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1. Introdução 

O presente artigo visa apresentar resultados da pesquisa Mídia, Religião, Direitos 
Sexuais e Direitos Reprodutivos na Paraíba, realizada pela Cunhã Coletivo Feminista, que 
envolveu o monitoramento de três jornais impressos e um portal de notícias entre setembro de 
2006 e junho de 2007. A pesquisa teve como objetivo mapear a abordagem da mídia 
paraibana em relação aos temas dos direitos reprodutivos e direitos sexuais e o espaço 
ocupado pelas instituições religiosas nos meios de comunicação sobre estes temas. Neste 
trabalho, serão enfocadas as análises em relação ao tema do aborto na mídia paraibana.  

As instituições religiosas têm na mídia um canal de reprodução de valores e de 
formação de opinião e suas lideranças se configuram como importantes fontes de notícias 
local e nacional. Vale destacar o crescente investimento destas instituições no setor de 
comunicações (mídia impressa e eletrônica) no Brasil. A estratégia de ocupação dos espaços 
da mídia acontece no contexto de avanço dos fundamentalismos religiosos no mundo, em 
especial o católico, visando a manutenção de um poder político-religioso que ameaça a 
laicidade do Estado. Neste sentido, o aborto, a homossexualidade, a eutanásia e as pesquisas 
com células-tronco são temas prioritários na agenda conservadora fundamentalista em 
contraposição aos movimentos em defesa das liberdades democráticas e do Estado laico.  
 
2. Os fundamentalismos religiosos 

O crescimento dos fundamentalismos é um fenômeno mundial, com feições e 
modalidades diversas, baseado em raízes patriarcais, que reproduzem crenças e valores 
religiosos, e na lógica do mercado e da globalização neoliberal, com um volumoso 
investimento de recursos materiais e simbólicos.  

    Por fundamentalismo entende-se “um pensamento excludente que adota com fervor 
dogmático uma verdade e não admite discussão alguma a respeito de seus fundamentos”. 
(TAMAYO, 2002, p.25). Caracteriza-se pelo sectarismo e pode ser aplicado tanto aos 
fundamentalismos religiosos, como aos políticos, tecnocráticos, econômicos ou até aqueles 
com pretensões científicas. 

O presente artigo se detém no fundamentalismo religioso, compreendendo o mesmo 
como um conjunto de “expressões religiosas de caráter extremista e intransigente de diversas 
origens, especialmente aquelas com agendas que exigem a fusão das esferas políticas e 
religiosas” (TAMAYO, 2002, p.25). Na cultura ocidental, costuma-se relacionar o 
fundamentalismo religioso ao mundo islâmico.  Entretanto, existem indícios do extremismo e 
da intransigência no interior das instituições de origem cristã.  

 
Na órbita católica, além do nacional-catolicismo, deve ser lembrado o 
discurso e a ação de perfil fundamentalista pregados com intensidade pelo 
atual papado, num desafio ao desenvolvimento, à proteção e atendimento 
aos direitos e liberdades fundamentais de diversos e extensos segmentos, 
em particular as mulheres, minorias sexuais, adolescentes e aqueles que se 
encontram atingidos por uma série de enfermidades que dependem dos 
avanços científicos aos quais se opõe o pensamento fundamentalista. 
(TAMAYO, 2002, p. 25). 
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Percebe-se o acirramento do pensamento fundamentalista na Igreja Católica, 

particularmente identificado no perfil do Papa Bento XVI e no documento Sacramentum 
Caritatis, de fevereiro de 2007, em que o sumo pontífice reafirma uma moralidade baseada na 
manutenção da família nuclear, da heteronormatividade, da sexualidade voltada para a 
procriação, entre outras questões relacionadas à liberdade sexual e reprodutiva (PP. BENTO 
XVI, 2007). 

Ao tentar interferir na definição de políticas públicas, o fundamentalismo impacta 
negativamente sobre o Estado laico e os princípios democráticos. Em uma sociedade 
democrática, garantir a laicidade significa manter a separação entre poder político e as 
instituições religiosas e assegurar o respeito à pluralidade religiosa, inclusive ao direito de não 
ter religião.  

Neste sentido, o fundamentalismo religioso tem efeitos diretos sobre os direitos das 
mulheres, atingindo os direitos reprodutivos e direitos sexuais, condenando o direito ao 
aborto, a educação sexual, a vivência da livre expressão sexual, a contracepção e o uso de 
preservativos, pregando a abstinência como forma de prevenção das DST/Aids e da gravidez 
na adolescência, assim como as religiões de matriz africana. Partindo da análise de Suzanne 
Pharr (2002), entre as principais premissas dos fundamentalismos religiosos, está a 
subordinação das mulheres como um ponto central para manter suas crenças; “é ordem de 
Deus as mulheres se submeterem à vontade dos homens” (PHARR, 2002, p. 73).  

O fundamentalismo está presente na base do patriarcado, legitimando a submissão e a 
violência contra a mulher, inclusive a violência doméstica, que acontece no interior da 
valorizada família. Há uma negação dos direitos humanos das mulheres que se contrapõe à 
autonomia e ao empoderamento das mulheres e a qualquer diversidade de expressões na 
medida em que impõe papéis sexuais rígidos e estabelece uma hierarquia dos homens sobre as 
mulheres.   

A ascensão dos fundamentalismos religiosos é um fenômeno complexo que 
abarca uma ideologia religiosa na qual a vida familiar e a organização 
política - submetidas a uma crença ultraconservadora – combinam o 
controle masculino, a negação da democracia, e dos direitos das mulheres, 
com uma ideologia política que demanda uma estrutura de Estado em 
conformidade com suas posições religiosas conservadoras. (KISSLING, 
2002, p. 49). 

 
O patriarcado e o fundamentalismo restringem as mulheres à maternidade, definindo 

suas vidas a partir deste lugar central. É notória esta relação nas políticas públicas de atenção 
a saúde da mulher, que foram, durante muitos anos, denominadas de materno-infantil - o 
indissolúvel binômio mãe-filho. Nesta lógica, as mulheres são confinadas ao mundo privado, 
destituídas da sexualidade, do prazer e de direitos; não existe a noção de direito de escolha e 
são violados os direitos reprodutivos e os direitos sexuais. Para as igrejas fundamentalistas, 
quanto mais controle sobre o corpo e a sexualidade das mulheres e homossexuais, mais 
sucesso logram com o projeto fundamentalista. 

Na contramão do fundamentalismo religioso, estão o movimento feminista, 
movimento de gays e lésbicas e outros movimentos sociais que defendem os direitos sexuais, 
os direitos reprodutivos a partir da premissa das liberdades individuais, do direito de escolha e 
do Estado laico como principio da democracia.  

 
3. Estratégias fundamentalistas, religião e mídia 

A expansão dos fundamentalismos e suas formas de pressão e ocupação dos espaços 
de decisão e de mídia representam grave ameaça à garantia e ao avanço dos direitos humanos, 
especialmente, os direitos sexuais e reprodutivos. A reação fundamentalista foi acirrada e 
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concomitante às ações do movimento feminista brasileiro para descriminalizar o aborto. 
Sobretudo, pela possibilidade de revisão da legislação punitiva do mesmo, de acordo com 
recomendação aprovada na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada 
em julho de 2004. O governo brasileiro atendeu à recomendação e criou uma Comissão 
Tripartite (legislativo, executivo e sociedade civil) que elaborou um anteprojeto de lei pela 
descriminalização do aborto. Ao se iniciar a tramitação do projeto na Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF) da Câmara Federal, grupos religiosos reagiram, pressionando os 
parlamentares de diversas formas. Entre as reações, a Igreja Católica articulou uma Frente 
Parlamentar contra o aborto no Congresso Nacional e intensificou a ocupação na mídia.  

Nos níveis locais, atuou através das paróquias, cursos, missas e pastorais, mobilizando 
suas bases. As estratégias foram aprimoradas no ano de 2006, marcado pelo engessamento das 
instituições públicas e retração do debate acerca dos temas que geram polêmica no debate e 
polarizam opiniões, favorecendo o fortalecimento das idéias fundamentalistas. Neste período, 
foi lançada a Campanha Brasil sem Aborto, com comitês em vários estados, cujo objetivo foi 
pressionar os candidatos a se posicionar de forma contrária a qualquer agenda favorável aos 
direitos reprodutivos e direitos sexuais, especialmente a descriminalização do aborto.  

Sob o slogan “Por um Parlamento em defesa da vida. Vote em quem é contra a 
legalização do aborto!”, a Arquidiocese do Rio de Janeiro distribuiu 750 cartazes para suas 
mais de 200 paróquias e panfletos na porta das igrejas, nos quais a candidatura ao Senado de 
Jandira Feghali – histórica defensora do direito ao aborto no parlamento - foi atacada. Sem 
críticas da opinião pública, a atuação da Igreja Católica cresceu a ponto de ferir a lei eleitoral, 
com o envio de mensagens contra a candidata, para aparelhos celulares de duas operadoras, 
no Rio de Janeiro, quando o período de campanha já estava encerrado, configurando crime 
eleitoral. O resultado desta campanha verificou-se com a derrota da deputada na disputa pelo 
Senado. 

O panorama futuro aponta a evidência do tema aborto na pauta da Igreja Católica com 
a realização da Campanha da Fraternidade 2008, cujo tema será em defesa da vida e contra o 
aborto. Uma campanha desse tipo tem capilaridade nacional e pautará o debate sobre a 
descriminalização nas bases da argumentação católica, alcançando pessoas com pouco acesso 
a outros parâmetros de discussão, podendo influir de forma negativa no debate democrático 
sobre os direitos reprodutivos no Brasil.  

O estado da Paraíba não se distancia dessa realidade. Após dois bispados considerados 
“progressistas”, ligados à corrente da Teologia da Libertação (BOFF, 1986), a Igreja Católica 
vive atualmente o bispado do arcebispo Dom Aldo Pagotto, alinhado à hierarquia do 
Vaticano. O arcebispo tem ocupado os espaços da mídia cotidianamente e se posicionado 
publicamente contra a descriminalização do aborto, a livre orientação sexual, além de 
desenvolver estratégias que visam desarticular a ação das pastorais sociais, marcas dos 
bispados anteriores, identificado com a Teologia da Libertação.  

Em relação à descriminalização do aborto, há uma reação local e articulada de setores 
conservadores da sociedade paraibana, em especial da Igreja Católica e da Federação Espírita 
Paraibana, que protagonizaram a Campanha em Defesa da Vida, lançada no início de 2006, 
cujo objetivo principal é formar opinião contrária à descriminalização do aborto e ao Projeto 
de Lei 1.135, resultante da Comissão Tripartite. 

O Sistema Correio de Comunicação apoiou a campanha acima citada e tem reservado 
espaço semanal à difusão de idéias religiosas, através do caderno Mensagem para Você, com 
ênfase na participação das igrejas católica e protestante, cujas matérias discutem a 
importância do retorno aos valores cristãos. Vale citar ainda a crescente ocupação das igrejas 
neopentecostais junto à mídia eletrônica local, notadamente o rádio e a televisão. Um aspecto 
a ser considerado, em relação ao grupo empresarial do Correio da Paraíba é que o mesmo é 
afiliado à Rede Record (que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus).  
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A velocidade de crescimento da Igreja Católica, na área televisiva, só 
tem similar com o da Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, nos 
anos 90, embora os investimentos da Universal em emissoras seja 
muito maior. A Universal tem 22 emissoras geradoras, sendo 19 da 
Rede Record (...) Já a Igreja Católica tem 12 emissoras em 
funcionamento, mas ao menos mais 14 concessões já autorizadas pelo 
governo, a serem implantadas. (LOBATO, 2007). 

Na perspectiva de expansão das ideologias religiosas e da adesão da opinião pública, 
as igrejas têm atuado, através da ocupação de espaços na mídia impressa e eletrônica, as 
chamadas “igrejas eletrônicas”, que disseminam valores em mensagens religiosas, promovem 
debates e programas interativos. As igrejas católica e evangélica disputam os fiéis e o 
mercado, como proprietárias de empresas de comunicação, com estratégias definidas. 
 
4. Desenvolvimento 

A pesquisa se propôs a analisar a influência das forças fundamentalistas junto aos 
meios de comunicação locais e o espaço que estes grupos têm conquistado na mídia local para 
difusão de suas linhas de pensamento; assim como qual a relação entre ocupação de espaço na 
mídia pelos opositores ao direito de decidir, a visita do Papa ao Brasil e as declarações do 
ministro da saúde a respeito da descriminalização do aborto. 

A metodologia da pesquisa envolveu duas etapas: o monitoramento de mídia (clipping 
e análise de dados) nas temáticas relacionadas aos direitos sexuais e direitos reprodutivos em 
quatro veículos de comunicação paraibanos (Correio da Paraíba, Jornal da Paraíba, O Norte 
e o portal de notícias WSCOM) e entrevistas a 14 jornalistas das redações dos meios de 
comunicação pesquisados.  

A Paraíba conta com cinco jornais impressos diários, sendo os de maior circulação o 
Correio da Paraíba (22 mili), O Norte (13,5 mil) e Jornal da Paraíba (12 mil), escolhidos 
para o monitoramento. Existem ainda O Diário da Borborema, publicado em Campina 
Grande e vinculado ao grupo O Norte/Diários Associados. O quinto jornal, A União, pertence 
ao Governo do Estado. Visando analisar um veículo eletrônico, o portal de notícias WSCOM 
foi escolhido devido ao seu pioneirismo no estado da Paraíba. 

Este artigo se limita a apresentar a análise da abordagem midiática da temática do 
aborto, a partir da coleta de 89 matérias/notas/artigos veiculados no período de 17/09/ 2006 a 
17/06/ 2007.  

A primeira leitura desse material revela uma diferença de aproximadamente 13% em 
prol das matérias consideradas desfavoráveis em relação ao direito ao aborto: dentre as 89 
matérias, 45 (50,6%) podem ser consideradas desfavoráveis e 33 (37,1%) favoráveis. Apenas 
onze não permitem identificação ou demonstram certo equilíbrio entre 
favorável/desfavorável. Na classificação das matérias/notas/artigos como favoráveis ou 
desfavoráveis foram considerados os seguintes aspectos: texto, imagens, fontes ouvidas e o 
espaço dedicado a cada uma delas.   
 
4.1 Classificação de matérias sobre aborto a partir do critério de favoráveis e 
desfavoráveis 
 

Matérias sobre 
aborto 

Total geral Setembro06 a 
fevereiro/07 

Março a junho 2007 

Favoráveis 33 07 26 
Desfavoráveis 45 07 38 
Indiferentes 11 - 11 
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Total 89 14 75 
 
Observa-se que, entre setembro de 2006 e fevereiro de 2007, primeiro período da 

pesquisa, as matérias analisadas mostraram-se equilibradas em relação à visão favorável e 
desfavorável à descriminalização do aborto (07 favoráveis e 07 desfavoráveis). Em contraste, 
no segundo período da coleta, entre março e junho de 2007, 50,66% foram consideradas como 
desfavoráveis (26 favoráveis e 38 desfavoráveis), coincidindo com o período de visita do 
Papa Bento XVI ao Brasil, que parece ter influído diretamente na abordagem dos meios de 
comunicação locais. Neste período, o volume de matérias publicadas é cinco vezes maior que 
no período anterior, a vinda do Papa contribuiu para  a pauta da discussão do aborto na mídia 
local.   

No primeiro período do monitoramento, predominou a visão do aborto como uma 
questão de saúde pública, de direito da mulher e a divulgação de dados concretos. O contexto 
da vinda do Papa provocou modificações na abordagem midiática sobre a questão do aborto 
no enfoque das matérias, com a predominância de princípios moralistas e conservadores, e no 
tipo, através da veiculação de matérias e artigos opinativos. O arcebispo da Paraíba, Dom 
Aldo Pagotto, na matéria “D.Aldo: ‘Só o trabalho põe fim a violência’” (Correio da Paraíba, 
09/04/07), comparou “o aborto ao assassinato de um inocente que não tem como se defender”, 
ao reagir às declarações do ministro José Gomes Temporão a favor da legalização do aborto.  
Sobre abortos em casos de estupro ou de fetos anencéfalos, o arcebispo afirmou que “não 
podemos com um erro, consertar um outro pior”. Estas declarações ocorreram na época das 
comemorações da páscoa de 2007.  

Alguns editoriais também se posicionaram de forma desfavorável ao direito ao aborto, 
como o intitulado “Sobre o aborto” veiculado no jornal Correio da Paraíba, no Caderno 
Opinião, que diz:  

 
...se o aborto for legalizado no Brasil (...) daremos às futuras gerações 
um bom motivo para lamentar nosso tempo”.  Defende ainda que o 
“embrião já é um ser humano desde a fecundação. Deve, portanto 
gozar dos mesmos direitos que seus semelhantes, pois a dignidade é 
intrínseca a toda e qualquer vida humana. (Correio da Paraíba, 
18/04/07) 
 

Neste período, nota-se que o tema foi pautado com maior ênfase do que nos meses 
anteriores, tendo a Igreja Católica como principal fonte – 29,3%. Predominaram opiniões 
moralistas e contrárias à legalização, com base em princípios religiosos, em detrimento de 
dados científicos, concretos de saúde e de referências aos direitos reprodutivos e direitos 
sexuais.   

De modo geral, as principais fontes das matérias favoráveis foram o executivo e as 
ONGs; a  categoria “outras” fontes também tem um percentual de matérias favoráveis.  Ao 
contrário das matérias desfavoráveis, em que as fontes majoritárias são as igrejas, 
notadamente a Igreja Católica. De 89 matérias, as igrejas foram fontes de 29 matérias, 
enquanto as ONGs foram 9 vezes ouvidas, o executivo, 8 vezes, e 13 vezes, as outras fontes.  

 Observa-se que o movimento feminista e outros movimentos sociais têm um caráter 
secundário frente aos poderes institucionalizados, quando o tema do aborto ganha espaço na 
mídia. No período relativo à visita do Papa (de 10 a 13 de maio de 2007), poucas matérias 
fizeram referência à pauta defendida pelo movimento feminista na defesa dos direitos sexuais 
e direitos reprodutivos. Existiu uma polarização em torno das fontes Igreja Católica e 
Executivo, na discussão sobre aborto e Estado laico, com destaque para o Papa Bento XVI, o 
presidente Lula e o ministro da Saúde, José Gomes Temporão.  
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O sumo pontífice, na matéria “Bento reforça a família e condena o aborto”, (Correio 
da Paraíba, 10/05/07), em sua visita Brasil, afirmou que se deve “promover o respeito pela 
vida, desde a sua concepção até o seu natural declínio, como exigência própria da natureza 
humana”.  

O presidente Lula reafirmou a laicidade do governo brasileiro. Na matéria “Lula 
rejeita acordo e diz ao papa que Brasil vai manter Estado laico” (WSCOM, 10/05/07), o 
presidente diz “que vai preservar e consolidar o Estado laico”.  

Uma peculiaridade das matérias apoiadas em fontes da Igreja Católica é seu caráter 
opinativo e moralista, carecendo de dados concretos sobre as mulheres que vivenciam a 
situação de aborto. A matéria “País tem 1 mi de abortos inseguros por ano”, (Correio da 
Paraíba, 31/05/07), com abordagem favorável ao direito ao aborto, apresenta dados sobre a 
realidade, como número de internações por abortos no Sistema Único de Saúde (SUS), média 
brasileira de abortos induzidos por grupo de 100 mulheres e por região e o custo com 
tratamento de complicações após abortos inseguros para o SUS. Da mesma forma, a matéria 
“Nordeste é campeão de abortos no Brasil” (Jornal da Paraíba, 31/05/07) apresenta dados do 
relatório da Federação Internacional de Planejamento Familiar sobre a ocorrência por região, 
apontando que a região Nordeste é campeã de abortamentos no Brasil, com média diária de 
686 internações no SUS para tratamento de aborto inseguro, com taxa de 2,73, maior que a 
média nacional.  

Antes da vinda do Papa, em função das declarações do ministro da Saúde, os meios de 
comunicação pesquisados deram espaço para a abordagem do tema como questão de saúde 
pública, com a apresentação de dados sobre o impacto do aborto inseguro no SUS pelo 
Ministério da Saúde. O ministro defendeu o direito de decidir das mulheres e a 
responsabilidade do Estado em garantir o atendimento ao aborto inseguro nos serviços 
públicos de saúde, além da promoção do debate público e da realização de um plebiscito, 
afirmando que a legalização é: 

 
... antes de mais nada, uma questão de saúde pública, porque milhares 
de mulheres morrem todos os anos submetendo-se a abortos 
inseguros. (...) Sei que é uma questão polêmica, que envolve aspectos 
morais, religiosos, psicológicos, mas diz respeito, fundamentalmente, 
à política de saúde. (Correio da Paraíba, 29/03/07). 
 

Em contraposição aos dados da realidade das mulheres que vivenciam situações de 
aborto no Brasil, os porta-vozes da Igreja Católica fazem referências à defesa da “vida 
humana” e à família, como unidade indissolúvel responsável pelo bem-estar dos indivíduos e 
um apelo veemente à família como guardiã da moralidade. O arcebispo da PB, Dom Aldo 
Pagotto, em um de seus artigos semanais, intitulado “Dia do Nascituro”, afirma: “À família 
vincula-se uma hipoteca social” (Correio da Paraíba, 8/10/06). 

Na análise das matérias sobre aborto, os temas eutanásia e união civil entre 
homossexuais aparecem relacionados ao primeiro tema, em relação comparativa.  A matéria 
“Papa reforça os dogmas da Igreja”, que trata da chegada do Papa ao Brasil, relata que:  

 
... o Papa Bento XVI reforçou a posição da Igreja Católica em 
questões polêmicas como o aborto, o uso de embriões humanos para 
pesquisa e a eutanásia, ao dizer que durante a Conferência Geral do 
Episcopado em Aparecida seria promovido o respeito á vida até o seu 
natural declínio. (O Norte, 10/05/07) 
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Os temas parecem compor um pacote de temas “polêmicos”, associados à defesa da 
vida e da família, que revelam opiniões marcadamente contrárias ao direito de decidir. No 
entanto, a abordagem especifica da mídia sobre cada um dos temas, não é objeto deste artigo.  

 
5. Conclusões  

A pesquisa revelou a ocupação das igrejas junto aos meios de comunicação e sua 
presença constante no debate quando a pauta é o aborto. Observou-se que a Igreja Católica da 
Paraíba é uma fonte recorrente, sobretudo através do seu porta-voz, o arcebispo Dom Aldo 
Pagotto. As instituições religiosas são responsáveis por imprimir uma tônica desfavorável ao 
debate sobre aborto e temas afins – homossexualidade, eutanásia, células-tronco - nos meios 
de comunicação, exercendo uma influência contínua na formação de opinião contrária à 
legalização do aborto e às liberdades individuais.  

Por outro lado, o movimento feminista e as ONGs, de uma maneira geral, apesar de se 
constituírem como sujeito no debate sobre os direitos reprodutivos, têm menor expressão do 
que as fontes religiosas, reafirmando a influência das religiões nos meios de comunicação, 
como portadoras da defesa da moralidade cristã, da vida e da dignidade humana quando se 
discute o tema do aborto. Os resultados também apontam a necessidade do movimento 
qualificar sua intervenção na mídia, intensificar seu reconhecimento como fonte junto à 
mesma e diversificar seus argumentos, sobretudo, para contrapor a idéia de que a defesa do 
direito de decidir pelo aborto se opõe à defesa da vida e da dignidade humana.  
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