom divino (PERROT, 2009a; 

LINS, 2012b). Em ambos os casos, enquanto as regulações educacionais para a castidade eram 

cobradas para serem mencionadas pelas mães, os pais perdiam paulatinamente a participação 

nessa “nobre missão cotidiana”, embora ainda tivessem a obrigação de tomarem “a última 

decisão”, darem “o ponto final” em determinadas escolhas. As mães deviam acompanhar o 

desenrolar educativo, enquanto os pais deviam avaliar os resultados obtidos. Um cuidado 

especial devia ser dado a juventude: idade onde os pecados da carne afloravam-se. De acordo 

com Pio XI: 

Apesar de toda a sua sabedoria, Deus teria provido deficientemente a sorte dos filhos 

e de todo o gênero humano se àqueles a quem deu o poder e o direito de gerar não 

tivesse dado também o dever e o direito de educar. Ninguém efetivamente pode 

ignorar que o filho não pode bastar-se e prover-se a si mesmo, nem sequer no que 

respeita à vida natural nem, muito menos, no que se refere à vida sobrenatural, mas 

precisa por muitos anos do auxílio de outrem, de formação a educação. É, aliás, 

evidente que, conforme as exigências da natureza e a ordem divina, este dever e direito 

de educação da prole pertence em primeiro lugar àqueles que começaram pela geração 

a obra da natureza e aos quais é proibido expor a que se perca a obra começada, 

deixando-a imperfeita. Ora, a esta tão necessária educação dos filhos provê do melhor 

modo possível o Matrimônio em que, estando os pais ligados entre si por vínculo 

indissolúvel, sempre se coadjuvem e auxiliem mutuamente232. 

 
232 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Casti Connubii: sobre o Matrimônio cristão. 31 de dezembro de 1930, n. 
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Conforme o Pontífice, fora do lar, as moças e rapazes, deviam estudar separados, 

aprender sobre as profissões e/ou atividades “certas”, de acordo com os sexos. Quanto mais 

contato entre eles, mas resultados danosos poderiam acontecer. As divisões entre os sexos 

deviam ser, portanto, mantidas.  

Entre finais do século XIX  e início do século XX, enquanto algumas escolas 

católicas direcionavam suas práticas pedagógicas para um sexo específico, sendo conhecidas 

como espaços educativos apropriados para a formação integral da infância e juventude, 

masculina ou feminina; aumentava a quantidade das escolas laicas, que prezavam a coeducação, 

isto é, a junção dos sexos no mesmo espaço educativo, com matérias similares. A convivência 

com a diferença sexual despertava oposição da Igreja Católica, pois para eles manifestava-se 

como uma afronta a família e as tradições religiosas, além de colocar em risco o pudor das 

meninas e a virilidade dos rapazes (AUAD, 2006; LOURO, 2008).  

Contrários à ideia de igualdade entre os sexos nas escolas laicas, o Pontífice 

sublinhava que, mesmo com a frequência em tais instituições, as moças e rapazes careciam de 

exemplos no lar. Desde cedo, o menino devia ser levado a se identificar com o pai e a menina 

com a mãe. A socialização do menino destacaria a futura profissão e autoridade que, 

posteriormente, iria adquirir. A socialização da menina enfatizaria os afazeres domésticos e a 

submissão as vontades cotidianas do pai. Preparando-a para a contínua submissão na futura 

família, junto ao esposo. 

Em finais do século XIX, Leão XIII, na encíclica Sapientiae Christianae, sobre os 

principais deveres dos cidadãos cristãos, de 10 de janeiro de 1890, já argumentava que o pai e 

a mãe tinham o direito a educação dos filhos e esta devia estar em harmonia com os preceitos 

da Igreja Católica. O pai e a mãe eram obrigados a atribuir esforço e dedicação para impedir 

qualquer atentado contra a castidade.   

A família contém em si os germes da sociedade civil, e é em grande parte no lar 

doméstico que se vai criando a sorte dos Estados. Tão verdade é isso que os que se 

propõem arrancá-los ao cristianismo, começam pela raiz, dando-se pressa a corromper 

a família. E não os demove de tão horrendo atentado a ideia da enorme injustiça que 

com isso fazem aos pais a quem pertence por direito natural dar a educação a quem 

deram a vida, direito que traz consigo o dever de ordenarem a educação e formação 

dos filhos ao fim para que Deus lhes concedeu. É, portanto, rigorosa obrigação dos 

pais trabalhar e lutar para repelir toda a usurpação nesta matéria e reivindicar para si 

exclusivamente o direito de educarem seus filhos com espírito cristão, como deve ser, 

e desviá-los, custe o que custar, daquelas escolas, onde estejam expostos a beber o 

mortal veneno da impiedade. [...] Se a juventude encontra no lar doméstico as regras 

da vida virtuosa, como uma escola prática das virtudes cristãs, segura está em grande 

parte a salvação da sociedade
233. 

 

 
233 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Sapientiae Christianae. 10 de janeiro de 1890, n. 60.  
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O Pontífice também salientava a importância da castidade no cotidiano da 

juventude, alicerçando-a nos preceitos religiosos da Igreja Católica.   

Quando se trata da boa educação da juventude, nunca o trabalho é demais, por muito 

que ele seja. Nesse ponto são dignos de admiração universal muitos católicos de várias 

nações que, com grande despesa e maior constância, criaram escolas para a educação 

de seus filhos. Convém que tão belo exemplo seja imitado em toda a parte onde as 

circunstâncias o exigirem234.  

 

Na encíclica Militantis Ecclesiae, em 1 de agosto de 1897, Leão XIII advertia que 

era oportuno não só ensinar aos rapazes e moças a religião, em horas específicas, mas durante 

todo o processo educativo. Os professores também precisavam estar em harmonia com tais 

ensinamentos. Se os preceitos religiosos não penetravam nos professores e alunos, pouca 

utilidade tinha a doutrina cristã, podendo desencadear possíveis danos ao seu respeito e 

obediência235. As escolas católicas eram, portanto, superiores as escolas laicas, mantidas pela 

ação estatal, pois nelas professores e alunos compartilhavam da mesma doutrina.  

Décadas depois, já no século XX, Pio XI preocupava-se com a preservação da fé 

nas futuras gerações. Em 31 de dezembro de 1929, ele promulgou a encíclica  Divini Illius 

Magistri que pretendia dirigir “salutares palavras, ora de advertência, ora de incitamento, ora 

de direção, não só aos alunos e professores, mas também aos pais e mães acerca de vários 

problemas da educação cristã”236.  

De acordo com o Pontífice, a educação – no seu sentido amplo – devia ser vista 

como uma obra social e não singular. Ao reconhecer a insuficiência dos bens terrestres para a 

felicidade individual e coletiva, as criaturas de Deus buscavam o progresso material hodierno 

e almejavam alcançar uma perfeição mais alta, conseguindo-a por meio da educação. No 

entanto, ao invés de pedirem a graça para Deus, se concentravam e imobilizavam em si mesmas 

prendendo-se as coisas terrenas e temporais.  

Conforme Pio XI, a Igreja Católica, a família e a sociedade civil (em vias de 

secularização, onde os Estados-nações agiam decisivamente para sua modelação) tinham forte 

participação na educação das novas gerações, com proporções diversas e correspondentes. 

Segundo ele, a família era instituída por Deus para efetivar as regulações educacionais no lar. 

Tinha a prioridade de direitos na sociedade civil. No entanto, não possuía todos os meios para 

o próprio aperfeiçoamento. A sociedade civil tinha os meios para este aperfeiçoamento, isto é, 

“o bem comum temporal”, e a capacidade de contribuir para o bem da família ou o seu prejuízo 

 
234 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Sapientiae Christianae. 10 de janeiro de 1890, n. 60. 
235 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Militantis Ecclesiae. 1 de agosto de 1897.  
236 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 

dezembro de 1929. 
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total. A Igreja Católica, enquanto uma “sociedade de ordem sobrenatural e universal”, era uma 

sociedade perfeita porque reúnia em si todos os meios para o seu fim”, a salvação. Por isso 

mesmo estava posicionada acima da família e da sociedade civil237.  

A Igreja Católica tinha dois títulos de ordem sobrenatural, conferidos 

exclusivamente a ela e superiores aos outros, isto é, aqueles apenas terrenos. O primeiro deles 

foi dado por Jesus Cristo, isto é, a “missão suprema de Magistério”, onde a Igreja Católica 

estava apta a ensinar a todos os povos a obediência aos desígnios de Deus. Jesus Cristo tinha 

conferido a esse Magistério a infalibilidade, juntamente com o preceito de ensinar a doutrina. 

A Igreja Católica era a guia da verdade, dedicando-se a preservar a fé divina, integra e 

inviolável, nas ações individuais e coletivas dos cristãos238.  

O segundo título era a “maternidade sobrenatural”. Sendo a “Esposa de Jesus 

Cristo”, a Igreja Católica gerava, nutria e educava os fiéis na vida divina da graça. Agia, 

independentemente de qualquer ação governamental, para a sua missão educativa. Tinha o 

direito de usar do patrimônio produzido nos antigos e novos saberes de ensino, bem como a 

possibilidade de julgá-los favorável ou contrário à educação239.  

A Igreja Católica possuía o pleno direito de promover as letras, as artes e as 

ciências, quando necessárias ou úteis a obra de salvação. Podia fundar e manter escolas e 

instituições próprias para os leigos, ajudar no desenvolvimento da cultura e de distintos saberes. 

Tais ações não priorizavam disposições divergentes a sociedade civil ou sua aniquilação. A 

Igreja Católica estava disposta a ajudá-la, procedendo de comum acordo em eventuais 

desentendimentos, desde que não desestabilizasse as suas decisões. Essa relação não se tratava 

de uma “ingerência indevida”, mas de uma “providência maternal” para tutelar os fiéis contra 

“os graves perigos de todo o veneno doutrinal e moral”240, pois: 

[...] é direito inalienável da Igreja, e simultaneamente seu dever indispensável vigiar 

por toda a educação de seus filhos, os fiéis, em qualquer instituição, quer pública quer 

particular, não só no atinente ao ensino aí ministrado, mas em qualquer outra 

disciplina ou disposição, enquanto estão relacionadas com a religião e a moral241.  

 

Conforme Pio XI, a Igreja Católica percebia a importância de não errar na condução 

das futuras gerações, tampouco na direção para o seu fim último. A excelência das regulações 

educacionais estava na possibilidade de assegurar “o Sumo Bem, Deus, às almas dos educandos, 

 
237 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 

dezembro de 1929. 
238 Idem.  
239 Idem.  
240 Idem. 
241 Idem.  
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e a máxima felicidade possível, neste mundo, à sociedade humana”242. A vigilância da Igreja 

não deixava de produzir incitamento à ordem e bem-estar da família e de toda a sociedade civil, 

“afastando para longe da juventude aquele veneno moral que nesta idade, inexperiente e 

volúvel, costuma ter mais fácil aceitação e mais rápida extensão na prática”243. Sem o hábito de 

respeitar à Deus, as moças e os rapazes ficavam desorganizados, desobedientes e induzidos a 

perturbarem diversos locais, tais como a casa, a cidade e até mesmo toda a sociedade. Embasada 

em preceitos milenares, no lar, as regulações educacionais para a castidade imprimia a primeira, 

a mais poderosa e duradoura direção na vida. E nos jovens instigava que eles não se afastassem 

do caminho da salvação. 

Pio XI assinalava que a Igreja Católica soube corresponder à missão que Deus lhe 

confiou de educar as gerações humanas na vida cristã. Agiu no mundo, criando e promovendo, 

em todos os séculos, várias escolas e instituições de ensino, em distintos ramos de saber. Fez 

mosteiros, conventos, colégios, cabidos catedrais e não catedrais, onde a fé estava presente 

possibilitando a propagação da fé e da cidadania. Também ajudou na construção de 

Universidades em várias partes do mundo, sempre por iniciativa e sob a guarda da Santa Sé. 

Com os missionários, a Igreja Católica buscou educar “para a vida cristã e para a civilização”. 

Irradiou novas possibilidades de saber no campo das letras, filosofia, arte e arquitetura. Muitos 

desses campos emergiram impulsionados pela fé244. 

Os direitos da família e da sociedade civil na educação da juventude não estavam, 

de certa forma, em oposição a “supereminência da Igreja”, mas numa possível harmonia.  

[...] a ordem sobrenatural, a que pertencem os direitos da Igreja, não só não destrói 

nem diminui a ordem natural, à qual pertencem os outros mencionados direitos, mas 

pelo contrário, a eleva e aperfeiçoa, e ambas as ordens se prestam mútuo auxílio e 

como que complemento proporcionado respectivamente à natureza e dignidade de 

cada uma, precisamente porque ambas procedem de Deus que se não pode contra-

dizer245.  

 

Criada por Deus, a família tinha a missão educativa em concordância com a Igreja: 

um direito inalienável, pois estava inseparavelmente articulada a sua obrigação no mundo; um 

direito anterior a qualquer sociedade civil; um direito inviolável, da parte de todo e qualquer 

poder terreno.  O cuidado com os filhos devia, portanto, ser realizado até que estes estivessem 

 
242 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 
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dispostos a cuidarem de si. A separação precoce entre uns e outros era danosa para a ordem da 

família246.  

Segundo Pio XI, alguns governantes argumentavam que o ser humano nascia 

cidadão e por isso pertencia primeiramente ao Estado. No entanto, não percebiam que antes de 

alguém se tornar cidadão, já se tornava filho. Logo, a decisão sobre a educação dos filhos 

pertencia inicialmente ao pai e, em complemento, a mãe. O direito do pai e da mãe educarem 

não era absoluto ou despótico, pois estava “inseparavelmente subordinado ao fim último e à lei 

natural e divina”, além de estar, diretamente, subordinado e ligado as decisões da Igreja 

Católica. Diante disso, a missão de educar pertencia “antes de tudo e acima de tudo, em primeiro 

lugar à Igreja e à família”, pertencendo-lhes por “direito natural e divino, e por isso de um modo 

irrevogável, inatacável e insubstituível”247. No entanto, a sociedade civil também tinha deveres 

perante a educação, além de promover a paz e a segurança para os cidadãos, o bem-estar 

material e o acesso livre a fé.  

Impactando diretamente as demandas da sociedade civil, os Estados-nações não 

substituíam a família, mas podiam suprir as deficiências dela e providenciar meios apropriados 

para uma reta educação dos seus cidadãos em desenvolvimento, ficando em harmonia com os 

direitos naturais das novas gerações e sobrenaturais da Igreja. Tinham o dever de proteger o 

direito anterior do pai e da mãe na educação dos filhos e respeitar o direito sobrenatural da 

Igreja perante esse tipo de educação. Cabia aos Estados-nações proteger o direito das novas 

gerações, em casos de faltas, físicas ou morais, da ação dos genitores, por defeito, incapacidade 

ou indignidades destes248.  

Além de ajudar a Igreja e a família na educação, os Estados-nações estavam aptos 

a criar escolas e instituições próprias, públicas e/ou privadas, contribuir para que os cidadãos 

tivessem o necessário conhecimento dos seus deveres cívicos e nacionais, certo grau de cultura 

intelectual, moral e física, desde que voltadas para o bem-comum. No entanto, era injusto e 

ilícito a tentativa de monopolizar a educação da juventude ou obrigar os cidadãos a 

frequentarem exclusivamente os seus centros de formação, onde destoava-se dos preceitos 

religiosos.  

No início do século XX, em distintas localidades, os Estados-nações buscavam a 

democratização do ensino, enfatizando a implantação da escola primária pública, universal, 

 
246 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 

dezembro de 1929. 
247 Idem. 
248 Idem.  
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gratuita e obrigatória, além de investir – com divergências – na educação secundária, atentando-

se para o que as moças e os rapazes aprendiam fora de casa. Afinado com o pensamento de 

Leão XIII, nas encíclicas Immortale Dei249 e Sapientiae christianae250,  Pio XI dizia que Deus 

dividiu o governo das suas criaturas, em dois poderes, com limites e finalidades determinadas. 

Enquanto um deles estava relacionado as coisas divinas o outro estava relacionado as coisas 

terrenas. A educação das moças e dos rapazes era uma das temáticas mais disputadas entre esses 

poderes, causando embates entre os Estados-nações e a Igreja Católica.  

Segundo o Pontífice romano, as escolas gerenciadas por distintos Estados-nações 

precisavam se harmonizar com a família e a Igreja Católica, visando uma unidade moral entre 

elas, a ponto de constituir –  juntamente com elas –  um referencial consolidado de educação, 

“sob pena de falir no seu escopo, e de converter-se, em caso contrário, em obra de destruição”. 

Os pais eram responsáveis pela escolha das escolas que os filhos frequentariam. Os professores 

estavam proibidos de perturbarem a fé dos jovens, promovendo a inclinação para uma liberdade 

absoluta, ilusória e falsa. Nem os professores, nem os pais, tinham o direito de macular as 

prescrições suscitadas, ou gestá-las consoante suas intenções singulares, pois a educação desse 

público primoroso tinha que “corrigir as inclinações desordenadas, excitar e ordenar as boas”251. 

A Igreja Católica contestava os “sistemas modernos, de vários nomes”, que 

apelavam para uma pretendida autonomia e ilimitada liberdade dos jovens, e que diminuíam ou 

suprimiam até mesmo a ação do educador. Tais “sistemas modernos”, autodenominados de 

laicos, excluíam ou menosprezavam os preceitos religiosos e atribuíam as moças e rapazes “um 

primado exclusivo de iniciativa e uma atividade independente de toda a lei superior natural e 

divina, na obra da sua educação”. Em favor da liberdade nas escolas, esses “sistemas modernos” 

tornavam as moças e os rapazes “escravos do seu orgulho cego e das suas paixões 

desordenadas”. Buscavam submeter a indagações “os fatos de ordem sobrenatural concernentes 

à educação”, como por exemplo, a vocação sacerdotal ou religiosa”252.  

[...] em nossos dias se dá o caso, realmente bastante estranho, de educadores e 

filósofos que se afadigam à procura de um código moral e universal de educação, 

como se não existisse nem o Decálogo, nem a lei evangélica, nem tão pouco a lei 

natural, esculpida por Deus no coração do homem, promulgada pela reta razão, 

codificada com revelação positiva pelo mesmo Deus no Decálogo. E da mesma forma, 

costumam tais inovadores, como por desprezo, denominar ‘heterônoma’, ‘passiva’, 

 
249 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Immortale Dei: sobre a constituição cristã dos Estados. 1 de novembro 

de 1885.  
250 LEÃO XIII, Papa (1878-1903). Encíclica Sapientiae christianae: sobre os deveres fundamentais dos cidadãos 

cristãos. 10 de janeiro de 1890.  
251 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 

dezembro de 1929. 
252 Idem.  
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‘atrasada’, a educação cristã, porque esta se funda na autoridade divina e na sua santa 

lei253. 

 

De acordo com Pio XI, a coeducação despertava “uma deplorável confusão de 

ideias que confundia a legítima convivência humana com a promiscuidade e igualdade 

niveladora”254. Entre o homem e a mulher:  

[...] não há na própria natureza, que os faz diversos no organismo, nas inclinações e 

nas aptidões, nenhum argumento donde se deduza que possa ou deva haver 

promiscuidade, e muito menos igualdade na formação dos dois sexos. Estes, segundo 

os admiráveis desígnios do Criador, são destinados a completar-se mutuamente na 

família e na sociedade, precisamente pela sua diversidade, a qual, portanto, deve ser 

mantida e favorecida na formação educativa, com a necessária distinção e 

correspondente separação, proporcionada às diversas idades e circunstâncias. 

Apliquem-se estes princípios no tempo e lugar oportunos, segundo as normas da 

prudência cristã, em todas as escolas, nomeadamente no período mais delicado e 

decisivo da formação, qual é o da adolescência; e nos exercícios ginásticos e 

desportivos, com particular preferência à modéstia cristã na juventude feminina, à 

qual fica muito mal toda a exibição e publicidade255.  

 

Segundo ele, “as culpas contra os bons costumes eram efeito, não tanto da 

ignorância intelectual, quanto e principalmente da fraqueza da vontade, exposta às ocasiões e 

não sustentada pelos meios da Graça”. Era urgente vigiar o complexo processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas, para o bem dos filhos e de toda a família. As crianças e jovens, filhos 

de pais cristãos, estavam proibidos de frequentarem escolas laicas, onde a racionalidade se 

sobrepunha a fé. A convivência nessas escolas tornava-se viável unicamente em determinadas 

circunstâncias temporais e territoriais, desde que julgadas por algum representante da Igreja256.  

Pio XI, reiterava que a religião era o verdadeiro fundamento da educação ministrada 

nas escolas católicas, organizadas por Ordens e Congregações religiosas, ou até mesmo bispos. 

Nelas existia uma vigilância assídua em relação aos professores, programas, livros, conteúdos 

etc. Mesmo com as intempéries decorrentes dos altos custos, mantinha-se como uma opção 

viável para o pai e mãe que já tinham iniciado as regulações educacionais para a castidade, na 

vida dos seus queridos filhos.  

[...] nos nossos tempos torna-se necessária uma vigilância tanto mais extensa e 

cuidadosa, quanto mais têm aumentado as ocasiões de naufrágio moral e religioso 

para a juventude inexperiente, especialmente nos livros ímpios e licenciosos, muitos 

dos quais diabolicamente espalhados, a preço ridículo e desprezível, nos espetáculos 

do cinematógrafo, e agora também nas audições radiofônicas, que multiplicam e 

facilitam toda a espécie de leituras, como o cinematógrafo toda a sorte de 

espetáculos257. 

 

 
253 PIO XI, Papa (1922-1939). Encíclica Divini Illius Magistri: sobre a educação cristã da juventude. 31 de 

dezembro de 1929. 
254 Idem.  
255 Idem.  
256 Idem.  
257 Idem.  
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De acordo com Pio XI, ancoradas em sólidos preceitos religiosos, as escolas 

católicas contribuíam para a extensão da vida humana, individual e social, espiritual e 

intelectual, sensível e moral, não para diminuí-la, mas para aperfeiçoá-la segundo os exemplos 

e a doutrina cristã. Para a sua efetivação, a Igreja Católica carecia do apoio da sociedade civil, 

mediante ações de parceria com os Estados-nações, e da participação ativa dos leigos.  

 

Figura 5: The holy family with the infant Saint John 

 

Fonte: MENGS, Anton Raphael (1765) 

 

Em 20 de outubro de 1939, Pio XII reforçou sua intenção de contribuir para o 

ordenamento da família, assim como seu antecessor. Na encíclica Summi Pontificatus: sobre o 

ofício do pontificado, destacou a importância de proteger os direitos da família.  

Diante dos nossos olhos aparecem em toda a sua dolorosa clareza os perigos que 

tememos possam advir a esta geração e às gerações futuras, do desconhecimento, da 

diminuição e da progressiva abolição dos direitos próprios da família. Por isso é que 

nos erguemos em defensores de tais direitos, com plena consciência do dever que nos 

impõe o nosso ministério apostólico. As angústias dos nossos tempos, tanto interiores 

como exteriores, tanto materiais como espirituais, os multíplices erros com suas 

inúmeras repercussões, se há alguém que os experimenta amarissimamente é a 

minúscula e nobre célula familiar. É preciso, às vezes, grande coragem e, na sua 

simplicidade, heroísmo digno de grande admiração e respeito, para suportar as durezas 

da vida, o peso cotidiano das misérias, as indigências e estreitezas que crescem em 

medida jamais experimentada; e por vezes sem razão nem necessidade: Quem se 

ocupa das almas e recebe as confidências dos corações, bem conhece as furtivas 

lágrimas de muitas mães, a dor resignada de inúmeros pais, e as muitas amarguras, 

que nenhuma estatística cita nem poderá citar, vê com verdadeira preocupação 

crescerem sempre mais esses sofrimentos, bem sabendo que as potências da subversão 
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e destruição estão vigilantes e prontas a servir-se disso para os seus tenebrosos 

desígnios258. 

 

No lar, pai e mãe, vistos como “verdadeiros leigos da santa Igreja” eram 

convocados a atuarem junto aos filhos, promovendo e ensinando a “Palavra da Salvação”.  

 

Enquanto resplandecer, no lar doméstico, a chama sagrada da fé em Cristo e os pais 

formarem e plasmarem a vida dos filhos segundo esta fé, a juventude prontificar-se-á 

sempre a reconhecer o Redentor em suas prerrogativas reais, e opor-se-á a quem o 

tente banir da sociedade ou sacrilegamente lhe viole os direitos. Ainda que se fechem 

as Igrejas, que se proscreva da escola a imagem do Crucificado, a família continua a 

ser um refúgio providencial e, de certo qual modo, inatacável da vida cristã. E damos 

infinitas graças a Deus por vermos que muitíssimas famílias cumprem essa sua missão 

com uma fidelidade que afronta todos os ataques e sacrifícios. Uma possante falange 

juvenil, mesmo naquelas regiões em que a fé em Cristo significa sofrimento e 

perseguição, permanece firme junto do trono do Redentor, com aquela decisão e 

tranquilidade que fazem lembrar os tempos mais gloriosos das lutas da Igreja. Que de 

torrentes de bens inundariam o mundo, de quanta luz, ordem e paz gozaria a vida 

social, e quantas energias preciosas e insubstituíveis promoveriam o bem da 

humanidade se em toda a parte se concedesse à Igreja, mestra de justiça e de amor, 

aquela liberdade de ação a que tem direito sagrado e incontestável, por mandato 

divino. Quantos males poderiam ser evitados, quanta felicidade e tranquilidade se 

poderia criar, se os esforços sociais e internacionais para se restabelecer a paz se 

deixassem permeabilizar pelos profundos impulsos do evangelho do amor, na luta 

contra o egoísmo individual e coletivo!259 

 

O pontífice afirmava que os Estados-nações tinham o direito de “acudir as 

necessidades do povo”, mas “a ordem moral, por Deus estabelecida”, exigia em tais 

contingências que se indagasse com maior seriedade se tais providências eram necessárias, 

“segundo as normas do bem comum”260. Tornava-se urgente questionar as ações dos Estados-

nações sobre a família e a educação das novas gerações, principalmente quando interesses 

privados agissem sobre as decisões governamentais. Nestes casos: 

[...] a primeira e essencial célula da sociedade, a família, com o seu bem-estar e 

desenvolvimento, correria então o risco de ser considerada pertença exclusiva do 

poder nacional, esquecendo-se assim que o homem e a família são, por natureza, 

anteriores ao Estado e que a ambos deu o Criador forças e direitos, comando-lhes 

também uma missão correspondente às incontestáveis exigências naturais de cada um. 

A educação das novas gerações não visaria à desenvolvimento equilibrado e 

harmônico das forças físicas e de todas as qualidades intelectuais e morais, mas sim à 

formação unilateral daquelas virtudes cívicas julgadas necessárias para alcançar 

sucessos políticos; ao contrário deixariam de ser inculcadas aquelas virtudes que dão 

à sociedade o perfume de nobreza, de humanidade e de respeito, como se elas 

diminuíssem o brio do cidadão261. 

 

Segundo ele, a concepção que atribuía ao Estado uma autoridade ilimitada, não era 

somente “um erro pernicioso” para o bom funcionamento da sociedade, mas também 

 
258 PIO XII, Papa (1939-1958). Encíclica Summi Pontificatus: sobre o ofício do pontificado. 20 de outubro de 

1939, n. 49. 
259 Ibidem, n. 63. 
260 Ibidem, n. 49. 
261 Ibidem, n. 47/48. 
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prejudicava “as relações entre os povos, rompendo a unidade da sociedade supernacional, 

tirando a base e o valor ao direito das gentes, abrindo caminho à violação dos direitos alheios e 

tornando difícil o acordo para a convivência pacífica”262.  

Antes da Primeira Guerra Mundial, a procriação era alvo de distintas disputas. Os 

defensores da eugenia, por exemplo, argumentavam acerca de “uma raça superior” e a 

eliminação dos inferiores, a partir da esterilização. Com caráter científico, a eugenia almejava 

“implantar um método de seleção humana baseado em premissas biológicas” (DIWAN, 2007, 

p. 10). Entre esses “seres inferiores” estavam: loucos, indigentes, criminosos, epilépticos, 

alcoólatras, tuberculosos, sifilíticos, cegos e surdos. A eugenia pretendia a modelação de 

políticas de bem-estar social, mas acabou por impulsionar o crescimento da intolerância nos 

anos seguintes. Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, pretendia-se a consolidação 

do bem-estar social, com destaque para o planejamento familiar. Temia-se o aumento de todos 

aqueles que ainda eram considerados inferiores. Temia-se faces e facetas da humanidade nas 

gerações vindouras (DIWAN, 2007; WEEKS, 2000). 

De forma não homogênea, após a Primeira Guerra Mundial, as mulheres se 

tornaram mais autônomas em relação aos homens. O êxodo rural permitiu novas vivências e 

experiências para elas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os valores tradicionais e a 

exaltação da virilidade, e suas expressões em violências físicas e simbólicas, foram 

questionados. No primeiro momento: 

As mães, as filhas, as irmãs aprenderam a prescindir dos homens cujos sofrimentos 

ou restos mortais recolhiam no hospital ou no cemitério. Obrigadas a trabalhar para 

continuarem a viver, emanciparam-se dos símbolos mais dominantes de uma 

dominação masculina que lhes proibira que se misturassem à vida da cidade. Sozinhas 

em meio a seus semelhantes, deram então origem às crianças da geração futura, que 

não conhecerão os pais, a não ser de maneira fugaz e, a maior parte do tempo, através 

das lágrimas de suas mães enlutadas (ROUDINESCO, 2003, p.138). 

 

Após as duas Guerras Mundiais, na Europa Ocidental e na América, as mulheres 

conseguiram alguns direitos, mas os costumes enraizados no machismo não permitiram a 

efetivação. Com o fim das Guerras, muitas mulheres foram retiradas do mercado de trabalho 

para que cedessem seus vínculos empregatícios aos homens. Eram reorientadas para a 

maternidade. Se trabalhassem, precisavam retornar ao lar, antes do fim do dia, para cuidar dos 

filhos e fazer companhia aos esposos.  

Apesar das tentativas de retorno a antigas postulações sobre a maternidade, após a 

Segunda Guerra Mundial, as mulheres ampliaram suas funções, entre o lar e o trabalho, 

 
262 PIO XII, Papa (1939-1958). Encíclica Summi Pontificatus: sobre o ofício do pontificado. 20 de outubro de 

1939, n. 52.  
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contribuindo para novas possibilidades da dinâmica cotidiana e financeira até então existente. 

Aos poucos, conseguiram reconhecimento de sua atuação na sociedade ou, pelo menos, mais 

visibilidade. 

Contrário as pressões e influências da eugenia, bem como a diminuição do número 

de filhos no lar, em 20 de janeiro de 1958, Pio XII dirigiu alguns pronunciamentos para um 

grupo de dirigentes e membros da Federação Nacional (italiana) das Associações de Famílias 

Numerosas. Em sua alocução, é possível notar como ele entendia a importância da família para 

o futuro da Igreja Católica e para relações harmoniosas entre os fiéis.  

Segundo Pio XII, “entre as aberrações mais prejudiciais da moderna sociedade 

pagã”, estava as errôneas opiniões de algumas entidades e instituições que ousavam definir a 

fecundidade do Matrimônio ou do casamento civil como uma “doença social” e que expandiam 

uma propaganda mundial em favor do “controle racional dos nascimentos”263. O casal que 

almejava ter e possibilitar famílias numerosas, agradava à Deus, pois suas decisões não eram 

pautadas na individualidade egoísta. Não rejeitava apenas “qualquer compromisso intencional 

entre a lei de Deus e o egoísmo do homem”. Pelo contrário, aceitava alegremente e com gratidão 

“os inestimáveis dons de Deus”, e a quantidade de filhos que Lhe apraz”264.  

De acordo com Pio XII, a família numerosa, servia como “um testemunho da fé 

cristã vivida”265 e, bem ordenada, expressava “um santuário visível”266. Na família numerosa, 

a fé em Deus concedia ao pai e a mãe “a força necessária para enfrentar sacrifícios e as renúncias 

exigidas pela educação dos filhos”267. O número de filhos não impedia a excelência da 

castidade, tampouco trazia desvantagem para a sua qualidade no que se referia aos valores, 

tanto físicos como espirituais, repassados pelos responsáveis.  

Diante das críticas a Igreja Católica e a possibilidade de casais com poucos filhos, 

o Pontífice romano sublinhava que: 

Sem dúvida alguma, não é de falta de harmonia ou de inércia da Providência, mas da 

desordem do homem — em particular do egoísmo e da avareza — que surgiu e 

permanece ainda sem solução o famoso problema do excesso de população da terra, 

que em parte existe realmente e em parte irrazoavelmente temido como uma catástrofe 

iminente da sociedade moderna. Com o progresso da técnica, com a facilidade dos 

transportes, com as novas fontes de energia, de que apenas se começam a colher os 

frutos, a terra poderá proporcionar prosperidade a todos que acolher, durante muito 

tempo ainda268. 

 

 
263 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre as famílias numerosas. 20 de janeiro de 1958, n. 6.  
264 Ibidem, n. 9. 
265 Ibidem, n. 13.  
266 Ibidem, n. 15.  
267 Ibidem, n. 14.  
268 Ibidem, n. 17.  
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Segundo o Pontífice, o temor da expansão da população mundial não era sinal de 

que a Igreja Católica devia deixar de apoiar a procriação, pois:  

O excesso de população não é, pois, uma razão plausível para difundir os métodos 

ilícitos do controle dos nascimentos, mas antes pretexto para legitimar a avareza e o 

egoísmo, seja das nações que, da expansão de outras temem um perigo para sua 

própria hegemonia política e abaixamento do nível de vida, seja dos indivíduos 

especialmente dos mais bem providos de meios de fortuna, que preferem o mais amplo 

gozo dos bens da terra à honra e ao mérito de suscitar novas vidas. Chegam desse 

modo a violar as leis acertadas do Criador, sob o pretexto de corrigir os erros 

imaginários de sua Providência. Seria, pelo contrário, mais razoável e útil que a 

sociedade moderna procurasse mais resoluta e universalmente corrigir sua própria 

conduta, removendo as causas da fome nas ‘regiões subdesenvolvidas’ ou 

superpovoadas, por meio do emprego mais ativo, com fins de paz, das descobertas 

modernas, de uma política mais, ampla de colaboração e intercâmbio, de uma 

economia mais previdente e menos nacionalista. E, principalmente, reagindo contra 

as sugestões do egoísmo pela caridade, da avareza pela aplicação mais concreta da 

justiça269. 

 

A família numerosa também era um testemunho da “santidade fecunda e feliz no 

Matrimônio”, trazendo benefícios para a harmonia do lar.  

Existe, porém, profunda diferença no lar em que o número de crianças não ultrapassa 

ao do filho único. Essa intimidade serena, que tem um valor de vida, traz em si 

qualquer coisa de melancólico e pálido; é de duração mais breve, talvez mais incerta, 

muitas vezes perturbada por temores e remorsos secretos. Outra é, pelo contrário, a 

serenidade de espírito dos pais cercados por uma vigorosa florescência de vidas 

jovens. A alegria, fruto da bênção superabundante de Deus, se manifesta de mil 

modos, com constância estável e segura. Sobre a fronte desses pais e mães, mesmo 

quando carregada de cuidados, não há traço dessa sombra interior reveladora de 

inquietações de consciência ou do temor de uma irreparável volta à solidão. Sua 

juventude parece nunca ter fim enquanto dura no lar o perfume dos berços, enquanto 

nas paredes da casa ressoam as vozes argentinas dos filhos e dos netos. As fadigas 

multiplicadas, os sacrifícios redobrados e as renúncias às distrações dispendiosas são 

largamente recompensadas, mesmo aqui na terra, pelo mundo inesgotável de afetos 

e de doces esperanças que lhes invadem o coração, sem, todavia, oprimi-lo ou cansá-

lo270. 

 

Na família numerosa, entre o pai, a mãe e os filhos, tornava-se oportuno os 

ensinamentos da fé e os modelos de vida, uma vez que:  

[...] as esperanças se transformam em breve em realidade, quando a filha mais velha 

já começa a ajudar a mãe a cuidar do mais novo; quando o filho mais velho volta para 

casa radiante, pela primeira vez, com seu primeiro salário. Esse dia entre todos será 

abençoado de modo especial pelos pais, que veem para sempre afastado o espectro de 

uma velhice miserável, e sentem a segurança da recompensa de seus sacrifícios. Os 

filhos numerosos, por sua vez, ignoram a solidão e o mal-estar de serem obrigados a 

viver no meio de adultos. É verdade que essa companhia numerosa pode às vezes 

transformar-se numa vivacidade fastidiosa e suas desavenças, em tempestades 

passageiras; mas quando estas são superficiais e de curta duração, concorrem 

eficazmente para a formação do caráter. Os filhos das famílias numerosas se educam 

por assim dizer por si mesmos na vigilância e na responsabilidade de seus atos, no 

respeito e no auxílio mútuo, na largueza do espírito e na generosidade. A família é 

 
269 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre as famílias numerosas. 20 de janeiro de 1958, n. 18.  
270 Ibidem, n. 20.  
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para eles um pequeno mundo de experiências antes de enfrentarem o mundo exterior, 

mais árduo e mais constrangedor271. 

 

Segundo Pio XII, as regulações educacionais para a castidade eram imprescindíveis 

desde tenra idade, pois sem a manutenção dos preceitos religiosos, a família podia ser profanada 

resultando numa desordem sem precedentes para todo o mundo. Os pastores da Igreja Católica 

deviam “agir no mundo”, refutando as novas vivências afetivas e sexuais que não levavam em 

consideração a fidelidade conjugal e que apoiavam o divórcio, o casamento civil e misto. 

Deviam refutar inúmeras vezes o controle da procriação e as interferências estatais que eram 

prejudiciais ao “projeto salvífico de Deus”.  

Na alocução aos esposos sobre o amor conjugal, proferida em 29 de outubro de 

1951, Pio XII salientava que “ondas incessantes de hedonismo invadem o mundo e ameaçam 

de submergir na maré crescente dos pensamentos, dos desejos e dos atos toda a vida 

matrimonial, não sem perigos e graves prejuízos das obrigações primárias dos cônjuges”272. 

Segundo ele, em meados do século XX, expandia-se ditos e escritos no mundo que não 

valorizavam os fins básicos do matrimônio: a procriação e educação dos filhos.  

No presente, de fato, costuma-se sustentar, com palavras e com escritos (até de parte 

de alguns católicos), a necessária autonomia, o fim próprio e o valor também próprio 

da sensualidade e de sua atuação, independentemente do escopo da procriação de uma 

nova vida. Querer-se-ia submeter a um novo exame, a uma nova norma, a ordem 

estabelecida por Deus273. 

 

Pio XII, afirmava que o ato conjugal era uma cooperação individual no qual os 

cônjuges trocavam reciprocamente os direitos. Não se referia apenas a uma função orgânica 

para a transmissão da vida, pois isso equivalia a “converter o lar, santuário da família, em um 

simples laboratório biológico”274, tampouco para os sentidos do prazer.  No ato conjugal, assim 

como Deus permitiu, os cônjuges sentiam prazer, mas este prazer não devia ser visto como o 

centro do próprio ato. O ato conjugal em si não era uma expressão do mal, mas deviam manter-

se nos limites de uma “justa moderação”.   

Como no uso dos alimentos e das bebidas, assim também no sexual, não devem 

abandonar-se sem freios ao impulso dos sentidos. A reta normal é, portanto, esta: o 

uso da natural disposição generativa é moralmente lícito somente no matrimônio, no 

serviço e segundo a ordem dos fins mesmos do matrimônio. Disto advém que também 

somente no matrimônio, e observando esta regra, o desejo e o usufruir deste prazer e 

desta satisfação são lícitos. Pois o gozo depende da lei da ação, da qual ele deriva e 

não vice-versa, a ação depende da lei do prazer. E esta lei, tão racional, respeita não 

só a substância, mas também as circunstâncias da ação, de modo que, embora 

permanecendo salva a substância do ato, pode-se pecar no modo de cumpri-lo 275. 

 
271 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre as famílias numerosas. 20 de janeiro de 1958, n. 21.   
272 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre o amor conjugal. 29 de outubro de 1951.  
273 Idem.  
274 Idem.  
275 Idem.  
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De acordo com o Pontífice, a lei moral não admitia uma desenfreada satisfação do 

instinto sexual e a tendência exclusiva ao prazer.  Não permitia que os cônjuges se deixassem 

dominar a tal ponto, nem quanto à substância, nem quanto às circunstâncias do ato, pois 

valorizava o amor conjugal.  

Querer-se-ia por alguns aduzir que a felicidade no matrimônio está na razão direta do 

recíproco gozo das relações conjugais. Não; a felicidade no matrimônio está pelo 

contrário, em razão direta do recíproco respeito entre os cônjuges, até em suas íntimas 

relações; não que eles quase julguem imoral e refutem aquilo que a natureza oferece 

e o Criador deu, mas porque este respeito, e a mútua estima que ele gera, é um dos 

mais válidos elementos de um amor puro e portanto mais terno 276.  

 

Durante seu pontificado, Pio XII foi hábil em produzir e difundir pareceres 

religiosos sobre a ordem da família e suas regulações educacionais, enfatizando os deveres dos 

esposos e das esposas em suas alocuções. Em alocução sobre os deveres das esposas, proferida 

em 26 de outubro de 1941, afirmava que o lar não existia a partir da cerimônia do Matrimônio 

e/ou a partir da convivência dos cônjuges no mesmo espaço doméstico. “Não basta o lar 

material para o edifício espiritual da felicidade. É preciso elevar a matéria em aura mais 

espiritual, e do fogo terreno fazer surgir a flama viva e vivificadora da nova família”277.  

Para o Pontífice, o mundo estava numa “época de reivindicações de igualdade”, 

onde as mulheres saiam ou abandonavam o lar rumo à novas atividades. Com isso, a ordem da 

família estava em perigo de descontrole, pois: “Quem criará então, pouco a pouco, de dia a dia, 

o verdadeiro lar espiritual, senão a obra daquela, que recebeu toda a confiança do coração de 

seu esposo?”278. Pio XII, afirmava que Deus concedeu à mulher, mais do que ao homem, o dom 

de cuidar do lar, nos seus mínimos detalhes,  porque ela, “formada igual ao homem, como sua 

companheira para com ele constituir a família”, “nasceu feita para difundir a gentileza e a 

doçura em torno do lar de seu marido, e fazer de tal modo que a vida a dois se componha bem 

e se demostre fecunda, florescendo no desenvolvimento real”279. 

É certo e indubitável que para a felicidade de um lar, a mulher pode mais do que o 

homem. Ao marido cabe a primeira parte no assegurar a subsistência, o futuro das 

pessoas e da casa, parte principal lhe cabe nas determinações em que empenha o 

futuro, seu e dos filhos. À mulher cabem  aquelas diligências numerosas, 

particularizadas, aquelas imponderáveis atenções e cuidados cotidianos, que são os 

elementos da atmosfera interna de uma família, e, conforme agem retamente, ou ao 

contrário, alteram-se, ou mesmo faltam totalmente, tornam segundo o caso: sã, 

confortável, ou apreensiva, viciada, irrespirável a convivência familiar280. 

 

 
276 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre o amor conjugal. 29 de outubro de 1951. 
277 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres da esposa. 26 de outubro de 1941. 
278 Idem.  
279 Idem.  
280 Idem.   
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De acordo com ele, os esposos e as esposas participavam do cotidiano do lar de 

formas distintas.  

Então o marido, operário ou agricultor, quer exerça uma profissão liberal, ou seja 

homem de letras, ou da ciência, ou artista, empregado ou funcionário, é inevitável que 

sua ação seja exercitada, na maior parte do tempo, fora de casa, ou que apenas em 

casa se confine, no longo silêncio do estudo, que nada tem a ver com a vida de família. 

Para ele o lar tornar-se-á lugar onde, no fim do trabalho cotidiano, restaurará suas 

forças físicas e morais, com o repouso, na calma, na alegria íntima. Para a mulher, 

pelo contrário, regularmente este lar permanecerá o refúgio e ninho de sua obra 

principal, daquela obra, que, aos poucos, fará daquele remanso, por pobre que seja, 

uma casa alegre e tranquila pela convivência, que se embelezará não pela mobília e 

pelos objetos, como nos hotéis, sem estilo nem sinais pessoais, sem própria expressão, 

mas bela pelas recordações, que deixam sobre os móveis ou se prendem às paredes, 

pelos acontecimentos da vida vivida junta, os gostos, os pensamentos, as alegrias e as 

penas comuns, traços e sinais por vezes visíveis, entre outros imperceptíveis, mas dos 

quais o lar material, no decorrer do tempo, haurirá sua vida 281. 

 

Além desses papeis funcionais no lar, a mulher ainda tinha a árdua missão de cuidar 

dos filhos, sem esquecer que “o heroísmo da maternidade é apanágio e glória da esposa 

cristã”282. Essas colocações foram reforçadas também em outra alocução sobre os deveres das 

esposas, proferida em 25 de fevereiro de 1944. Segundo Pio XII, a esposa é:  

[...] o sol da família com sua cândida naturalidade, com sua digna simplicidade e com 

seu decoro honesto e cristão, tanto no recolhimento e na retidão do espírito, como na 

sutil harmonia de seu comportamento ou de seu vestido, de seu ajustamento e atitude, 

ao mesmo tempo reservados e afetuosos. Sentimentos leves, delicados acenos do 

rosto, ingênuos silêncios e sorrisos, um condescendente movimento de cabeça, dão-

lhe a graça de uma flor eleita e simples, que abre suas corolas para receber e refletir 

as cores do sol 283. 

 

Em alocução sobre os deveres dos esposos, proferida em 8 de abril de 1942, Pio XII 

destacava que a família devia “se sentir feliz e tranquila sob a proteção que a mão do homem 

lhe oferece e dá, com previdência e com operosa atividade”284.  

As responsabilidades do homem diante da mulher e dos filhos nasce, em primeiro 

lugar, dos deveres para com suas vidas, pelas quais empenha sua profissão, sua arte e 

seu trabalho. Com o trabalho profissional deve conseguir para os seus uma casa e o 

alimento cotidiano, os meios necessários para um seguro sustento e um conveniente 

vestir285. 

 

O Pontífice salientava que “a honra e decoro da mulher é virtude pública e glória 

para o esposo”. No lar, o exemplo do pai para com os filhos era algo poderoso, pois “é para eles 

um vigoroso e vivente estímulo para olharem a mãe, e o próprio pai, com respeito, veneração e 

amor”286. Portanto, aconselhava que: 

 
281 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres da esposa. 26 de outubro de 1941. 
282 Idem. 
283 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres da esposa. 25 de fevereiro de 1944.  
284 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres do esposo. 8 de abril de 1942.  
285 Idem.  
286 Idem.  
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[...] o comportamento total do marido para com a mulher jamais poderá ser 

desacompanhado daquele caráter de natural, nobre e digna cordialidade e cuidado, 

qual convém a homens de caráter íntegro, e de alma temente a Deus; há homens que 

com suas inteligências sabem ponderar a inestimável preciosidade que têm para a 

educação da prole, a virtuosa e delicada atitude recíproca entre os cônjuges287. 

 

Nesta mesma alocução, o Pio XII afirmava que a cooperação do homem para a 

felicidade do lar não podia parar nem se restringir ao respeito e à consideração para com a 

mulher. Paulatinamente, em distintas ocasiões, “deve ir até ver, apreciar, reconhecer a obra e 

os esforços dela que, silenciosa e assídua, se dedica a tornar a comum moradia o mais 

confortável, mais agradável e mais alegre possível”288. Para evitar desentendimentos no lar, 

bem como maus exemplos para os filhos, o pai e a mãe deviam manifestar o amor conjugal, no 

começo do dia até o despertar da noite.  

O amor verdadeiro e profundo, em um e em outra, deverá ser e mostrar-se mais forte 

do que o cansaço e o enfado, mais forte que as mudanças de tempo e de estação, mais 

forte do que o variar do humor pessoal e o advir de imprevista má sorte. Convém 

dominar a si mesmo, e aos acontecimentos exteriores, sem ceder e sem colocar-se ao 

sabor deles. É preciso saber tirar da fonte do recíproco amor o sorriso, o 

agradecimento, a apreciação, as afeições e cortesias: dar alegria a quem vos dá 

tristeza289. 

 

Pio XII apontava algumas ações oportunas para o êxito desse amor conjugal no lar. 

Segundo ele:  

Quando portanto, ó homens, vos encontrais em casa, onde a conversa e o repouso 

concederão renovo às vossas forças, não persistais em ver e procurar os pequenos 

defeitos, inevitáveis em toda a obra humana; procurai antes todo bem, muito ou pouco 

que for, bem que vos é oferecido como fruto de penosos esforços, de cuidadosa 

vigilância, de afetuosos cuidados femininos, para fazer de vossa moradia familiar, 

ainda que modesta, um pequeno paraíso de felicidade e de alegria. Não deixeis de 

considerar tanto o bem e amar no fundo de vosso pensamento e coração, não; fazei 

aparece e sentir abertamente também àquela que não poupou cuidados para vos dar 

tal prazer, e cuja melhor e mais doce recompensa será aquele sorriso amável, aquela 

palavra graciosa, aquele olhar atento e complacente, donde ela deduzirá todo vosso 

reconhecimento290. 

 

O Pontífice não descartava as dificuldades que perpassavam o Matrimônio. Em 

alocução sobre os deveres dos esposos, proferida em 2 de agosto de 1941, ele frisava o 

“heroísmo familiar”.  

Trata-se de respeitar os fins do matrimônio desejados por Deus; ou de resistir aos 

incentivos ardentes e lisonjeiros das paixões e de solicitações, que a um coração 

inquieto insinuam que vá procurar fora o que, na legítima união não encontram ou 

creem não ter encontrado tão plenamente como haviam esperado; ou que, para não 

quebrar ou diminuir o vínculo das almas, e do mútuo amor, sobrevenha a hora de saber 

perdoar, de esquecer um litígio, uma ofensa, um aborrecimento, talvez grave; atrás do 

véu da vida cotidiana!291. 

 
287 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres do esposo. 8 de abril de 1942. 
288 Idem.  
289 Idem.  
290 Idem.  
291 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres do esposo. 2 de agosto de 1941.  
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E arrematava suas colocações, aferindo que:  

Nas dificuldades da vida familiar, como em todas as circunstâncias da vida humana, 

o heroísmo tem sua raiz essencial no sentimento profundo e dominador do dever, 

daquele dever, com o qual não é possível transigir ou pactuar, que deve prevalecer em 

tudo e sobre todos; sentimento do dever, que para o cristão é consciência e 

reconhecimento do domínio soberano de Deus sobre nós, de Sua soberana autoridade, 

de Sua soberana bondade; sentimento que além de tudo nos faz compreender que a 

vontade divina é a voz de um infinito amor para conosco; sentimento, em uma palavra, 

não de um dever abstrato ou de uma lei prepotente e inexorável, hostil e esmagadora 

da liberdade humana, do dever e do agir, mas que corresponde e se inclina ás 

exigências de um amor, de uma amizade infinitamente generosa, transcendente e que 

rege as multiformes vicissitudes do nosso viver aqui embaixo292. 

 

Apesar dessas ações pastorais para a restauração da idealização da família, na 

segunda metade do século XX, os ideais de amor romântico, bem como as possibilidades de 

casamentos civil e misto, bem como o divórcio, ampliaram-se mesmo com as represálias da 

Igreja Católica. As vivências afetivas e sexuais, de homens e mulheres, começaram a ser 

redesenhadas, deslocando-se da intensa valorização acerca da procriação. Distintos modelos de 

família, novos e antigos, começaram a ter mais visibilidade, coexistindo e disputando direitos 

e deveres. Contrariando tudo isso, emergiram novos discursos pastorais da Igreja Católica sobre 

a idealização da família, tais como aqueles produzidos no Concílio Vaticano II e/ou pelos 

Pontífices em exercício.  

 

4.2.3.  “Em defesa do Santuário Doméstico da Igreja”: a idealização da família reativada  

 

Antes do Concílio Vaticano II, João XXIII já estava preocupado com os dilemas 

referentes a família. Em 15 de maio de 1961, na encíclica Mater et Magistra, sobre a recente 

evolução da questão social à luz da doutrina cristã, ele destacava o respeito pelas leis da vida, 

afirmando:  

Temos de proclamar solenemente que a vida humana deve ser transmitida por meio 

da família, fundada no matrimônio uno e indissolúvel, elevado para os cristãos à 

dignidade de sacramento. A transmissão da vida humana foi confiada pela natureza a 

um ato pessoal e consciente, sujeito, como tal, às leis sapientíssimas de Deus: leis 

invioláveis e imutáveis, que é preciso acatar e observar 293.  

 

De acordo com o Pontífice, a vida humana era algo extremamente sagrado, pois 

“mesmo a partir da sua origem, ela exige a intervenção direta da ação criadora de Deus. Quem 

viola as leis da vida, ofende a Divina Majestade, degrada-se a si e ao gênero humano, e 

enfraquece a comunidade de que é membro”294. Para ele, em tempos vertiginosos e acelerados, 

 
292 PIO XII, Papa (1939-1958). Alocução sobre os deveres do esposo. 2 de agosto de 1941. 
293 João XXIII, Papa (1958-1963). Encíclica Mater et Magistra: sobre a recente evolução da questão social à luz 

da doutrina cristã. 15 de maio de 1961, n. 192.  
294 Ibidem, n. 193. 
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a educação das novas gerações devia ser colocada em pauta, com zelo incessante também na 

família. 

É de suma importância que as gerações novas recebam, com a formação cultural e 

religiosa adequada que é dever e direito dos pais proporcionar-lhes, também uma 

educação sólida do sentimento de responsabilidade em todas as manifestações da 

existência, particularmente no que diz respeito à fundação da família, à transmissão 

da vida e à educação dos filhos. Deve inculcar-se-lhes uma fé viva, e profunda 

confiança na Divina Providência, para se disporem a arrostar fadigas e sacrifícios no 

cumprimento de tão nobre missão, muitas vezes difícil, qual é a de colaborar com 

Deus em transmitir a vida humana e educar a prole. Para educar, nenhuma instituição 

dispõe de recursos tão eficazes como a Igreja, que, também por este motivo, possui o 

direito de exercer a sua missão com plena liberdade295.  

 

As postulações de João XXIII foram endossadas nos documentos do Concílio 

Vaticano II, mais precisamente na constituição dogmática Lumen Gentium (1964), na 

constituição pastoral Gaudium et Spes (1965), no decreto Apostolicam Actuositatem (1965) e 

na declaração Gravissimum Educationis (1965). 

A constituição dogmática Lumen Gentium foi promulgada em 21 de novembro de 

1964 e advertia que a Igreja Católica se mantinha como a única Igreja de Cristo e servia como 

instrumento de união entre Deus e suas criaturas. Não representava apenas uma instituição 

hierarquizada, mas também uma comunidade de fiéis que compartilhava os mesmos preceitos 

religiosos e estava espalhada pelo mundo, isto é, o “Povo de Deus”. Entre esse Povo não existia 

nenhuma desigualdade “por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo”296. 

Todos os integrantes do “Povo de Deus” eram chamados a difundir a “Palavra da Salvação”.   

Enquanto os pastores eram constituídos em nome de Jesus Cristo para apascentar o 

“Povo de Deus”, os leigos – homens e mulheres – que não exerciam funções pastorais, também 

tinham a responsabilidade de anunciar a “Boa Nova”. “Viviam no mundo”, isto é, “em toda e 

qualquer ocupação e atividade terrena, e nas condições ordinárias da vida familiar e social”297. 

Chamados por Deus, eram incentivados a manifestar os ensinamentos de Jesus Cristo no 

cotidiano “pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade”298.  

Os leigos eram considerados testemunhas e instrumentos vivos da missão da Igreja 

Católica, podendo torná-la ativa nos locais em que não tinham a presença de pastores ou 

presbíteros. Em alguns casos, aqueles que eram considerados diáconos podiam ajudar nas 

cerimônias. Tornavam-se arautos da fé nas localidades em que se esperava a união com a Igreja 

 
295 João XXIII, Papa (1958-1963). Encíclica Mater et Magistra: sobre a recente evolução da questão social à luz 

da doutrina cristã. 15 de maio de 1961, n. 194. 
296 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição dogmática Lumen Gentium:  sobre a Igreja. 21 de 

novembro de 1964, n. 32.  
297 Ibidem, n. 31. 
298 Idem.  
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e o compartilhamento das mesmas crenças e dogmas. Este modo de evangelizar, tinha “um 

certo caráter específico e uma particular eficácia por se realizar nas condições ordinárias da 

vida no mundo”299.  

Os leigos tinham a obrigação de cooperar para a dilatação e crescimento do “Reino 

de Deus”. Deviam manifestar a fé nas estruturas da vida secular, sem escondê-la no íntimo, 

lutando contra os dominadores do mundo tenebroso. “Os leigos mostrar-se-ão filhos da 

promessa se, firmes na fé e na esperança, aproveitarem bem o tempo presente [...] e com 

paciência esperarem a glória futura”300. Segundo a constituição dogmática Lumen Gentium: 

Devido à própria economia da salvação, devem os fiéis aprender a distinguir 

cuidadosamente entre os direitos e deveres que lhes competem como membros da 

Igreja e os que lhes dizem respeito enquanto fazem parte da sociedade humana. 

Procurem harmonizar entre si uns e outros, lembrando-se que se devem guiar em todas 

as coisas temporais pela consciência cristã, já que nenhuma atividade humana, nem 

mesmo em assuntos temporais, se pode subtrair ao domínio de Deus. É muito 

necessário em nossos dias que esta distinção e harmonia se manifestem claramente 

nas atitudes dos fiéis, que a missão da Igreja possa corresponder mais plenamente às 

condições particulares do mundo atual. Assim como se deve reconhecer que a cidade 

terrena se consagra a justo título aos assuntos temporais e se rege por princípios 

próprios, assim com razão se deve rejeitar a nefasta doutrina que pretende construir a 

sociedade sem ter para nada em conta a religião, atacando e destruindo a liberdade 

religiosa dos cidadãos301. 

 

Os leigos deviam contribuir “para o progresso de todos na liberdade humana e 

cristã, em harmonia com o desígnio que lhes deu o Criador e segundo a iluminação do 

Verbo”302.  Tinham “o direito de receber com abundância, dos sagrados pastores, os bens 

espirituais da Igreja, principalmente os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos”303, 

podendo também manifestar as suas necessidades e aspirações a estes, desde que fossem 

oportunas. “Segundo o grau de ciência, competência e autoridade” também tinham o direito, e 

até mesmo o dever, de “expor o seu parecer” sobre os assuntos referentes ao bem de toda a 

Igreja. No entanto, nesses casos, necessitavam procurar órgãos instituídos pela Santa Sé e 

proceder com reverência e prudência, pois deviam obediência aos direcionamentos dos 

pastores, uma vez que estes eram “os mestres e guias da Igreja”304.  

Segundo a constituição citada, da união matrimonial entre os leigos, dois diferentes, 

nascia a família e, posteriormente, os cidadãos da sociedade. “Na família, como numa igreja 

doméstica”, os pais e mães deviam “pela palavra e pelo exemplo, ser para os filhos os primeiros 

 
299 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição dogmática Lumen Gentium:  sobre a Igreja. 21 de 

novembro de 1964, n. 35.  
300 Idem.  
301 Ibidem, n. 36. 
302 Idem.  
303 Ibidem, n. 37.  
304 Idem.  
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arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada”305. 

Para os “novos tempos”, recomendava-se aos pastores o reconhecimento e a fomentação de 

responsabilidade dos leigos na Igreja Católica, podendo até mesmo entregar cargos de serviço 

para eles, dando “margem e liberdade de ação, animando-os até a tomarem a iniciativa de 

empreendimentos”306. 

Conforme o decreto Apostolicam Actuositatem, promulgado em 18 de novembro de 

1965, os leigos exerciam o seu apostolado multiforme tanto na Igreja Católica como no mundo, 

tendo vários campos de atividade, como por exemplo o espaço doméstico. A incumbência dos 

cônjuges tratava-se de manifestar, pela própria vida, “a indissolubilidade e a santidade do 

vínculo matrimonial; afirmar vigorosamente o direito e o dever próprio dos pais e tutores de 

educar cristãmente os filhos; defender a dignidade e legítima autonomia da família”. Os 

cônjuges eram “cooperadores da graça e testemunhas da fé um para com o outro, para com os 

filhos e demais familiares”. Os primeiros que podiam anunciar aos filhos a fé cristã e educá-

los, fomentando que escolhessem, posteriormente, a ordem religiosa ou o sacramento do 

Matrimônio307.   

A família podia se tornar um “santuário doméstico da Igreja”, desde que praticasse 

uma boa educação para os filhos, além do culto litúrgico, exercesse uma hospitalidade atuante, 

promovesse a justiça e outras obras de serviço aos demais leigos necessitados. Entre essas obras 

destacavam-se coadjuvar no regime das escolas (católicas ou laicas), aconselhar os jovens nos 

momentos oportunos e auxiliar as famílias que enfrentavam uma crise moral308.  

De acordo com o decreto Apostolicam Actuositatem, a família, pelo exemplo e 

coerência com os ensinamentos do Evangelho, estava convidada a ser “um preciosíssimo 

testemunho” de Jesus Cristo, principalmente nas regiões onde a “Boa Nova” ainda não era 

conhecida e/ou enfrentava questionamentos decorrentes das mudanças políticas, 

socioeconômicas e culturais.  

Homens e, principalmente, as mulheres tinham cada vez mais parte ativa na vida 

social e careciam de uma participação ampla nos vários campos do apostolado da Igreja. Eram 

chamados a difundir a “Boa Nova”. Nos santuários e nas casas, precisavam urgentemente 

demonstrar a graça de se tornarem exemplos para os demais.  

 
305 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição dogmática Lumen Gentium:  sobre a Igreja. 21 de 

novembro de 1964, n.37. 
306 Idem. 
307 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Decreto Apostolicam Actuositatem: sobre o apostolado dos leigos. 

18 de novembro de 1965, n. 9. 
308 Idem.  
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Promulgada em 7 de dezembro de 1965, a constituição pastoral Gaudium et spes, 

enfatizava que o bem-estar, no âmbito individual e coletivo, estava intimamente ligado a uma 

favorável situação da comunidade conjugal e familiar”309. Se por um lado, o Matrimônio 

continuava sendo respeitado e praticado em algumas partes do mundo, em outras, se encontrava 

desestabilizado “pela poligamia, pela epidemia do divórcio, pelo chamado amor livre e outras 

deformações”310. Expandia-se no mundo, profanações em torno do amor conjugal sustentadas 

“pelo egoísmo, amor do prazer e por práticas ilícitas contra a geração”311, além de inquietações 

resultantes do aumento demográfico e perturbações introduzidas pelas “atuais condições 

econômicas, sociopsicológicas e civis”312.  

Diante dessas circunstâncias, tornava-se viável novas explicações sobre a família, 

com especial atenção para o amor conjugal no Matrimônio, pois ele estava “ordenado para a 

procriação e educação da prole” 313. Assim como tinha ensinado Agostinho de Hipona, e 

aprimorado pelo Magistério da Igreja, o Matrimônio resultava numa ajuda recíproca entre o 

homem e a mulher, para a salvação de ambos, delimitando como as relações afetivas e sexuais 

deviam ser realizadas.  

Na família, o autêntico amor conjugal devia ser assumido no amor divino. Dirigido 

e enriquecido pela força redentora de Jesus Cristo e pela ação pastoral da Igreja Católica, para 

que os cônjuges fossem fortalecidos na missão sublime de pai e mãe, sendo exemplos para os 

filhos.  

O Matrimônio manifestava-se por meio do amor na família, “quer pela sua generosa 

fecundidade, unidade e fidelidade, quer pela amável cooperação de todos os seus membros”. A 

Deus cabia “sanar, aperfeiçoar e elevar este amor com um dom especial de graça e caridade”314.  

Esse amor, dado que é eminentemente humano – pois vai de pessoa a pessoa com um 

afeto voluntário – compreende o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode 

conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, enobrecendo-as 

como elementos e sinais peculiares do amor conjugal [...] Unindo o humano e o 

divino, esse amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos, que se 

manifesta com a ternura do afeto e, com as obras, e penetra toda a sua vida; e 

aperfeiçoa-se e aumenta pela sua própria generosa atuação. Ele transcende, por isso, 

de longe a mera inclinação erótica, a qual, fomentada egoisticamente, rápida e 

miseravelmente se desvanece315.  

 

 
309 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição pastoral Gaudium et spes: sobre a Igreja no mundo 

atual. 7 de dezembro de 1965, n. 47.  
310 Idem.  
311 Idem. 
312 Idem. 
313 Ibidem, n. 48.  
314 Idem.  
315 Ibidem, n. 49.  
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Em tempos de constante profanação dos sentimentos, o amor conjugal tinha “a sua 

expressão e realização peculiar no ato próprio do Matrimônio”. Excluía o adultério e divórcio, 

sendo “indissoluvelmente fiel, de corpo e de espírito, na prosperidade e na adversidade”. Após 

o Matrimônio, o homem e a mulher estavam numa união e dignidade mútua. E deviam levar 

“uma vida de santidade, cultivar assiduamente e impetrar com a oração a fortaleza do próprio 

amor, a magnanimidade e o espírito de sacrifício”316.  

 Os cônjuges caminhariam para a perfeição em Jesus Cristo, caso desempenhassem 

o dever de procriar com responsabilidade generosa. Diante da indissolubilidade do Matrimônio 

e, para o bem dos filhos, era viável que o mútuo amor dos cônjuges se exprimisse 

convenientemente, aumentando e chegando a maturidade317. Agradava a Deus aqueles que, de 

comum acordo e com prudência, aceitavam “com grandeza de ânimo educar uma prole 

numerosa”318.  

O homem e a mulher eram “cooperadores do amor de Deus” e seus intérpretes. 

Precisavam desemprenhar esta missão respeitando os desígnios do Criador e dirigindo a 

consciência, levando em conta a harmonia entre genitores e descendentes, “sabendo ver as 

condições de tempo e da própria situação e tendo, finalmente, em consideração o bem da 

comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria Igreja”319.  

Nas suas decisões não podiam agir arbitrariamente, mas em conformidade com a 

lei divina, que o Magistério da Igreja interpretava à luz dos Evangelhos. Nessa lei, o Matrimônio 

não se instituía apenas com a finalidade de procriação. Apesar de ser importante para o 

aparecimento de novos fiéis, assim como tinha sido pregado séculos atrás, mesmo não tendo 

filhos, os cônjuges deviam permanecer unidos, pois o Matrimônio conservava “o seu valor e 

indissolubilidade, como comunidade e comunhão de toda a vida”320. Esse amor conjugal 

também contribuía para expressar o respeito pela vida.  

Conforme a constituição pastoral Gaudium et spes, a vida e sua transmissão não se 

limitavam a este mundo, nem podiam ser medidas ou compreendidas unicamente em função 

dele. Estavam “sempre relacionadas com o eterno destino do homem”321. Mediante os desígnios 

de Deus, não era permitido uma incompatibilidade entre a lei divina, que regia a transmissão 

da vida, e práticas cotidianas que não valorizavam a castidade.  

 
316 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição pastoral Gaudium et spes: sobre a Igreja no mundo 

atual. 7 de dezembro de 1965, n.49. 
317 Idem.   
318 Idem. 
319 Idem.  
320 Ibidem, n. 50.  
321 Ibidem, n. 51. 
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Os cônjuges careciam proteger a inviolabilidade da vida, pois Deus confiou as suas 

criaturas o encargo de conservá-la e ela devia ser salvaguardada, com extrema solicitude, desde 

o primeiro momento da concepção.   

Quando se trata, portanto, de conciliar o amor conjugal com a transmissão responsável 

da vida, a moralidade do comportamento não depende apenas da sinceridade da 

intenção e da apreciação dos motivos; deve também determinar-se por critérios 

objetivos, tomados da natureza da pessoa e dos seus atos; critérios que respeitem, num 

contexto de autêntico amor, o sentido da mútua doação e da procriação humana. Tudo 

isto só é possível se se cultivar sinceramente a virtude da castidade conjugal. Segundo 

estes princípios, não é lícito aos filhos da Igreja adotar, na regulação dos nascimentos, 

caminhos que o magistério, explicitando a lei divina, reprova322.  

 

Os governantes careciam manter o direito de os cônjuges gerar e educar os filhos, 

além de protegê-los e ajudá-los, por meio duma previdente legislação e com múltiplas 

iniciativas para o cumprimento da moralidade pública. Cada vez mais racionalistas, os 

especialistas nas ciências biológicas, médicas, sociais e psicológicas também eram convidados 

a “prestar um grande serviço para bem do Matrimônio e da família”, juntando os seus esforços, 

para discernir as condições que favoreciam “a honesta regulação da procriação humana”323 e 

contribuindo para a moralidade nas relações cotidianas.  

De acordo com a constituição pastoral Gaudium et spes, a família constituía o centro 

da sociedade. Nela se relacionavam diferentes gerações, onde a ajuda mútua podia resultar 

numa sabedoria ampla e na concordância dos direitos individuais perante as demais exigências 

do mundo. “A presença ativa do pai” não era mais tão atuante para a educação dos filhos, 

embora fosse viável, pois contribuiria para “assegurar também a assistência ao lar por parte da 

mãe” 324, da qual os filhos, sobretudo as crianças, tinham necessidade. Assim, o pai precisava 

não se descuidar da “legítima promoção social da mulher”325, da sua esposa e/ou filha.  

Com a presença do pai, as moças e os rapazes deviam ser instruídos acerca da 

dignidade, missão e exercício do amor conjugal. Aprendendo isso, na idade conveniente, 

podiam exercer um noivado puro e, posteriormente, adquirir o Matrimônio. Competia ao pai, 

guiar os jovens na formação da família com prudentes conselhos, mas evitando forçá-los, direta 

ou indiretamente, a casar-se ou a escolher o cônjuge. O pai e a mãe tinham a responsabilidade 

de educar os filhos conforme os preceitos religiosos, além de escolher as instituições escolares 

que eles frequentariam.  

 
322 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Constituição pastoral Gaudium et spes: sobre a Igreja no mundo 

atual. 7 de dezembro de 1965, n. 51. 
323 Ibidem, n. 52. 
324 Idem.  
325 Idem.  
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Conforme a declaração Gravissimum Educationis, promulgada em 28 de outubro 

de 1965: 

[...] em toda a parte se fazem esforços para promover cada vez mais a educação; 

declaram-se e registram-se em documentos públicos os direitos fundamentais dos 

homens, e em particular, dos filhos e dos pais, relativos à educação; com o aumento 

crescente do número de alunos, multiplicam-se e aperfeiçoam-se as escolas e fundam-

se outros centros de educação; cultivam-se, com novas experiências, os métodos de 

educação e de instrução; realizam-se grandes esforços para que tais métodos estejam 

à disposição de todos os homens, embora muitas crianças e jovens ainda não possuam 

a formação mais elementar, e tantos outros careçam de educação adequadas, na qual 

se cultivem simultaneamente a verdade e a caridade326. 

 

De acordo com esta declaração, a educação dos filhos era “o primeiro e inalienável 

dever e direito”327 do pai e da mãe. Eles necessitavam defender a fé professada para os seus 

filhos, aprofundando-a durante a juventude, visto que as moças e rapazes eram “a esperança da 

Igreja”328. Ambos também deviam “criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela 

piedade para com Deus” que favorecesse “a completa educação pessoal e social dos filhos”329. 

Diante das alterações mundiais, a família necessitava da ajuda e parceria da sociedade civil, 

uma vez que: 

[...] há certos deveres e direitos que competem à sociedade civil, enquanto pertence a 

esta ordenar o que se requer para o bem comum temporal. Faz parte dos seus deveres 

promover de vários modos a educação da juventude: defender os deveres e direitos 

dos pais e de outros que colaboram na educação e auxiliá-los; segundo o princípio da 

subsidiariedade, ultimar a obra da educação, se falharem os esforços dos pais e das 

outras sociedades, tendo, todavia, em consideração, os desejos dos pais; além disso, 

fundar escolas e instituições próprias, na medida em que o bem comum o exigir330.  

 

Leal aos preceitos da Igreja, juntamente com o pai, a mãe carecia de liberdade na 

hora de escolher a instituição escolar para os filhos, bem como a possibilidade de se organizar 

em associações específicas, atentando-se para a educação moral ministrada nelas. Por isso: 

[...] o poder público, a quem pertence proteger e defender as liberdades dos cidadãos, 

deve cuidar, segundo a justiça distributiva, que sejam concedidos subsídios públicos 

de tal modo que os pais possam escolher, segundo a própria consciência, com toda a 

liberdade, as escolas para os seus filhos. De resto, é próprio do poder público 

providenciar para que todos os cidadãos possam alcançar uma justa participação na 

cultura e sejam preparados para exercer devidamente os deveres e os direitos civis. 

Portanto, o mesmo poder público deve defender o direito das crianças a uma adequada 

educação escolar, velar pela competência dos professores e pela eficácia dos estudos, 

atender à saúde dos alunos e, em geral, promover todo o trabalho escolar, tendo em 

consideração o dever da subsidiariedade e, portanto, excluindo o monopólio do 

ensino, que vai contra os direitos inatos da pessoa humana, contra o progresso e 

 
326 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Declaração Gravissimum Educationis: sobre a educação cristã. 28 de 

outubro de 1965, proêmio.  
327 Ibidem, n. 6.  
328 Ibidem, n. 2. 
329 Ibidem, n. 3. 
330 Idem.  
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divulgação da própria cultura, contra o convívio pacífico dos cidadãos e contra o 

pluralismo que vigora em muitíssimas sociedades de hoje
331

. 

 

Conforme a declaração supracitada, a parceria entre a família e a escola precisava 

considerar, em toda a obra educativa, a diferença sexual e o fim próprio atribuído por Deus a 

cada sexo. A mistura entre os sexos podia ser danosa, desarticulada e mola propulsora de 

desordem.  

Por distintos motivos, se as crianças e jovens não pudessem frequentar escolas 

católicas, a vigilância em relação ao que acontecia nas escolas laicas devia ser mantida 

constantemente. Mesmo com a ajuda da sociedade civil, a Igreja Católica ainda tinha o dever 

de educar, não apenas porque era reconhecida por sua capacidade de ministrar “os ensinamentos 

apropriados”, mas sobretudo porque tinha o dever de “anunciar a todos os homens o caminho 

da salvação, de comunicar aos crentes a vida de Jesus Cristo e ajudá-los, com a sua contínua 

solicitude, a conseguir a plenitude desta vida”332.  

 

Figura 6: The holy family 

 

               Fonte: SALVI DA SASSOFERRATO, Giovanni Battista (1675) 

 

A “defesa do Santuário Doméstico da Igreja”, estava imersa numa densa conjuntura 

de transformações dos modos de existência, dentro e fora da família. Na segunda metade do 

século XX, algumas moças e rapazes subvertiam a repressão sofrida por seus antepassados, 

organizando-se em movimentos sociais que despertavam novas questões acerca da família, com 

 
331 CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965). Declaração Gravissimum Educationis: sobre a educação cristã. 28 de 

outubro de 1965, n. 6. 
332 Ibidem, n. 3. 
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seus entraves e potencialidades. Especialmente, a partir da década de 1960, distintos 

movimentos sociais reivindicavam outros modos de existência e expressavam a inconformidade 

com as decisões arbitrárias sobre suas vidas, contrariando as investidas políticas, as teorias 

científicas, a segregação e silenciamento das diferenças. As chamadas “minorias” divergiam 

das tradições dos seus antepassados, quanto às metas que mereciam ser perseguidas, aos valores 

que deviam ser respeitados e aos critérios para discernir o que podia ser descartado (HALL, 

1997; LOURO, 2008).  

O propósito inicial desses movimentos era viabilizar outros modos de existência, 

com suas experiências e vivências singulares, dentro e fora do lar. Desencadeavam uma luta 

que, mesmo com distintos interesses e pautas, sintetizava-se pelo direito de falar de si e por si. 

A autonomia e a organização própria de cada movimento eram priorizadas, embora também 

estivessem vinculadas, pois o participante de um movimento específico podia fazer parte de 

mais de uma “minoria social”.  

Entre os movimentos sociais atuantes na década de 1960, estavam aqueles 

fomentados a partir da “segunda onda” do feminismo, onde as preocupações das mulheres 

pautavam-se em questões políticas, sociais e teóricas. Inspirado na “primeira onda” do 

feminismo, propunham novas formas de ser e estar, bem como alterações profundas nos vários 

segmentos da sociedade que percebiam as mulheres como seres inferiores.  

A “primeira onda” do feminismo queria construir “uma prática de ação política 

organizada”, reivindicando seus direitos de cidadania e recebeu aversão da Igreja Católica. Na 

França, no século XVIII, as mulheres revolucionárias: 

[...] dirigem-se à Assembleia, peticionando a revogação de instituições legais que 

subvertem o sexo feminino ao domínio masculino. Reivindicam, assim, a mudança da 

legislação sobre o casamento que, outorgando ao marido direitos absolutos sobre o 

corpo e os bens de sua mulher, aparece-lhes como uma forma de despotismo 

incompatível com os princípios gerais da Revolução Francesa (ALVES; PITANGUY, 

1981, p.32). 

 

Em 1791, algumas dessas mulheres se organizaram e criaram a Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã, que pedia o direito ao voto, à propriedade privada e 

participação mais assídua em outros espaços não circunscritos a casa. O documento 

apresentava-se como uma reação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, redigido 

dois anos antes. A ousadia dessas mulheres recebeu afronte e punição. Algumas foram mortas 

na guilhotina, pois eram vistas como traidoras da “Natureza humana” (BADINTER, 1986).   

Além da França, as manifestações contra a discriminação feminina adquiriram 

expressividade em outras partes do mundo, durante o século XIX e primeira metade do século 

XX. Um exemplo disso foi o “sufragismo”, onde se defendia a extensão do direito do voto às 
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mulheres, com destaque especial para o Reino Unido e os Estados Unidos, onde percebia-se um 

afastamento da influência diretiva da Igreja Católica. 

Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países ocidentais (ainda que 

com força e resultados desiguais), o sufragismo passou a ser reconhecido, 

posteriormente, como a “primeira onda” do feminismo. Seus objetivos mais imediatos 

(eventualmente acrescidos de reivindicações ligadas à organização da família, 

oportunidade de estudos ou acesso a determinadas profissões) estavam, sem dúvida, 

ligados ao interesse das mulheres brancas de classe média, e o alcance dessas metas 

[...] foi seguido de uma certa acomodação no movimento (LOURO, 2008, p. 15). 

 

Com a ajuda da imprensa, tais mulheres organizavam petições, conferências, 

reuniões, desfiles, exposições, congressos nacionais e internacionais etc. Defendiam a 

emancipação, a libertação e os valores democráticos. Utópicas e realistas, elas sonhavam em 

construir um novo mundo. Defendiam a autonomia de suas semelhantes e questionavam os 

variados tipos de subordinação enfrentados por elas (NUNES, 2000). Todavia, o mundo – com 

suas invenções – ainda era pensado e organizado por homens, para a manutenção da submissão 

das mulheres no âmbito do trabalho e domiciliar.  

Na “segunda onda”, o feminismo ganhou novos contornos de movimento e 

procurou “superar as formas de organização tradicionais permeadas pela assimetria e 

autoritarismo” (ALVES; PITANGUY, 1981, p.8). No entanto, não se organizava de forma 

centralizada, com prerrogativas para todas as participantes. Estava representado por pequenos 

grupos ou até mesmo grandes aglomerados. Além disso, procurava agir no mundo, rompendo 

as imposições do silêncio sobre a vida das mulheres. Não apenas marchas, protestos públicos e 

conscientizações das desigualdades sociais, mas também uma variada difusão de livros, revistas 

e periódicos foram publicados e circulados por elas (ARAÚJO, 2005). 

Tais ditos e escritos reforçavam a luta por novos direitos das mulheres, suas 

demandas e ideários existenciais, que por muito tempo ficaram à sombra do que os homens 

pensavam e propagavam na sociedade  

Em momentos e de perspectivas bastante distintas, feministas como Elizabeth Cady 

Stanton, no século XIX, e depois Betty Friedan e Simone de Beauvoir, em meados do 

século XX, definiram a vida doméstica como uma espécie de escravidão, que 

restringia as experiências, embotava as faculdades mentais e o senso prático e limitava 

as competências e os horizontes das mulheres (BIROLI, 2014, p. 12-13).  

 

O debate acerca da diferença sexual desenvolvia-se principalmente contra o modelo 

essencialista, onde exaltava-se a “essência” feminina ou masculina. O modelo essencialista, 

valorizado também pela Igreja Católica, visava demonstrar que a mulher estava destinada a 

maternidade e ao espaço doméstico, enquanto o homem destinava-se ao espaço público, ao 

trabalho. A partir de ditos e escritos contrários a este modelo, buscava-se uma compreensão 
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crítica da diferença sexual, historicamente produzida e mantida culturalmente (NERI, 2005; 

ALVES; PITANGUY, 1981).  

O movimento feminista destacava a importância de entender “o fazer-se homem e 

mulher” como um processo relacional e não um dado estritamente natural e imutável, “dado 

por Deus”, tal como frisado na Igreja Católica. Ao nascer, o bebê já trazia em si características 

anatômicas e hormonais que os caracterizavam, mas um variado conjunto de outros 

determinantes podiam levá-lo a construir a identidade em consonância ou oposição a tais 

características.  O processo de “tornar-se homem ou mulher”, implicava, portanto, a transmissão 

de aprendizagens, princípios, habilidades, conhecimentos, além da internalização de gestos, 

posturas e disposições apropriadas para cada um (LOURO, 2008).  

O movimento feminista não tratava de negar a materialidade dos corpos, mas de 

demonstrar que dentro de uma cultura específica as características materiais adquiriam sentido 

e significados. Cultura esta pensada e modelada por homens. Assim:  

[...] denuncia a mística do ‘eterno feminino’, ou seja, a crença na inferioridade 

‘natural’ da mulher calcada em valores biológicos. Questiona assim a ideia de que 

homens e mulheres estariam predeterminados, por sua própria natureza, a cumprir 

papeis opostos na sociedade: ao homem, o mundo externo; à mulher, por sua função 

procriadora, o mundo interno (ALVES; PITANGUY, 1981, p. 54).  

 

O movimento feminista pretendia reivindicar a igualdade entre homens e mulheres 

no âmbito político, socioeconômico e cultural, denotando que os modos de existência, calcados 

em pressupostos masculinos ou femininos, eram criações culturais. A diferença sexual e os 

supostos papeis de homens e mulheres sustentavam-se, entre outras coisas, nos preceitos 

religiosos e nos conhecimentos repassados nas escolas católicas. O debate suscitado, 

demonstrava que a hierarquia sexual não era uma finalidade biológica e sim o fruto de um 

processo histórico e, como tal, podia ser combatida e superada (ALVES; PITANGUY, 1981, 

p. 56).  

A crítica feminista tinha como alvo a dependência conjugal, o direito de decisão do 

marido nos assuntos que diziam respeito à vida conjugal, o direito de administração e 

disposição do marido em relação aos bens da esposa, o direito paternal exclusivo dos 

pais, a injustiça que rodeia a mãe solteira e seu filho, o direito ao ingresso às escolas 

superiores, as leis de regulamentação da prostituição, o direito ao sufrágio e o direito 

a salários iguais para mulheres trabalhadoras (NUNES, 2000, p. 64). 

 

Apesar das restrições e problemas resultantes em várias partes do mundo, é possível 

considerar que o êxito desse movimento esteve relacionado a eliminação de antigas postulações 

sobre as mulheres, impactando também a vida dos homens. Até então, mesmo com métodos 

contraceptivos a disposição do casal, tais como o coito interrompido e os preservativos 

masculinos, as mulheres não controlavam a procriação. Assim, o direito de discernir sobre a 
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gravidez se apresentava como uma possibilidade de autonomia sexual, podendo abalar as 

hierarquizações na família, pois o parceiro não decidia ou controlava mais a procriação.  

Seja com a ajuda do planejamento familiar ou recorrendo às diferentes técnicas 

destinadas a impedir a fecundação – dispositivos intrauterinos, pílula, aborto – as 

mulheres conquistaram, ao preço de lutas difíceis, direitos e poderes que lhes 

permitiram não apenas reduzir a dominação masculina, mas inverter seu curso 

(ROUDINESCO, 2003, p. 150-151).  

 

Na segunda metade do século XX, a gravidez indesejada e/ou imprevista persistiu 

entre alguns casais, mas os métodos contraceptivos provocaram uma grande reviravolta na 

percepção da fecundidade, destoando de tradições religiosas, criando uma ferida profunda na 

autoridade do homem dentro da família e na autoridade da Igreja. 

A contracepção feminina dava um golpe fatal na família patriarcal, deixando o 

domínio da procriação para o outro campo. Dali em diante, não é mais o homem que 

decide, utilizando a retirada, mas a mulher que escolhe ter ou não ter filho com este 

homem. A relação de força inverteu-se completamente em detrimento do pai, 

despojado de um poder essencial [...] Ela pode recusar fazer o filho que ele deseja, 

como também procriar contra a vontade dele, na verdade reduzi-los ao seu papel 

biológico de inseminador, sem que ele saiba jamais que é pai (BADINTER, 1986, p. 

200).  

 

O ato conjugal ou esporádico não representava mais um risco a procriação 

desenfreada, uma vez que as mulheres tinham certo controle na e para a procriação. Além disso, 

algumas delas repensavam se estavam dispostas até mesmo ao casamento civil. A perca do 

impacto religioso fazia emergir um número considerável de casos de divórcio. Os homens 

percebiam que o amor romântico se tornava um sentimento importante para a manutenção da 

união. No entanto, a partir do desequilibro desse amor, a família podia ser desfeita e refeita 

mais uma vez, a partir do divórcio. O amor romântico não era visto como um sentimento eterno, 

mas apto de ser regado e regrado cotidianamente (BADINTER, 1986; LINS, 2007).  

Após as duas Grandes Guerra Mundiais, nos lares de famílias menos ou mais 

afortunadas, os pais continuavam sendo vistos como os provedores, embora ausentes ou apenas 

presentes junto aos filhos no fim do dia e/ou final de semana. Algumas mulheres já não queriam 

ficar restritas a antigos valores de docilidade e cuidado, pois almejavam uma maior inserção no 

mercado de trabalho e independência financeira, com suas variantes. Enquanto os filhos 

queriam construir um mundo menos agressivo, as mães lutavam por novos direitos ou pelo 

menos a diminuição da submissão no lar. As relações cotidianas tornavam-se complexas, pois 

os filhos nem sempre se contentavam com o que a mães podiam oferecer e acabavam cobrando 

a docilidade e o cuidado culturalmente relacionados a elas. As novas gerações cresceram nesses 

embates de família (BADINTER, 1986).   
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Embora sem homogeneidades, a oportunidade de estudar e ter um trabalho 

assalariado despertava nas mulheres a percepção de novos costumes e necessidades, não 

circunscritos a maternidade. “Essa nova realidade social, na qual as mulheres estavam inseridas, 

acabava por gerar trocas sociais, propiciando o surgimento de reivindicações e lutas pela sua 

emancipação” (STRÜCKER; CANABARRO, 2019, p. 35). É nessa conjuntura história de 

contestação, que o feminismo ganha maiores contornos de movimento de massas, se 

constituindo a partir da década de 1970 “em inegável força política com enorme potencial de 

transformação social” (ALVES; PITANGUY, 1981, p.58).  

Os pastores da Igreja Católica não apoiavam o movimento feminista, pois temiam 

o que as mulheres, principalmente as jovens, podiam fazer no lar e fora dele, ao angariar 

condições e possibilidades de alterar tradições milenares. Tentavam manter a ideia de proteção 

a elas, ao mesmo tempo em que valorizavam a participação feminina dentro da própria Igreja, 

pois “a ovelha ao ficar perto do pastor tem menos chance de fugir para longe do rebanho”.  

Na década de 1960 e 1970, outro movimento tendia a refutar a ordem da família e 

também foi contestado pela Igreja Católica, uma vez que defendia a possibilidade de novos 

modos de existência, onde os laços afetivos e sexuais não seriam construídos a partir da 

diferença entre os sexos, tampouco possibilitava a procriação por “vias naturais”: o movimento 

de orgulho gay.  

Ao contrário do que acontecia na Grécia, no Império romano os homens não 

manifestavam interesse em conquistar os rapazes e não eram vistos como atrativos intelectuais. 

Comprava-os ou seduzia-os para que tivessem relações íntimas. Uniões estáveis, entre um 

homem mais velho e um jovem, podiam ser realizadas com cerimônias públicas, desde que um 

deles fosse de família abastada. Contrários aos pecados da carne, os cristãos asseguravam que 

tais relações destoavam do que era certo, justo e confiável. Antes mesmo do cristianismo se 

transformar em religião oficial do Império, tais relações tornaram-se passíveis de punição, pois 

acreditava-se que o sexo era feito para a procriação e não para o prazer, entre os iguais. 

Acreditava-se que as relações intimas entre os iguais contribuía para a desintegração da família: 

base primordial da sociedade (LINS, 2012a).  

Com a consolidação da Igreja Católica, a ojeriza aos desviantes continuou incisiva. 

Não era permitido os sacramentos para aqueles que não seguiam o que estava inscrito nos seus 

corpos. Acreditava-se que, homens e mulheres, tinham a possibilidade de vencer “as tentações 

da carne”, punindo seus próprios corpos ou procurando abrigo na fé cristã, isto é, resguardando-

se em mosteiros e conventos. O desejo descontrolado foi denominado de luxúria, um dos sete 
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pecados capitais. A castidade, por sua vez, foi identificada como uma virtude que agradava a 

Deus (ROUDINESCO, 2008). 

Por muito tempo, aqueles que ousavam sair dos limites estabelecidos para os 

desejos e prazeres da carne eram chamados de sodomitas, isto é, pecadores que jamais 

conseguiriam alcançar a promessa de salvação. Nos séculos XVII e XVIII, a lei permitiu uma 

corrida avassaladora contra os “degenerados sexuais”, em parceria com a Igreja Católica. 

Milhares deles foram mortos na Inquisição (VAINFAS, 2010). Após o fim da Inquisição, 

muitos ainda eram punidos, sendo presos por seus atos. Os preconceitos continuaram. “Homens 

de família” encontravam-se com jovens e adultos, muitos deles afeminados, em locais 

específicos, longe do lar. Não pretendiam ser classificados, tampouco punidos por seus atos. 

Os enrustidos eram tolerados desde que permanecessem sem visibilizar seus desejos e prazeres, 

sem demonstrar afetos públicos com os semelhantes. No momento em que assumiam seus 

desejos e prazeres mais secretos, eram rejeitados e considerados pervertidos. Esconder as suas 

vivências e experiências afetivas e sexuais apresentava-se como uma saída para a própria 

manutenção da “vida liberta”, apesar da felicidade fajuta junto a esposa e aos filhos no lar.  

Nos séculos XIX e início do século XX, a ciência contribuiu para reprimir 

novamente os desviantes, pretendendo encontrar as causas dos desvios e uma cura para a doença 

que fazia um homem ou mulher desejar, afetiva e sexualmente, alguém do mesmo sexo (FRY; 

McRAE, 1985). Em 1869, o médico austro-húngaro Karl-Maria Kertbeny criou o termo 

homossexualidade. Essa nova palavra visava caracterizar aqueles que sentiam atração pelo 

mesmo sexo, vendo-os como doentes. A homossexualidade representava o ápice da dissociação 

entre os prazeres, desejos e a procriação. Até então pouco teorizada, a heterossexualidade – 

palavra também inventada por esse médico – passou a ser vista como o contrário do desvio, 

onde os diferentes (homem e mulher) encontravam e desfrutavam de desejos e prazeres 

considerados normais. Nomeada, a heterossexualidade tornava-se hierarquicamente superior as 

demais formas de viver e conviver em sociedade (LOURO, 2013; WEEKS, 2000).  

A invenção da homossexualidade e heterossexualidade pretendia a regulação e o 

controle dos desejos e prazeres (não) circunscritos as diferenças sexuais entre homens e 

mulheres. Tornava-se uma forma de classificar e caracterizar os “normais e anormais”. Apesar 

de algumas disparidades com os preceitos religiosos, referentes a carne, os ditos e escritos sobre 

as sexualidades também pretendiam explicitar os modos de existência. Em alguns casos, 

tendiam a naturalizar uma única forma de sexualidade, rejeitando a ideia de que todas as formas 

eram culturalmente produzidas. Em outros, tentavam revelar os motivos para o alvorecer do 

sentimento afetivo e sexual contrário (WEEKS, 2000).  
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Ancorados em pressupostos jurídicos ou científicos, tais ditos e escritos atribuíam 

distintos significados para as práticas dos homossexuais, transformando-as em questões sociais 

aptas a discussão. “Enquanto alguns assinalam o caráter desviante, a anormalidade ou a 

inferioridade do homossexual, outros proclamam sua normalidade e naturalidade – mas todos 

parecem estar de acordo de que se trata de um ‘tipo’ humano distinto” (LOURO, 2013, p. 30).  

Apesar da tentativa de mudança de percepção acerca da homossexualidade, isto é, 

de pecado para doença, em distintas localidades, sessões truculentas objetivavam retirar “de 

dentro” dos homossexuais os seus anseios mais profundos, nem que para isso fosse preciso 

torturá-los fisicamente, ou vê-los como “filhos do demônio” que necessitavam de extrema 

exorcização.   

Cansados dos preconceitos sobre suas vidas, na primeira metade do século XX, os 

homossexuais se organizaram em grupos sociais na Europa e Estados Unidos, através de centros 

universitários, clubes políticos e culturais. Ocuparam bares, clubes, saunas e restaurantes. Em 

muitos casos, foram expulsos do lar e viviam à margem da sociedade ou sob ajuda de amigos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos homossexuais foram levados para os campos de 

concentração e mais uma vez punidos por seus atos. Após o horror cometido, a 

homossexualidade começou a ser despenalizada na Europa e em algumas partes da América 

Latina. Todavia, continuou a despertar um temor que se traduzia por atitudes de afastamento, 

repulsa e agressividade em relação a quem não seguia os padrões circunscritos por Deus 

(BADINTER, 1985; 1986).   

Em forma de protesto, os homossexuais começaram a se autodenominar com a 

palavra “gay”. Este termo sugeria um modo de vida colorido, potente e legítimo, não 

circunscrito ao que era imposto para eles. Em 28 de junho de 1969, no bar "Stonewall Inn", em 

Nova York, alguns homossexuais se revoltaram contra os maus tratos dos policiais e celebraram 

o “orgulho gay”. Alegando o descumprimento das leis sobre bebidas alcoólicas, a polícia tentou 

interditar este bar que ficava na rua central do “gueto gay” de Nova York. Os seus 

frequentadores reagiram e começaram uma batalha com duração de uma semana inteira, uma 

vez que percebiam os abusos de autoridade dos policiais e as tentativas de eliminar centros de 

união e diversão para eles (FRY; McRAE, 1985).  

Tempos depois, a Frente de Libertação Gay publicou seu jornal “Come Out” e 

decretou a data de 28 de julho como “o dia de Orgulho Gay”. Apesar de poucos, esses militantes 

pretendiam politizar a questão homossexual e atentar toda a população dos seus direitos e 

deveres enquanto cidadãos (FRY; McRAE, 1985).  
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Seis meses após os acontecimentos do bar, a Frente de Libertação Gay havia 

adentrado mais de 175 campi universitários. No ano seguinte, foi organizado a primeira 

“Marcha do Orgulho Gay”, onde 15 mil indivíduos, alegres e coloridos, foram do Greenwich 

Village até o Central Park. Marchas semelhantes aconteceram em São Francisco, Los Angeles 

e Chicago. Poucos anos depois, “[...] as paradas gays comemorando Stonewall foram 

organizadas em todo o mundo” (LINS, 2012b, p. 293). 

Diante da pressão exercida, em 1974, a Associação Americana de Psiquiatria retirou 

a homossexualidade da lista de doenças mentais. Em 1975, a Associação Americana de 

Psicologia adotou a mesma posição dos psiquiatras. Alguns homossexuais, imaginavam que 

estas mudanças permitiriam que eles “saíssem do armário” – um rito de passagem e um ato 

político – em busca da liberdade (ROUDINESCO, 2008).  

Paralelo a luta contra a discriminação da homossexualidade e as discussões em 

torno da identidade unificadora, emergiu a possibilidade de os homossexuais formarem uma 

família, alicerçada numa união estável, apesar de ainda não ser reconhecida socialmente. 

Mesmo com poucas e localizadas, principalmente nos Estados Unidos e Europa, a nova 

configuração familiar (monogâmica, formada por dois homens ou duas mulheres) representava 

mais uma catalizadora para a desestabilização do ideal de família pregado pela Igreja (BIROLI, 

2014).  

De acordo com os setores conservadores – incluindo os pastores da Igreja Católica 

e igrejas cristãs dissidentes – o novo modelo de família arriscava diminuir a supressão da 

diferença sexual entre homens e mulheres, desorganizando pareceres milenares sobre as 

relações afetivas e sexuais. O escândalo estava na recusa a procriação, vista como natural. “Que 

um homem não quisesse nada além de um ato carnal com uma mulher para gerar, e que uma 

mulher não desejasse de um homem mais que o sêmen para procriar, aí estava a transgressão” 

(ROUDINESCO, 2003, p.183).  

Para alguns homossexuais, o casamento civil expressava mais uma acomodação a 

formas convencionais da conjugalidade e, consequentemente, da formação de uma família com 

base em pressupostos arcaicos de união, incluindo sexo e amor romântico. O casamento civil 

excluía, portanto, outras formas alternativas de relações estáveis, dos afetos correspondidos e 

da rotina doméstica. Assim, as “defesas políticas e cientificas” que almejavam criar uma ideia 

“positiva” da homossexualidade também resultavam num efeito regulador e disciplinador dos 

modos de existência, uma vez que frisava “o estabelecimento de seus contornos, seus limites, 

suas possibilidades e restrições” (LOURO, 2013, p. 34).  
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Para outros homossexuais, o casamento civil podia trazer algumas vantagens, tais 

como: os direitos previdenciários, a herança, tratamentos para a procriação não-convencional e 

a adoção de crianças (LINS, 2007; BIROLI, 2014). Até então, apesar das divergências, em 

ambos casos, os homossexuais expressavam a liberdade de decisão, contestando as 

arbitrariedades sobre os modos de existência, dentro ou para a ordem da família, com suas 

implicações acerca da procriação.  

 

Figura 7: The holy family. 

 

Fonte: BOUGUEREAU, William-Adolphe (1863). 

 

“Durante vinte anos, dos anos de 1960 aos 1980, houve mais celebração do sexo do 

que em qualquer outro período da História; já havia a pílula anticoncepcional e a Aids ainda 

não havia mostrado sua cara” (LINS, 2012b, p. 277). Acreditava-se que o mundo estava 

passando por uma Revolução Sexual. A principal finalidade da Revolução Sexual era a 

eliminação, ou pelo menos a diminuição, da repressão sobre os desejos e prazeres. Aspirava 

uma maior liberdade, uma vez que havia apenas duas opções para aqueles que não seguiam os 

padrões sexuais impostos: 1) a submissão ao que era prescrito para suas vidas ou 2) a busca 

pela realização dos desejos e prazeres, sem relacioná-los diretamente a procriação.  

Temendo uma profunda crise da família, em meio a esta Revolução Sexual, a Igreja 

Católica aferia que as novas gerações de homens e mulheres deixavam de cumprir seus papeis 
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funcionais prioritários. Ao invés de propiciar carinho e proteção, a própria família estava 

fomentando desavenças entre os sexos e as gerações.  

A rebeldia das novas gerações resultava numa “angústia e uma desordem 

específica, ligadas ao terror da abolição da diferença dos sexos, com a perspectiva de uma 

dissolução da família no fim do caminho” (ROUDINESCO, 2003, p. 11). O alto escalão da 

Igreja Católica acreditava ser importante novas ações para reativar a idealização da família, 

com seu ordenamento e regulações educacionais.  

No pronunciamento de conclusão do Concílio Vaticano II, em 8 de dezembro de 

1965, Paulo VI advertia que as mulheres, “jovens, esposas, mães e viúvas”, estavam 

conseguindo melhores condições de vida e tinham a possibilidade de “impregnadas do Espírito 

do Evangelho”, ajudar a humanidade a não decair333. A Igreja Católica se orgulhava “de ter 

dignificado e libertado a mulher, de ter feito brilhar durante os séculos, na diversidade de 

caracteres, a sua igualdade fundamental com o homem”334. Segundo ele: 

Vós, mulheres, tendes sempre em partilha a guarda do lar, o amor das fontes, o sentido 

dos berços. Vós estais presentes ao mistério da vida que começa. Vós consolais na 

partida da morte. A nossa técnica corre o risco de se tornar desumana. Reconciliai os 

homens com a vida. E sobretudo velai, nós vos suplicamos, sobre o futuro da nossa 

espécie. Tendes que deter a mão do homem que, num momento de loucura, tentasse 

destruir a civilização humana. Esposas, mães de família, primeiras educadoras do 

gênero humano no segredo dos lares, transmiti a vossos filhos e filhas as tradições de 

vossos pais, ao mesmo tempo que os preparais para o insondável futuro. Lembrai-vos 

sempre de que uma mãe pertence, em seus filhos, a esse futuro que ela talvez não 

chegará a ver. [...] Mulheres de todo o universo, cristãs ou não-crentes, vós a quem a 

vida é confiada neste momento tão grave da história, a vós compete salvar a paz do 

mundo335. 

 

Nesse mesmo pronunciamento, Paulo VI também dedicou atenção a juventude, 

dizendo que as moças e rapazes eram responsáveis por construir a “sociedade de amanhã”, por 

isso enfatizava: “salvar-vos-eis ou perecereis com ela”336. O Pontífice romano clamava em 

favor da pureza, generosidade e sinceridade, para que a juventude pudesse construir um mundo 

melhor quando comparado ao dos antepassados. De acordo com ele, a Igreja Católica confiava 

que as moças e rapazes encontrariam “força e alegria” suficientes para não ser tentados, como 

as gerações precedentes que cederam “as seduções da filosofia do egoísmo e do prazer, ou às 

do desespero e do nada”. Confiava que, mesmo diante do crescimento da secularização, eles 

 
333 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: às mulheres. 

8 de dezembro de 1965. 
334 Idem.  
335 PAULO VI, Papa (1963-1978). Mensagem do Papa Paulo VI na conclusão do concílio Vaticano II: aos jovens. 

8 de dezembro de 1965. 
336 Idem.  
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ainda tinham a capacidade de reafirmar a fé cristã no mundo, bem como no que dava sentido à 

vida: “a certeza da existência de um Deus justo e bom”337. 

Nos documentos pontifícios subsequentes ao Concílio Vaticano II, a ordem da 

família manteve-se como pauta de discussão. Nessa conjuntura histórica, organismos 

internacionais advertiam que a produção de alimento crescia de forma aritmética, mas a 

população mundial crescia de forma geométrica, pelo que a fome seria uma realidade inevitável 

de muitos, caso não houvesse o controle. Temendo precárias condições de vida, a quantidade 

de filhos diminuía consideravelmente na Europa e em algumas partes da América Latina (reduto 

tradicional de famílias numerosas). 

Em 26 de março de 1967, Paulo VI promulgou a encíclica Populorum Progressio, 

acerca do desenvolvimento dos povos à luz da Doutrina Social da Igreja. De acordo com ele, 

“a família natural, monogâmica e estável, tal como o desígnio de Deus a concebeu e o 

Cristianismo a santificou”338 enfrentava alguns problemas diante do crescimento demográfico.  

É bem verdade que um crescimento demográfico acelerado vem, com demasiada 

frequência, trazer novas dificuldades ao problema do desenvolvimento: o volume da 

população aumenta muito mais rapidamente que os recursos disponíveis, e cria-se 

uma situação que parece não ter saída. Surge, por isso, a grande tentação de refrear o 

crescimento demográfico por meios radicais. É certo que os poderes públicos, nos 

limites da sua competência, podem intervir, promovendo uma informação apropriada, 

e tomando medidas aptas, contanto que sejam conformes às exigências da lei moral e 

respeitem a justa liberdade dos cônjuges. Sem direito inalienável ao Matrimônio e à 

procriação, não existe dignidade humana. Em última análise, é aos pais que compete 

determinar, com pleno conhecimento de causa, o número de filhos, assumindo a 

responsabilidade perante Deus, perante eles próprios, perante os filhos que já 

nasceram e perante a comunidade a que pertencem, de acordo com as exigências da 

sua consciência, formada segundo a lei de Deus autenticamente interpretada e 

sustentada pela confiança nele339. 

 

Em 25 de julho de 1968, o Pontífice aprofundou algumas questões referentes a 

família e os problemas demográficos na encíclica Humanae Vitae, com ênfase na regulação da 

natalidade. Segundo ele “o gravíssimo dever de transmitir a vida humana”, pelo qual os 

cônjuges eram os colaboradores livres e responsáveis de Deus, apresentava-se como “fonte de 

alegrias, se bem que, algumas vezes, acompanhadas de não poucas dificuldades e angústias”340. 

Internacionalmente, apareciam “questões novas que a Igreja não podia ignorar”341, pois tratava-

se de assuntos que diziam respeito à vida e à felicidade de muitos.  

 
337 PAULO VI, Papa (1963-1978).  Encíclica Populorum Progressio: sobre o desenvolvimento dos povos. 26 de 

março de 1967, n. 36. 
338 Idem.  
339 Idem.  
340 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

proêmio.  
341 Idem.  
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Paulo VI admitia que “o homem fez progressos admiráveis no domínio e na 

organização racional das forças da natureza”342, despertando uma extensão de saberes no 

âmbito social e psíquico, no entendimento da anatomia humana e até mesmo nas leis que 

regulavam a transmissão da vida. No entanto, depois de tantos séculos, o Magistério da Igreja 

ainda era responsável por interpretar a lei evangélica e a lei moral, uma vez que os apóstolos 

escolhidos de Jesus Cristo foram enviados ao mundo para expressar os desígnios de Deus e sua 

observância era imprescindível para a salvação.  

Após estudos especiais, o Magistério da Igreja estava apto a apresentar novas 

facetas para a proteção da família, enfatizando a importância do Matrimônio, os direitos e 

deveres conjugais. De acordo com Paulo VI: 

A consciência desta mesma missão levou-nos a confirmar e a ampliar a Comissão de 

Estudo, que o nosso predecessor, de venerável memória, João XXIII tinha constituído, 

em março de 1963. Esta Comissão, que incluía também alguns casais de esposos, além 

de muitos estudiosos das várias matérias pertinentes, tinha por finalidade: primeiro, 

recolher opiniões sobre os novos problemas respeitantes à vida conjugal e, em 

particular, à regulação da natalidade; e depois, fornecer os elementos oportunos de 

informação, para que o Magistério pudesse dar uma resposta adequada à expectativa 

não só dos fiéis, mas mesmo da opinião pública mundial. Os trabalhos destes peritos, 

assim como os pareceres e os conselhos que se lhes vieram juntar, enviados 

espontaneamente ou adrede solicitados, de bom número dos nossos irmãos no 

episcopado, permitiram-nos ponderar melhor todos os aspectos deste assunto 

complexo343.  

 

As decisões da comissão de estudo não tiveram um acordo geral sobre as normas 

morais que seriam propostas aos cristãos e não foram consideradas definitivas. Alguns critérios 

de soluções para os problemas do Matrimônio apontaram alternativas destoantes dos 

ensinamentos do Magistério da Igreja. Diante disso, o Pontífice romano resolveu sistematizar 

algumas considerações na encíclica Humanae Vitae:  

O problema da natalidade, como de resto qualquer outro problema que diga respeito 

à vida humana, deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas 

parciais – sejam elas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica – 

à luz da visão integral do homem e da sua vocação, não só natural e terrena, mas 

também sobrenatural e eterna. 344 

 

Segundo ele, para a justificação dos métodos artificiais de limitação dos 

nascimentos, houve quem fizesse apelo para as exigências físicas e mentais dos cônjuges. No 

entanto, esqueciam que o Matrimônio não representava “fruto do acaso, ou produto de forças 

naturais inconscientes”345. Exprimia, pelo contrário:  

 
342 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n. 2.  
343 Ibidem, n. 5.  
344 n. 7. 
345 Ibidem, n. 8. 
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[...] uma instituição sapiente do Criador, para realizar na humanidade o seu desígnio 

de amor. Mediante a doação pessoal e recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os 

esposos tendem para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento 

mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. 

Depois, para os batizados, o Matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da 

graça, enquanto representa a união de Cristo com a Igreja346. 

 

Conforme o Pontífice romano, o amor conjugal tinha quatro características básicas: 

humano, total, fiel/exclusivo e fecundo. O amor plenamente humano, compartilhava o espiritual 

e sensível ao mesmo tempo. Não se restringia apenas a um “simples ímpeto do instinto ou do 

sentimento”, mas um “ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer, mediante as 

alegrias e as dores da vida cotidiana”, de tal modo que os dois cônjuges se tornassem “um só 

coração e uma só alma” 347 e alcançassem, unidos, a perfeição humana.  

O amor conjugal permitia que não se amasse aquilo que dele se recebia, mas por 

ele mesmo, na tentativa de engrandecê-lo como um dom de si próprio, por isso retratava um 

amor total, isto é, “uma forma muito especial de amizade pessoal”, em que os cônjuges 

compartilhavam “todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas”. O amor 

conjugal iniciava-se com o Matrimônio, quando o homem e a mulher assumiam, livremente e 

em plena consciência, o compromisso. Por isso devia ser fiel e exclusivo até a morte. A 

fidelidade podia ser difícil, mas nobre e meritória. Para o Pontífice, “o exemplo de tantos 

esposos, através dos séculos, demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do 

Matrimônio, mas que é dela, como de fonte, que flui uma felicidade íntima e duradoura” 348. 

O amor conjugal não se esgotava na comunhão entre os cônjuges, mas suscitava 

novas vidas, por isso era fecundo e requeria a paternidade responsável. Biologicamente, a 

paternidade significava conhecimento e respeito dos homens pelas suas funções. Em relação 

aos “instintos e paixões”, significava o necessário domínio que a vontade humana devia exercer 

sobre “os calores externos”. Paulo VI argumentava que:  

Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade 

responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer 

uma família numerosa, como com a decisão, tomada por motivos graves e com 

respeito pela lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo 

indeterminado, um novo nascimento349.  

 

No âmbito religioso, a paternidade responsável implicava que os homens 

reconhecessem os próprios deveres, para com Deus, com eles mesmos, para a família e a 

sociedade, numa justa hierarquia de valores.  

 
346 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n.8.  
347 Ibidem, n. 9. 
348 Idem.  
349 Ibidem, n.10.  
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Na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu 

próprio bel-prazer, como se pudessem determinar, de maneira absolutamente 

autônoma, as vias honestas a seguir, mas devem, sim, conformar o seu agir com a 

intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do Matrimônio e dos seus 

atos e manifestada pelo ensino constante da Igreja350.  

 

Conforme Paulo VI, o ato conjugal era honesto e digno, assim como afirmou o 

Concílio Vaticano II351. O ato conjugal não deixava de ser legítimo na impossibilidade de 

fecundação; desde que não fosse uma escolha dos cônjuges, mas uma impossibilidade 

biológica, e desde que manifestassem a união, consentida, dos dois.  

De fato, como o atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um 

dos atos conjugais. Deus dispôs com sabedoria leis e ritmos naturais de fecundidade, 

que já por si mesmos distanciam o suceder-se dos nascimentos. Mas, chamando a 

atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela 

sua doutrina constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer 

aberto à transmissão da vida352.  

 

Por isso, a doutrina cristã da Igreja, argumentava em favor de dois significados do 

ato conjugal: o significado unitivo e o procriador. A conexão entre ambos era inseparável, pois 

Deus queria que assim fosse e suas criaturas não podiam alterá-la por sua iniciativa, ou 

desconectá-la. Respeitando estes dois aspectos essenciais, o ato conjugal conservava “o sentido 

de amor mútuo e verdadeiro” e a sua “ordenação para a altíssima vocação do homem para a 

paternidade”353.  

Desde a expulsão do Paraíso, o homem e a mulher não tinham “um domínio 

ilimitado sobre o próprio corpo em geral” e tampouco “sobre as suas faculdades geradoras” 354. 

Apesar disso, um ato de amor recíproco, que prejudicasse a disponibilidade para transmitir a 

vida, estava em contradição com o desígnio constitutivo do Matrimônio. Quem impedia a 

fecundação estava “em contradição com a natureza do homem, bem como com a da mulher e 

da sua relação mais íntima”, além de subverter “o plano de Deus” e a sua vontade. Os obedientes 

não eram “os árbitros das fontes da vida humana, mas tão somente administradores dos 

desígnios estabelecidos pelo Criador”355.  

De acordo com Paulo VI, eram proibidas vias ilícitas para a regulação dos 

nascimentos, tais como a “interrupção direta do processo generativo já iniciado, e, sobretudo, 

o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas”356. Os meios 

 
350 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n. 11. 
351 Idem.  
352 Idem.  
353 Ibidem, n. 12.  
354 Ibidem, n.13.  
355 Idem.  
356 Ibidem, n. 14.  
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terapêuticos necessários para curar doenças do organismo não eram considerados ilícitos, ainda 

que pudessem resultar um impedimento, mesmo previsto, à procriação. Isso era possível desde 

que, por motivo nenhum, o impedimento a vida fosse almejado diretamente357. Também se 

proibia a esterilização, tanto no homem quanto na mulher, bem como qualquer ação, antes, 

durante ou depois do ato conjugal que almejasse impedir a fecundação.  

Na verdade, se é lícito, algumas vezes, tolerar o mal menor para evitar um mal maior, 

ou para promover um bem superior, nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, 

fazer o mal, para que daí provenha o bem; isto é, ter como objeto de um ato positivo 

da vontade aquilo que é intrinsecamente desordenado e, portanto, indigno da pessoa 

humana, mesmo se for praticado com intenção de salvaguardar ou promover bens 

individuais, familiares, ou sociais. É um erro, por conseguinte, pensar que um ato 

conjugal, tornado voluntariamente infecundo, e por isso intrinsecamente desonesto, 

possa ser coonestado pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda358. 

 

Paulo VI advertia que as condições físicas e mentais dos cônjuges, ou circunstâncias 

exteriores, eram motivos para que a fecundação fosse distanciada. Tornava-se lícito “ter em 

conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do Matrimônio só nos 

períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade, sem ofender os princípios morais”359. 

A Igreja Católica considerava lícito o recurso aos períodos infecundos, mas condenava o uso 

dos meios diretamente contrários à fecundação. Mesmo que os cônjuges dissessem que eram 

honestos ou decorrentes de sérios motivos.  

Na realidade, entre os dois casos existe uma diferença essencial: no primeiro, os 

cônjuges usufruem legitimamente de uma disposição natural; enquanto que no 

segundo, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. É verdade que em 

ambos os casos os cônjuges estão de acordo na vontade positiva de evitar a prole, por 

razões plausíveis, procurando ter a segurança de que ela não virá; mas, é verdade 

também que, somente no primeiro caso eles sabem renunciar ao uso do Matrimônio 

nos períodos fecundos, quando, por motivos justos, a procriação não é desejável, dele 

usando depois nos períodos agenésicos, como manifestação de afeto e como 

salvaguarda da fidelidade mútua360. 

 

Paulo VI sublinhava que se expandiam graves consequências dos métodos de 

regulação artificial da natalidade, tais como a degradação da moralidade. Visando esses 

métodos, as autoridades governamentais tinham uma arma em suas mãos e um vasto poderio 

sobre a intimidade conjugal, sem ponderar exigências morais que resistiram por séculos. Com 

o uso das práticas anticoncepcionais, o homem tendia a perder o respeito pela mulher. Não se 

preocupava com o equilíbrio físico e mental dela chegando a “considerá-la como simples 

instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada”361.  

 
357 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n. 15.  
358 Ibidem, n. 14.  
359 Ibidem, n. 16.  
360 Idem. 
361 Ibidem, n. 17.  
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O homem, principalmente o jovem, fraquejava perante os seus desejos e prazeres, 

e precisava de estímulo para manter a fidelidade, além de uma assídua atenção para que ele não 

burlasse suas responsabilidades. O homem tinha “limites instransponíveis no domínio sobre o 

próprio corpo e as suas funções” 362. Limites que não eram lícitos ultrapassar. A continência 

periódica trazia novos desafios para a união matrimonial, mas também benefícios a curto e 

longo prazo.  

[...] longe de ser nociva ao amor conjugal, confere-lhe pelo contrário um valor humano 

bem mais elevado. Requer um esforço contínuo, mas, graças ao seu benéfico influxo, 

os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de 

valores espirituais: ela acarreta à vida familiar frutos de serenidade e de paz e facilita 

a solução de outros problemas; favorece as atenções dos cônjuges, um para com o 

outro, ajuda-os a extirpar o egoísmo, inimigo do verdadeiro amor e enraíza-os no seu 

sentido de responsabilidade no cumprimento de seus deveres363.  

 

O domínio de si também trazia benefícios para a harmonia do lar, onde as crianças 

e jovens podiam crescer estimando os valores humanos, “num desenvolvimento sereno e 

harmônico das suas faculdades espirituais e sensitivas”364.  Para que esse domínio de si fosse 

realizado no cotidiano, os cônjuges precisavam criar um ambiente favorável a efetivação da 

castidade, onde pudesse triunfar a “liberdade sã sobre a licenciosidade, mediante o respeito da 

ordem moral”365.  

Com as regulações educacionais para a castidade, os cônjuges eram estimulados a 

reagir contra a excitação dos sentidos, o desregramento dos costumes, as formas de pornografia 

ou espetáculos licenciosos contidos nos meios de comunicação social. Além de reagir contra as 

expressões artísticas e cientificas que utilizavam dessa posição de saber para desestabilizar a 

moral, com o apoio das autoridades públicas.  

Paulo VI pedia que os governantes participassem ativamente da proteção da família 

e buscassem o desenvolvimento do Estado-nação, sem esquecer os valores humanos e os 

costumes morais proferidos por Jesus Cristo e os pastores da Igreja. Clamava a eles: 

[...] não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações; não admitais 

que se introduzam legalmente, naquela célula fundamental que é a família, práticas 

contrárias à lei natural e divina. Existe uma outra via, pela qual os Poderes públicos 

podem e devem contribuir para a solução do problema demográfico: é a via de uma 

política familiar providente, de uma sábia educação das populações, que respeite a lei 

moral e a liberdade dos cidadãos366.  

 

 
362 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n.17.  
363 Ibidem, n. 21.  
364 Idem.  
365 Idem, n. 22.  
366 Ibidem, n. 23. 
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Aos “homens de pensamento e ciência” pedia que contribuíssem para o bem da 

família, sem impor ideias danosas as relações afetivas e sexuais. Assinalava que eles careciam, 

como um dever profissional, adquirir a ciência necessária para dar conselhos e diretrizes 

sensatas aos cônjuges367, condizentes com os ensinamentos do Magistério da Igreja. Caso 

contrário, estariam contribuindo para a propagação dos pecados da carne no mundo e seriam 

julgados por tais infrações no Juízo final.  

Aos presbíteros, vistos como conselheiros e guias espirituais da família, pedia que 

ensinassem as diretrizes da Igreja Católica sobre o Matrimônio, sem minimizá-las ou interpretá-

las conforme interesses próprios. Os presbíteros precisavam se tornar cada vez mais “exemplos 

de castidade”, escutando com atenção os problemas decorrentes das relações conjugais, 

reiterando a importância assídua das orações e a recorrência aos sacramentos da eucaristia e da 

penitência entre os cônjuges368. Aos bispos, Paulo VI pedia uma ação pastoral que visasse a 

melhoria de diversos setores, em busca de tornar mais fácil, serena e tolerável “a vida dos pais 

e dos filhos no seio das famílias, mais fraterna e pacífica a convivência na sociedade humana, 

na fidelidade aos desígnios de Deus sobre o mundo”369.  

Aos cônjuges, pedia que permanecessem na fé e na esperança, implorando o auxílio 

divino e se aproximando da graça e da caridade por meio da eucaristia. Acrescentava que se, 

porventura, o pecado vencesse, não desanimassem, mas recorressem novamente à misericórdia 

divina outorgada na penitência370. Para aqueles que perseveravam no Matrimônio, pedia que 

divulgassem as suas experiências de obediência aos desígnios de Deus, sendo este ensinamento 

uma forma de vocação dos leigos.  

O Pontífice romano, considerava que “a doutrina da Igreja sobre a regulação dos 

nascimentos, que promulga a lei divina, parecerá, aos olhos de muitos, de difícil, ou mesmo de 

impossível atuação”. Ela exigia um empenho sério e muitos esforços para efetivação. Em quase 

todas as circunstâncias, “ela não seria de fato viável sem o auxílio de Deus, que apoia e 

corrobora a boa vontade dos homens”. Todavia “para quem refletir bem, não poderá deixar de 

aparecer como evidente que tais esforços são nobilitantes para o homem e benéficos para a 

comunidade humana371. 

 
367 PAULO VI, Papa (1963-1978). Encíclica Humanae Vitae: sobre a regulação da natalidade. 25 de julho de 1968, 

n. 27.  
368 Ibidem, n. 29.  
369 Ibidem, n. 30.  
370 Ibidem, n. 25.   
371 Ibidem, n. 20.  
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Em 7 de maio de 1970, Paulo VI fez um pronunciamento, em Roma, para os 

cônjuges de um movimento internacional denominado de “Equipes de Nossa Senhora”, 

recomendando algumas colocações para serem praticadas. Este movimento tinha por finalidade 

contribuir para a espiritualidade conjugal e, na referida ocasião, contava com aproximadamente 

20 mil casais em todo o mundo372. O pronunciamento citado é um exemplo de como o Pontífice 

romano, após o Concílio Vaticano II, tentava reativar a ordem da família, no presente e futuro 

próximo. De acordo com ele:  

Muitas vezes a Igreja pareceu, sem razão, suspeitar do amor humano. Também vos 

queremos dizer hoje claramente: não, Deus não é inimigo das grandes realidades 

humanas e a Igreja não desconhece os valores cotidianamente adquiridos por milhões 

de lares. Pelo contrário, a boa-nova trazida por Cristo Salvador é uma boa-nova para 

o amor humano, também ele excelente nas suas origens [...] também ele corrompido 

pelo pecado, também ele remido ao ponto de se tornar, pela graça, meio de 

santidade373. 

 

Segundo o Pontífice romano, na “Igreja Doméstica” as relações entre os cônjuges 

não se referiam a um servilismo, tampouco queriam preservá-lo no cotidiano. As exigências da 

vida moral conjugal, não eram leis intoleráveis nem impossíveis de serem praticadas, mas “um 

dom de Deus para os ajudar a aceder, por meio e além das suas fraquezas, às riquezas de um 

amor plenamente humano e cristão”. As exigências eram “uma garantia e uma proteção, um 

verdadeiro amparo”374.  

[...] longe de ter o sentimento angustioso de se encontrarem como que fechados num 

beco sem saída e, segundo os casos, de se entregarem talvez à sensualidade, 

abandonando todas as práticas sacramentais, de se revoltarem contra a Igreja, 

considerando-a como inumana, ou de persistirem num esforço impossível, a custo de 

perderem a harmonia e o equilíbrio, isto é, a sobrevivência do lar, os esposos entregar-

se-ão à esperança, na certeza de que todos os recursos da graça da Igreja estão à 

disposição para os ajudar a encaminharem-se para a perfeição do seu amor. 

 

Paulo VI advertia que o amor entre o homem e a mulher era “bom na sua origem” 

e, embora estivesse ferido e deformado pelo pecado, encontrava em Jesus Cristo a sua salvação 

e a sua redenção. Sendo meio de expressão e conhecimento mútuo, o ato conjugal mantinha e 

fortificava o amor e a sua fecundidade, levava o casal ao seu pleno desenvolvimento, isto é, 

tornando-se “à imagem de Deus, fonte de vida”375. Segundo o Pontífice romano:  

O amor é, realmente, o cimento que dá solidez a esta comunidade de vida e o 

entusiasmo que a arrasta para uma plenitude cada vez mais perfeita. Todo o ser 

participa dela, nas profundezas do seu mistério pessoal e dos seus componentes 

 
372 Iniciado em Paris, em 25 de fevereiro de 1939, o movimento “Equipes de Nossa Senhora” difundiu-se 

internacionalmente após a Segunda Guerra Mundial. Tinha por finalidade se tornar “um movimento de 

espiritualidade conjugal”, onde seria ensinado como viver e conviver na família. No Brasil foi iniciado em 1950 e 

ainda funciona atualmente.  
373 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI aos casais do movimento “Equipes de Nossa 

Senhora”. 4 de maio de 1970.  
374 Idem.  
375 Idem.  
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afetivos, sensíveis, carnais e também espirituais [...]. Não há nenhum amor conjugal 

que não seja, na sua exultação, entusiasmo para o infinito, e que não deseje ser, no seu 

entusiasmo, total, fiel, exclusivo e fecundo376.  

 

Os cônjuges precisavam se esforçar para cumprirem as exigências do Matrimônio, 

não rejeitando as leis morais, mas vendo-as como valiosas contribuições para o bem da família 

e até mesmo da salvação. Nessa árdua tarefa, não podiam fraquejar diante das tentações, 

dificuldades e provações que apareceriam no caminho, tampouco temer contra a corrente do 

que se dizia e pensava “num mundo de atitudes paganizadas”377. Deviam resistir nos momentos 

de fraqueza e ensinar para os filhos as maravilhas de uma família bem ordenada.  

Na década de 1970, os métodos contraceptivos aumentavam consideravelmente, o 

divórcio se espalhava internacionalmente, as escolas laicas, públicas e privadas, disputavam a 

educação da juventude com aquelas que se identificavam com a confessionalidade católica. 

Depois de muitas críticas, até mesmo algumas dessas últimas já disponibilizavam a coeducação. 

As relações entre os homens e mulheres tornavam-se tensas, provocando cisões e reivindicações 

para o fim – ou pelo menos – a diminuição de papeis funcionais específicos, pré-estabelecidos. 

O mundo oscilava entre o medo e a esperança. Muitas moças e rapazes entravam vacilantes no 

caminho que se abria diante deles, permitindo novos modos de existência. Por isso, carecia 

atentar-se as regulações educacionais para a castidade na juventude, para que tivessem 

consciência, progressivamente, dos “seus impulsos e suas forças ascendentes”, realizando assim 

uma “completa maturidade afetiva e também sexual”. Essa educação teria no pai e na mãe os 

seus primeiros responsáveis378.  

De acordo com Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre a 

evangelização do mundo contemporâneo, promulgada em 8 de dezembro de 1975, a tarefa dos 

leigos – membros ativos da Igreja – não se manifestava no desenvolvimento da comunidade 

eclesial, visto que este já cabia aos pastores, mas na prática de “todas as possibilidades cristãs 

e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo”379. Por isso, 

estavam aptos a evangelizar na política, economia, ciência, artes, meios de comunicação, 

trabalho etc. Para ele, tornava-se oportuno que as moças e rapazes “bem formados na fé e na 

oração”, evangelizassem outros jovens, ensinando (pelo exemplo) o caminho da efetivação da 

castidade. A Igreja colocava grandes esperanças nessas ações de jovens para jovens.  

 
376 PAULO VI, Papa (1963-1978). Discurso do Papa Paulo VI aos casais do movimento “Equipes de Nossa 

Senhora”. 4 de maio de 1970. 
377 Idem.  
378 Idem.  
379 PAULO VI, Papa (1963-1978). Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi: sobre a evangelização do mundo 

contemporâneo. 8 de dezembro de 1975, n. 70.  
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Neste mesmo ano, em 29 de dezembro, Paulo VI aprovou a declaração da Sagrada 

Congregação para a Doutrina da Fé intitulada Persona Humana, sobre alguns pontos de ética 

sexual”. De acordo com ela, opiniões errôneas e desvios se alastravam acerca da moral cristã, 

particularmente em relação a castidade dos seus fiéis.  Em várias partes do mundo, o sexo 

tornava-se assunto tratado em livros, revistas e publicações periódicas, bem como nos meios de 

comunicação social. Provocando a “corrupção dos costumes”, tais ditos e escritos resultavam 

numa desmensurada exaltação dos desejos e prazeres íntimos, invadindo até mesmo o campo 

da educação e “infectando mentalidades”380.  

Se é verdade que, neste contexto, tem havido educadores, pedagogos ou moralistas, 

que puderam contribuir para fazer compreender e integrar na vida os valores próprios 

de um e outro sexo, outros, em contraposição, propuseram concepções e modo de 

comportamento contrários às verdadeiras exigências morais do ser humano, indo 

mesmo até ao ponto de favorecer um hedonismo licencioso. Daqui veio como 

resultado que, mesmo entre os cristãos, pontos de doutrina, critérios morais e maneiras 

de viver, até há pouco fielmente conservados, no espaço de poucos anos foram 

fortemente abalados; e são em grande número hoje em dia aqueles que, perante tantas 

opiniões largamente difundidas em oposição com o doutrina que eles receberam da 

Igreja, chegam a perguntar-se o que é que devem ainda manter como verdadeiro381. 
 

Atentando-se a esse problema de máxima importância para a condução das 

“ovelhas”, a Igreja Católica estava chamada a demonstrar que a verdade permanecia na doutrina 

cristã, de onde emergia a “lei suprema e imutável da vida”. As alterações mundiais não 

impediam a predominância da doutrina cristã sobre o que podia ser considerado verdadeiro. 

Apesar das pressões externas, os princípios e as normas referentes a castidade não seriam 

modificadas para satisfazer os novos anseios dos fiéis. Além disso, tais princípios e normas não 

podiam ser considerados caducos, nem postos em dúvida, sobre o pretexto de uma nova situação 

histórica382.  

Conforme a declaração, “o uso da função sexual não tinha o seu verdadeiro sentido 

e a sua retidão moral senão no Matrimônio legítimo”. A finalidade do sexo e seu critério 

principal de moral estava no Matrimônio, pois era “o respeito pela sua finalidade que garantia 

a tal ato a própria honestidade”383. As relações íntimas antes do Matrimônio, mesmo entre 

aqueles que ainda almejavam obter o sacramento da Igreja Católica, era cada vez mais comum. 

A Igreja, por sua vez, reprovava essa ação infracional, pois destoava do que era proposto na 

doutrina cristã. Tais relações, precoces, não protegiam os fiéis contra as “veleidades e caprichos 

 
380 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Declaração Persona Humana: sobre alguns 

pontos de ética sexual. 29 de dezembro de 1975, n. 1.  
381 Idem.  
382 Ibidem, n. 5 
383 Idem.  
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das paixões”, tampouco germinavam uma “comunidade de vida conjugal” favorável ao homem 

e a mulher, bem como aos filhos que pudessem nascer da união384.  

Como ensina a experiência, para que a união sexual possa corresponder 

verdadeiramente às exigências da sua finalidade própria e da dignidade humana, o 

amor tem de contar com uma salvaguarda na estabilidade do Matrimônio. Tais 

exigências demandam um contrato conjugal sancionado e garantido pela sociedade, 

contrato este que instaura um estado de vida de capital importância tanto para a união 

exclusiva do homem e da mulher quanto para o bem da sua família e da comunidade 

humana. O mais das vezes, efetivamente, as relações pré-matrimoniais excluem a 

perspectiva da prole; o que se pretende fazer passar como um amor conjugal não 

poderá assim – ao passo que o deveria absolutamente – vir a desenvolver-se num amor 

paterno e materno. Ou então se o faz, isso será certamente com detrimento dos filhos 

que se verão privados de um ambiente estável, em que eles deveriam criar-se e 

desenvolver-se como convém e poder encontrar a via e os meios para a própria 

inserção na sociedade385. 

  
Em busca da salvação, moças e rapazes careciam lutar contra o “o domínio das 

paixões”, almejando progredir na virtude e esperando usufruir dos seus desejos e prazeres, após 

a efetivação do Matrimônio. Apesar das dificuldades em lutar/vencer os desejos e prazeres, a 

manutenção da pureza – com castidade – deveria ser uma das virtudes principais de suas vidas, 

pois não se tratava apenas de evitar os pecados resultantes, mas de inserir a purificação até 

mesmo dos pensamentos indecorosos. Quanto mais as moças e rapazes compreendiam o valor 

da castidade e sua função no cotidiano, tanto melhor eles perceberiam as exigências e os 

conselhos dados, aceitando e cumprindo os ensinamentos da Igreja, “aquilo que a consciência 

reta lhes ditar nos casos concretos”386.  

Para uma vida cristã casta tornava-se urgente que cada um – antes e após a 

efetivação do Matrimônio – renunciasse a si mesmo e tomasse a sua cruz todos os dias, com a 

esperança de que a promessa de salvação fosse realizada no Juízo final.   

Os fiéis, também hoje, e mesmo mais do que nunca, devem empregar os meios que a 

Igreja sempre recomendou para levar uma vida casta: a disciplina dos sentidos e da 

mente, a vigilância e a prudência para evitar as ocasiões de quedas, a guarda do pudor, 

a moderação nas diversões, as ocupações sãs, o recurso frequente à oração e aos 

sacramentos da Penitência e da Eucaristia. Os jovens, sobretudo, devem ter o cuidado 

de fomentar a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus e propor-se como modelo a vida 

dos Santos e daqueles outros fiéis cristãos, particularmente dos jovens, que se 

distinguiram na prática da virtude da castidade. Importa, em particular, que todos 

tenham um conceito elevado da virtude da castidade, da sua beleza e da sua força de 

irradiação. É uma virtude que enobrece o ser humano e que capacita para um amor 

verdadeiro, desinteressado, generoso e respeitoso para com os outros387.  

 

 
384 SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ. Declaração Persona Humana: sobre alguns 

pontos de ética sexual. 29 de dezembro de 1975, n. 7.  
385 Idem. 
386 Ibidem, n. 11.  
387 Ibidem, n. 12. 
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Enquanto “os pequenos fiéis” eram vistos como símbolos de pureza, sem grandes 

contestações; as moças e rapazes eram considerados os responsáveis por germinar e expandir a 

rebeldia sexual. Suas ações podiam ser danosas para a sociedade e o devir das relações 

humanas. Com a rebeldia sexual, a autoridade de uns e a submissão de outras podiam ser 

desfeitas, resultando numa independência dos filhos e na desestabilização da família nas 

gerações vindouras.  

O pai e a mãe careciam de um esforço maior para amadurecer os pensamentos e 

afetos dos filhos, sem deixar de lado as questões morais pertinentes a idade deles. As 

informações repassadas necessitavam de prudência e adaptação. A valorização da castidade 

aconteceria, portanto, na manutenção dos costumes, não só com conselhos paliativos, mas 

sobretudo com o exemplo diário do lar. Assim, o pai e a mãe protegeriam os filhos de inúmeros 

perigos que os desejos e prazeres pudessem desencadear. 

Após a morte de Paulo VI, a Igreja Católica continuou a produzir e circular 

documentos pontifícios, bem como de órgãos e congregações da Cúria romana, sobre a 

idealização da família ordenada e suas regulações educacionais. Além disso finalizou um 

Catecismo, onde trouxe um amontoado de explicações sobre os modos de existência referentes 

aqueles que conduzem e aqueles que devem ser conduzidos. Nos dias atuais, a vontade de 

condução permanece, enquanto a secularização se intensifica.  
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5. CONCLUSÃO  

 

A complexidade de investigar a idealização da família nos discursos pastorais da 

Igreja Católica resultou em alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas, além de uma estranha 

sensação de vazio e completude. Agora, tenho serenidade para aceitar aquilo que não posso 

mudar e audácia para seguir em frente. Eu já não sou mais o mesmo de antes. 

Em tempos de fanatismo religioso e preconceitos exacerbantes, que resultam em 

polarizações e abismos de diálogo, escrevi essa Tese para “o outro”, aquele que ler. Ficarei 

realizado profissionalmente se ela desabrochar reflexões sobre o que estamos fazendo de nós e 

o que deixamos que façam com a nossa própria existência. Ficarei realizado profissionalmente 

se ela construir pontes para o devir.  

Durante o itinerário investigativo amadureci as minhas técnicas e práticas de 

pesquisa. Com os referenciais analíticos e os aportes metodológicos adotados fui desafiado a 

rever minhas concepções científicas e as possibilidades dos estudos histórico-comparados em 

educação. Aprendi muito mais do que imaginava. As formas pelas quais analisei os documentos 

pontifícios e conciliares despertaram minha sensibilidade de leitura e interpretação. Aprendi a 

focalizar os fluxos e fricções entre “o novo e o velho”, as influências internas (institucionais) e 

externas (contextuais) para a produção dos documentos citados. Agucei “a arte de descobrir o 

que é possível em determinado momento”, nos meandros dos discursos pastorais. 

Compartilhando o pressuposto de que a descrição densa das fontes históricas auxilia 

na aproximação ou distanciamento entre aquele que escreve e aquele que ler, em vários 

momentos refiz páginas inteiras dessa Tese, por acreditar que não estava expressando o que 

pretendia mostrar com a escolha dos enunciados. Isso aguçou a minha serenidade investigativa 

e ética profissional, pois percebi que entre a reflexão e o julgamento do passado perpassava 

uma linha tênue, fácil de ser atravessada.  

Anos atrás, após a revisão da literatura e a catalogação dos documentos pontifícios 

e conciliares, era viável a seguinte problemática: Como se deu o processo de idealização da 

família nos documentos pontifícios e conciliares da Igreja Católica? Para solucionar essa 

problemática, tinha-se a seguinte questão auxiliar: Como se deu a proveniência da idealização 

da família e sua ressignificação nos séculos XIX e XX?  

Partia da hipótese de que os discursos pastorais da Igreja Católica tinham a 

pretensão de promover a obediência para o cumprimento da promessa de salvação, isto é, uma 

vida eterna, pós-morte. Estes discursos pastorais delimitaram modos de existência com o 

sacramento do Matrimônio. Diante do crescimento da secularização, junto e após alterações 
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políticas, socioeconômicas e culturais, os discursos pastorais apresentaram regulações 

educacionais para a manutenção da ordem almejada. Com as investidas para a sua ordem e suas 

regulações educacionais, a família se tornou alvo e meio de sua própria idealização. 

Durante a investigação, constatei que os discursos pastorais da Igreja Católica 

tiveram constantes embates e artimanhas de legitimação, paralelo a emergência de funções 

hierárquicas para os cargos de Pontífice romano e os bispos. Tais discursos pastorais foram 

elaborados a partir de estratégias de poder e artifícios de saber que formataram três fundamentos 

de condução: a Sagrada Escritura, a Tradição apostólica e o Magistério da Igreja.  

Por longos séculos, os discursos pastorais começaram a expandir suas influências 

no mundo, prezando modos de existência específicos para quem conduzia e quem se deixava 

conduzir. Por um lado, serviram para religar as coisas do alto e as coisas da terra, assinalando 

a promessa de salvação. Por outro lado, serviram também para separar o que era considerado 

sagrado e profano.  No século XIX, o que era escrito pelo Pontífice romano e nos concílios 

ecumênicos passou a ser considerado uma parte importante do Magistério da Igreja.  

Nos documentos pontifícios e conciliares, os pastores da Igreja Católica agiam para 

formatar uma unidade mundial, não-fragmentária da fé. Todavia, via-se em constantes duelos, 

uma vez que as alterações políticas, socioeconômicas e culturais despertavam o questionamento 

à submissão, sem prévia explicação racional, bem como verdades pautadas nos fundamentos de 

condução. Diante da refutação dos discursos pastorais, a Igreja Católica (re)agiu no Concílio 

Vaticano I (1869-1870), bem como nas decisões dos Pontífices em exercício, repudiando “os 

erros e desvios dos tempos modernos”. Tais discursos pastorais contrariavam os pareceres das 

igrejas cristãs dissidentes e as decisões dos Estados-nações em separar política e religião, razão 

e fé. Tinham uma visão pessimista dos rumos e prumos dos “tempos modernos” e pretendiam 

renovar a autoridade da Igreja no mundo.  

Com a acentuada crise pastoral, mesmo após tentativas de renovação, foi realizado 

o Concílio Vaticano II (1962-1965), propondo um diálogo com a conjuntura histórica vigente 

e seus dilemas. Apesar de suas limitações, as decisões do Concílio Vaticano II representaram 

um ponto de virada irrevogável na tentativa de atualização dos discursos pastorais, tendo efeitos 

atualmente. Juntamente com os discursos pastorais dos Pontífices em exercício, tais decisões 

passaram a destacar a importância de novas facetas para convencer “as ovelhas” a aceitarem a 

condução de seus modos de existência, sem grandes punições e ameaças de excomunhão como 

outrora. Todavia, a “abertura ao novo” tinha limites e represálias, pois a atualização dos 

discursos pastorais não significava o extermínio de antigas postulações acerca de quem 

conduzia e quem se deixava conduzir.  
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Considerando os traços dessa extensa conjuntura histórica, a seguir sintetizarei os 

principais achados dessa Tese concernentes ao processo de idealização da família ordenada e 

suas regulações educacionais nos discursos pastorais da Igreja Católica.  

A princípio, constatei que a idealização da família é uma invenção histórica. Os 

discursos pastorais da Igreja Católica sobre “a ordem” são influenciados por aquilo que está 

registrado nos três fundamentos de condução: a Sagrada Escritura, Tradição apostólica e 

Magistério da Igreja. Ao longo dos séculos, as intrínsecas citações a esses fundamentos, bem 

como as conexões forjadas, provocaram uma heterogeneidade discursiva dentro da própria 

Igreja. Visando a homogeneidade, no século XIX e XX, os pastores (Pontífice romano e os 

bispos) começaram a ressignificar as tessituras da ordem da família, reiterando-as, restaurando-

as e reativando-as. É possível considerar que:  

• A ordem da família está colocada entre dois polos antagônicos: a realização dos 

pecados da carne e a obediência para o cumprimento da promessa de salvação. 

Enquanto este último polo tende a orientar a ordem para o cumprimento de uma 

vida eterna, o outro polo impossibilita essa orientação, ao suscitar desejos e 

prazeres não circunscritos ao que é imposto.   

• A ordem da família tem por coluna central o sacramento do Matrimônio, 

realizado entre um homem e uma mulher, com o consentimento de ambos.  

• O Matrimônio, por sua vez, está embasado em três pressupostos principais: a 

indissolubilidade da união, a fidelidade conjugal e a procriação.  

• Para a efetivação dessa ordem, as regulações educacionais têm efetiva 

importância, pois o pai e a mãe são considerados os primeiros educadores dos 

filhos. Logo estão aptos a ensinar sobre a ordem da família, desde que sejam 

exemplos de obediência.  

No século XIX e primeira metade do século XX, com o fortalecimento da 

secularização, o sacramento do Matrimônio foi questionado. O amor romântico, o casamento 

civil e o divórcio contestavam a indissolubilidade da união. A procriação diminuía com o 

aparecimento dos métodos contraceptivos e as escolhas individuais dos cônjuges. As vivências 

afetivas e sexuais, realizadas antes e após a efetivação do sacramento, contrariavam a fidelidade 

conjugal; as escolas laicas não reproduziam mais os preceitos religiosos ensinados no lar.  

Nessa extensa conjuntura histórica, os documentos pontifícios e conciliares da 

Igreja Católica não visavam apresentar a “família ideal” para os habitantes de uma determinada 

cidade, Estado ou Continente específico. Eles eram difundidos internacionalmente para “o 
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mundo cristão católico”. Em tais documentos, a palavra família estava escrita no singular, sem 

ocultar as diversidades e alterações temporais, mas reforçando uma ideia macro institucional, 

isto é, dizia respeito “a família no mundo”. Ao utilizar essa grafia um documento não pretendia 

(apenas) inviabilizar outros tipos, mas fortificar posicionamentos que vislumbravam destacar 

“A família” almejada, ou seja, seu “constructo ideal”.  

Em tais documentos, os discursos pastorais da Igreja Católica repudiavam as 

mudanças dos “tempos modernos” e buscavam reiterar “a ordem da família”, com destaque 

para suas tessituras principais, caracterizando-a como uma “sociedade doméstica”. Salientavam 

que o Matrimônio devia ser realizado entre dois seres diferentes – homem e mulher, com o 

consentimento de ambos e a intenção de promover a monogamia, para que tivessem vínculos 

amistosos e duráveis. Frisavam que as uniões não eram realizadas apenas para a procriação, 

mas também para a educação dos filhos. Estes, por sua vez, eram vistos como a “esperança da 

Igreja” e tinham a oportunidade de eclodir um “vazio moral” sem precedentes. Desde pequenos, 

os filhos deviam ser educados para acreditar na promessa de salvação e na juventude 

necessitavam receber constante atenção, para que outros meios não ensinassem a subverter a 

ordem almejada.  

Em tais discursos pastorais, reiterava-se a indissolubilidade da união, em oposição 

aos efeitos danosos do casamento civil e do divórcio. Advertindo os prejuízos da procura 

desenfreada por prazeres e desejos, dentro ou até mesmo fora do Matrimônio, reiterava-se que 

a fidelidade era auxiliada pelo amor conjugal – deslocado das paixões. Os mais íntimos prazeres 

deviam ser praticados, com moderação, apenas no Matrimônio. A indissolubilidade do 

Matrimônio permitia laços fortes e estáveis que seriam vistos como modelos para as gerações 

vindouras. No lar, os filhos aprendiam o que significava a união de uma família, tendo como 

exemplo as ações do pai e da mãe, bem como os seus ensinamentos diários.  

Os Pontífices do século XIX – Gregório XVI (1831-1846), Pio IX (1846-1878) e 

Leão XIII (1878-1903) – e primeira metade do século XX – Pio X (1903-1914), Bento XV 

(1914-1922), Pio XI (1922-1939) e Pio XII (1939-1958) – difundiram documentos com ênfase 

no repúdio as novidades dos “tempos modernos”. Refutando a intensa secularização do mundo, 

eles tentaram reiterar e restaurar as tessituras da ordem da família, destacando os perigos que a 

desordem poderia resultar não apenas para as relações no lar, mas também para toda a 

sociedade. A desestabilização do sacramento do Matrimônio não representava apenas uma 

afronta a Igreja Católica, mas uma ação que provocaria a desordem mundial.  

Após o Pontificado de João XXIII (1958-1963), juntamente com as decisões do 

Concílio Vaticano II, Paulo VI (1963-1978) contribuiu para reativar a “ordem da família”. A 
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partir dos documentos pontifícios e conciliares, a família foi caracterizada como “o Santuário 

Doméstico da Igreja”. Os discursos pastorais mudaram parcialmente o “tom da escrita”, 

diminuindo a ação de apontar os “erros modernos” e compenetrar-se nas ações da própria Igreja 

Católica para capturar as “ovelhas desgarradas”. Ao invés das punições e ameaças de 

excomunhão daqueles que apoiavam uma “família desordenada”, os discursos pastorais 

passaram a centrar atenção no acolhimento dos desviantes para a retomada da ordem. Todavia, 

esse acolhimento também tinha regramentos de aceitabilidade.   

Assim como antes, os discursos pastorais tentavam legitimar parcerias, hierarquias 

e confluências de interesses. Apelavam para a sociedade civil e a própria família para que 

aceitassem a ordem proposta pela Igreja, pois ao contrário contribuiriam para “um futuro 

imprevisto” de vivências e convivências afetivas e sexuais depravadas e danosas a fé. O 

Matrimônio ainda era visto como a coluna central da “ordem da família”. A indissolubilidade 

da união e a procriação eram constantemente mencionadas para essa ordem.  

Se antes, as postulações de amor conjugal eram articuladas a fidelidade, como 

elemento coadjuvante, paulatinamente, esta tornou-se protagonista em tais discursos pastorais. 

Constantemente citado nos discursos pastorais, mencionava-se que o amor conjugal tinha a 

capacidade de unir, impor e cristalizar modos de existência no Matrimônio. Dele emanava 

outros tipos de amor, tais como paternal, maternal, filial. O amor conjugal tinha quatro 

características principais: humano, total, fiel/exclusivo e fecundo. Contribuía para que os laços 

afetivos e sexuais permanecessem entre o homem e a mulher, uma vez que não se restringia a 

postulações indecorosas ou românticas em demasia, voltadas para o “fogo da paixão”. Com ele, 

o ato conjugal tinha caráter unitivo e procriativo. Logo, o amor conjugal tornava-se o 

“sentimento e cimento do Santuário Doméstico da Igreja”. As novas gerações deviam ter por 

modelo esse amor puro, expresso no lar, no convívio com o pai e a mãe. A “ordem da família” 

dependia do que e de como era ensinado no lar. 

Durante a investigação, constatei que os discursos pastorais construíram um arsenal 

de regulações educacionais sobre os modos de existência de homens e mulheres, entre os 

séculos XIX e XX, com ênfase na “eficácia da castidade”. A família foi vislumbrada como a 

“primeira instituição educadora”, na qual desde tenra infância era viável assimilar a obediência 

para o cumprimento da promessa de salvação, rejeitando os pecados da carne no mundo cada 

vez mais secular. No lar, os filhos careciam aprender a conviver com os outros, reproduzindo 

os exemplos e ensinamentos diários do pai e da mãe. Além disso, precisavam assimilar os 

benefícios da obediência – fator de aglutinação entre todos os integrantes da Igreja Católica.  
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Nessa longa conjuntura histórica, a representatividade de provedor era menos 

identificada com o pai, substituindo-a pelas ações provedoras dos Estados-nações; e a mãe se 

deslocava para fora do lar a fim de ajudar na subsistência da família, almejando também menos 

submissão cotidiana por parte daqueles que gerenciavam a sociedade, isto é, os homens. A 

quantidade de filhos diminuía consideravelmente. Uniões entre dois indivíduos de crenças 

distintas ampliavam-se, contribuindo para que os filhos do casal não tivessem uma unidade da 

fé no próprio lar. Os efeitos das Revoluções Modernas, as Guerras Mundiais e os sistemas 

socioeconômicos inseriam encaminhamentos duvidosos sobre as relações entre uns e outros. 

As influências midiáticas, bem como os movimentos sociais em ascensão destoavam de 

pareceres milenares acerca das vivências e experiências dentro e fora do lar. Temia-se mais do 

que a crise atenuante da família. Temia-se o fim dessa instituição.   

De acordo com os discursos pastorais da Igreja Católica, o pai e a mãe eram 

responsáveis por promoverem as regulações educacionais para a castidade no lar. Deviam 

mencionar a relevância dos sete sacramentos (com destaque para o Matrimônio) e os 

mandamentos da lei de Deus (com destaque para a honra e castidade) para os filhos. Os 

discursos pastorais assinalavam que a juventude se apresentava como uma fase de dúvidas e 

incertezas, precedente a escolha por uma vocação religiosa ou a oportunidade de constituir uma 

família – com o Matrimônio ou o casamento civil. No “mundo descontrolado”, moças e rapazes 

também podiam optar por vivências e experiências afetivas e sexuais antes da união. Por isso, 

o pai e a mãe deviam estar presentes e atuantes no momento da escolha, uma vez que esta 

escolha podia subverter a própria “ordem da família”.  

O pai e a mãe precisavam conhecer as hierarquias e possíveis parcerias entre a 

família, a sociedade civil e a Igreja Católica, notando os direitos e deveres de cada uma. 

Também eram responsáveis por escolher as escolas que os filhos frequentariam, vigiando-as de 

perto para que não inserissem conteúdos que pudessem provocar desvios. Deviam atentar-se 

para as misturas perigosas entre as moças e rapazes numa mesma escola, pois a coeducação 

podia desencadear desejos adormecidos ou antecipá-los, refutando a castidade. Entre os 

pecados contrários a castidade estavam as relações afetivas e sexuais que não visavam “uma 

procriação natural”, tais como aquelas realizadas entre dois homens ou duas mulheres, ou 

aquelas que pretendiam o gozo individual.   

Conforme os discursos pastorais, sem o ordenamento prescrito e suas regulações 

educacionais, a família podia enfraquecer ou até mesmo sucumbir-se. A própria atuação da 

Igreja Católica podia ser eliminada sem a ajuda dos fiéis. Tudo girava, portanto, em volta dessa 

“instituição vital da sociedade”.  
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Em suma, parece-me que a Tese sinaliza algumas contribuições ao conhecimento 

da família, sob a perspectiva histórico-comparada em educação, com possíveis interposições na 

atualidade. Conclui a validade da hipótese apresentada, anunciando que, entre os séculos XIX 

e XX, os discursos pastorais da Igreja Católica pretenderam transformar a família numa 

instituição educadora atuante, reiterando, restaurando e reativando tessituras milenares sobre o 

seu ordenamento. “Em nome do pai, da mãe e dos filhos”, a família se tornou alvo e meio de 

sua própria idealização. 
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