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A sexualidade na história sob a perspectiva das religiões. 
 
 

A Igreja diz: O corpo é uma culpa. 
A Ciência diz: O corpo é uma máquina. 
A publicidade diz: O corpo é um negócio. 
O corpo diz: Eu sou uma festa. 
(Eduardo Galeano) 
 

 
Psyche and Cupid, de A. Canova 
Banco de Imagem: www.diadiaeducacao.pr.gov.br 
Autor: Helena Miyoko Miura da Costa  
  
 

 
1 - RECURSOS DE EXPRESSÃO 
 
Problematização 
 

 A religião tem para os seres humanos uma importância significativa. Seja qual for a 
crença, não podemos ignorar que ela tem exercido forte influência sobre o comportamento e 
conseqüentemente, sobre a sexualidade humana. É de grande utilidade ter noções sobre a 
sexualidade na visão da religião numa perspectiva histórica, de forma a facilitar o conhecimento 
em relação a seus valores, problemas, medos, conflitos, entre outros.  

De formas diferentes, mas sempre se apresentando como um foco de intensa elaboração, 
a sexualidade desperta interesse às religiões e é um ponto importante de preocupações éticas 
discutidas pelos teólogos. Além disso, a religião tem sido no decorrer da história, um fator 
determinante sobre a sexualidade humana, ora impondo regras rígidas, em outros momentos 
procurando orientar o ser humano nessa dimensão tão importante da vida. 

Na sala de aula a disciplina de história tem se omitido em discutir este tema, deixando de 
estudar as continuidades e descontinuidades da sexualidade na história do ser humano. 

Interessa-nos especialmente trazer para o cotidiano da escola a discussão do tema a partir 
da construção histórica da sexualidade humana, seus mecanismos de controle pelas instituições, 
especialmente as religiões. Esta abordagem pode promover a difusão de informações relativas à 
sexualidade no tempo, acompanhadas de questionamentos e discussões sobre o mesmo.  

Temos uma lacuna sobre o assunto nos nossos livros didáticos, que na maioria das vezes 
tem trabalhado os temas históricos de maneira bastante estrutural deixando de lado a vida 
privada dos homens no tempo e se preocupado mais com os chamados “grandes acontecimentos” 
de forma que o aluno não consegue perceber o cotidiano das pessoas ditas comuns e poder 
relacionar com seu dia-a-dia, reconhecendo-se como parte integrante na história. 

Interessa-nos especialmente trazer para o cotidiano da escola a discussão do tema a partir 
da construção histórica da sexualidade humana, seus mecanismos de controle pelas instituições, 
especialmente as religiões. A escola pela sua enorme abrangência, e por ser uma das primeiras 
obrigações do Estado, também deve pensar e atuar no campo da sexualidade, em todos os níveis 
possíveis de ação, porém tem se reduzido a algumas discussões no ensino médio na área de 
biologia.  

É necessário abrir espaços para que jovens possam debater os tabus e preconceitos, a 
sexualidade em geral, buscando ampliar seus conhecimentos sobre a vida sexual e sobre a 
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própria sexualidade a partir de uma perspectiva histórica, para poder ter uma visão mais crítica e 
contextualizada do assunto. 
 A religião em relação à sexualidade tem sido um instrumento ideológico e político-social, 
de forma que tem orientado os indivíduos para uma moral, na maioria das vezes, negando sua 
sexualidade. A maior exceção vem dos orientais que se pautaram pelas orientações religiosas do 
Taoísmo, Budismo e Confucionismo que têm uma relação no se refere à sexualidade sem a força 
repressora como as Igrejas cristãs, desta forma a sociedade oriental sempre foi muito mais livre e 
natural que a ocidental. As religiões e filosofias orientais baseiam-se sempre no equilíbrio e 
complementaridade entre princípios opostos, simbolizados principalmente pelo "feminino" (yin) 
e "masculino" (yang). As mulheres têm um inexaurível suprimento de Yin enquanto o homem 
tem uma limitada quantidade de Yang. Isso pode ser compensado no ato sexual: o homem 
retardando o orgasmo e proporcionando o máximo de prazer à mulher em múltiplos orgasmos, 
absorve grande parte da energia Yin de sua companheira.  

Há mais de 2000 anos apareceram na China, Japão e Índia, filósofos que indicavam que a 
sexualidade conferia iluminação espiritual. Que o sexo não buscava somente o prazer, mas 
também a transcendência da mortalidade humana Os chineses descobriram o equilíbrio através 
da natureza e aplicaram em todas as áreas da sua vida inclusive na sexualidade. “Desde a 1ª 
Dinastia chinesa (1750 A.C.) que existia uma expressão para o sexo: ‘Nuvens e Chuva’. Esta 
metáfora representava os céus e a terra a fazerem amor”. (O sexo no mundo oriental)1 . 

Ainda na Antiguidade, os gregos surgem como os mais liberais, pelo menos é a visão 
que a maioria do Ocidente tem sobre este povo, porém esta liberdade está associada a algo 
natural e não necessariamente libertino, pois consideravam “a atividade sexual, tão 
profundamente ancorada na natureza e de maneira tão natural, não poderia ser – e Rufos de 
Éfeso o lembrará – considerada má”. (Foucault, p.47)2 . 

Os gregos aceitavam a sexualidade sem uma imposição moralista, porém o prazer devia 
ser regrado, como diz Aristóteles: “é preciso que a faculdade de desejar obedeça à razão como a 
criança aos mandamentos de seu mestre”. (Foucault p.48)3. Entre os gregos também aparece a 
idéia de sexo associado á procriação e aí se apresenta a dimensão espiritual da sexualidade 
associado a polis. Platão insiste no fato de que:  

 
Tanto um como o outro esposo devem ter em mente 
(dianoisthai) que eles devem dar à cidade ‘as crianças mais 
belas e melhores possíveis’. Eles devem pensar nessa tarefa 
intensamente em função do princípio de que os homens são 
bem sucedidos naquilo que empreendem ‘quando refletem e 
aplicam seu espírito ao que fazem’, ao passo que fracassam 
‘se não aplicarem seu espírito ou se não o possuírem’. 
(Foucault, p.112)4 . 

 
 Em relação á mesma idéia pode-se lembrar o que se encontra nos Problemas do pseudo-
Aristóteles: “Se acontece tão frequentemente de os filhos dos humanos não parecerem com seus 
pais é que estes – no momento do ato sexual – têm a alma agitada de vários modos em vez de só 
pensar nos que fazem nesse instante”. (Foucault, p.113)5. 

Na Idade Média sexualidade foi constantemente abordada. Porém, conforme Foucault, a 
sexualidade continua ocupando um papel importante nos hábitos sociais, mudando-se apenas sua 
conotação, fala-se agora da repressão da sexualidade. 
 A partir do cristianismo a sexualidade passa a ser vista como pecado e apenas admitida 
no âmbito matrimonial e exclusivamente para a procriação. A copulação deveria servir só para 
dar a luz. Desta forma, a monogamia e a virgindade para as mulheres passam a ser valorizadas 
como símbolos de virtude. Se a contracepção era considerada um pecado grave, a 
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homossexualidade era um crime muito maior e, além de um perigo para a Igreja e um repúdio à 
moralidade cristã, foi também considerada um perigo para o Estado. O “batismo era recusado ao 
homossexual, assim como a instrução na fé, até que ele houvesse renunciado a seus hábitos 
malignos” (Tannahill, p.169)6. 
 

 O prazer carnal deveria ser evitado e toda a busca do prazer seria condenável mesmo 
entre os cônjuges. È nesse aspecto que Santo Agostinho afirmava: 
 

“o casamento era desprezível apenas enquanto pretendia 
buscar o prazer carnal. Porém, se destinado à procriação, o 
matrimônio constituía-se num bem. Agostinho, assim como 
seus contemporâneos cristãos, não encontrou uma maneira de 
articular a possibilidade de o prazer sexual fazer parte e 
enriquecer as relações entre esposo e esposa”. (BROWN. p. 
330)7. 

 
Na Idade Média a Igreja admite o casamento, porém com menos valor do que o celibato e 

a virgindade e continua negando o prazer sexual mesmo dentro do casamento e define regras em 
relação às posições sexuais e limita a freqüência de relações sexuais:  

 
“Teólogos recomendavam a abstenção nas quintas-feiras, em 
memória da prisão de Cristo; nas sextas-feiras em memória 
de sua morte; aos sábados, em honra a Virgem Maria; aos 
domingos, em homenagem á ressurreição e às segundas-
feiras em comemoração aos mortos. (Tannahill, p.158)8. 
 

As posições sexuais também eram controladas pela Igreja Católica, permitindo apenas a 
em que o homem está numa posição superior: 

 
Os teólogos reconheciam esta posição como a única 
“natural”, sendo todas as outras “antinaturais”, porque 
modelavam o homem ao animal, invertiam a natureza 
(hierárquica) do homem e da mulher e também porque outras 
posições eram suspeitas de prevenir a concepção e, portanto, 
contrariarem a natureza do casamento, sendo a contracepção 
um dos maiores pecados do sexo. (Tannahill, 1980)9. 

 
No Brasil o professor Ronaldo Vainfas (1988)10 reconstitui as principais características da 

moralidade e da sexualidade. Reconstrói inteligentemente e com riqueza de detalhes, como 
nossos antepassados fornicavam seus casamentos e mancebias, suas práticas homossexuais e a 
repressão sexual. 

Também em relação ao Brasil, Laura de Mello Souza (1986)11 realiza um estudo sobre a 
feitiçaria nos tempos coloniais. Uma verdadeira arqueologia da religiosidade popular, com base 
em cronistas da época, devassas eclesiásticas e processos da Inquisição.  

A religião no Brasil teve uma influência na moralidade sexual a partir dos primeiros 
padres jesuítas que chegam á colônia e discutem a questão da nudez indígena como algo 
pecaminoso, pois “os portugueses, quando chegaram ao Brasil, ficaram horrorizados ao ver os 
índios nus e ao constatar como eles lidavam com a sexualidade. A expressão utilizada traduz 
bem o impacto: ‘devassos no paraíso’”. (Ceccarelli)12 
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 A ação do Santo Ofício também impôs um comportamento sexual condenando a 
homossexualidade, o casamento dos padres, a contracepção e o prazer sexual em geral 
especialmente das mulheres e, finalmente a igreja normatiza a sexualidade ora impondo normas, 
ora impedindo discussões sobre determinados temas que ela não concordasse, pois ela sempre 
esteve intimamente ligada ao Estado e, mesmo após a proclamação da República continua tendo 
uma forte influência nas ações do governo, fato que continua até hoje.   

Recentemente o papa Bento XVI esteve no Brasil e reforçou a posição histórica da igreja 
Católica em relação à sexualidade e pediu castidade aos rapazes e moças do Brasil, dos quais a 
maioria aprova as relações sexuais antes do casamento e são favoráveis ao uso de preservativos, 
segundo pesquisas.  

Segundo Leonardo Boff, em entrevista a Lucia Guerrero Granada (Espanha), 19 mai 
(EFE).- a escolha de Bento XVI é um confronto com a modernidade, já que, enquanto "outros 
papas, como João XXIII, estabeleceram um diálogo com o mundo moderno", Ratzinger "não 
contribuiu com nada" no modelo do Governo da Igreja, mas "radicalizou suas posturas". Os 
discursos de Bento XVI aludem à moral familiar e "repetem a conhecida lição contra o aborto ou 
os anticoncepcionais", disse. (Boff)13. 
 Portanto, a visão de mundo medieval influenciou definitivamente a nossa moral sexual de 
forma que o ainda perdura a essência deste modelo, defendido fervorosamente pela Igreja 
Católica principalmente pelo atual papa, apesar da crise deste paradigma na medida em que as 
leis tendem a adaptar-se aos novos hábitos e aos novos comportamentos. 

 
 

REFERÊNCIAS 
1. http://sexualidademedular.blogspot.com/2007/03/o-sexo-no-mundo-oriental-

highlights.html. Acesso em 17 dezembro 2007. 
2. FOUCAULT, M. História da Sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 

2001. 
3. Foucault p.48 
4. Foucault, p.112 
5. Foucault, p.113 
6. TANNAHILL, Reay. O Sexo na História. Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves, 1980. 
7. BROWN, Peter. Corpo e sociedade. O homem, a mulher e a renúncia sexual no 

início do cristianismo. Rio: Zahar, 1990. 
8. Tannahill, p.158 
9. Tannahill, 1980 
10. VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no 

Brasil Colônia. Rio de Janeiro: Campus, 1988. 
11. SOUZA, Laura de Mello O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Ed. Companhia das 

Letras, 1986. 
12. CECCARELLI, Paulo Roberto. Sexualidade e preconceito. Disponível 

em:http://www.ceccarelli.psc.br/artigos/portugues/html/sexualidade.htm. Acesso em 
17 dezembro 2007. 

13. BOFF, Leonardo. Disponível 
em:http://igrejauna.blogspot.com/2007_05_01_archive.html. Acesso em 11 setembro 
2007. 

 
 
 
 
 



 

 

6 

2 - RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO 
 
2.1 – investigação disciplinar  
 
“Ética Medieval: reflexões sobre a posição da igreja em relação à sexualidade” 
 
O cristianismo surge do sincretismo das tradições judaicas e neoplatônicas. Torna-se 

religião oficial do Estado romano no século IV A.C, e assim permanece por dez séculos. Período 
em que o regime escravista do mundo antigo se transforma no regime de vassalagem ou servidão 
do mundo feudal. Neste momento a religião (cristã) torna-se sinônimo de doutrina ética. O guia 
moral que dá unidade às diversas comunidades (feudos). A ética se fundamenta a partir da 
seguinte concepção metafísica:  

� Deus criador. 

� Verdade revelada (plano de Deus). 

� Mandamentos de Deus. 

� Desobediência é igual a pecado. 

� Homem pecador deve buscar a salvação.  

� O sobrenatural tem primazia sobre o natural. 
 

 A visão teocêntrica faz os valores religiosos impregnar as concepções éticas e os 
critérios de bem ou de mal se acham vinculados à fé e dependem da esperança da vida pós-
morte. Nas perspectivas religiosas os valores são considerados transcendentes, pois resultam da 
doação divina. Identifica-se, então, o homem moral como homem temente a Deus. A 
conseqüência disso é a regulação do comportamento moral no mundo material (expiação da 
culpa do pecado original) para ser premiado (felicidade, liberdade) no mundo imaterial após 
morte física. 
 Como a sexualidade está no âmbito material é, portanto fonte de pecado e deve-se 
ficar afastado de suas “tentações”. É necessário levar uma vida simples e afastada dos prazeres e 
desejos. 

 
A partir deste rápido histórico podemos levantar alguns questionamentos:  

• Qual a conseqüência de uma moral sexual repressora?  
• Por que as Igrejas impõem uma moral sexual rígida e faz vistas grossas aos 

membros do clero que nem sempre seguem essas regras?  
• As posições do atual papa em relação ao aborto, à contracepção, ao 

homossexualismo são realmente necessárias e corretas?  
• Todo tipo de amor é válido? 
• Ainda hoje é possível encontrar na sexualidade e nas práticas sexuais sinais 

legados pelo Cristianismo para a história da civilização ocidental, associados a 
proibições, como a noção de culpa? 

• Os tabus em relação à sexualidade têm origem em diferentes épocas e culturas? 
• Somos vítimas de uma dicotomia triste entre sagrado e profano que herdamos de 

nossos “colonizadores religiosos”? 
• Por que o Ocidente culpabilizou tanto tempo o sexo? 
• Quanto mais se pensa em Deus, menos se pensa em sexo? 
• O sexo sempre foi mal visto pela maioria das religiões, apesar de todos saberem 

que o mundo gira em torno da sexualidade das pessoas. Mas por que será que o 
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prazer é condenado? Se o prazer traz em si alegria, satisfação une as pessoas, qual 
o motivo de sempre ser atacado como algo pecaminoso, sujo e proibido?  

  
2.2 - Perspectiva interdisciplinar 

 
A religião é um campo especifico de conhecimento humano, porém a História como 

ciência tem pesquisado e refletido sobre sua posição na história da humanidade. 
O tema religião e sexualidade poderá ser trabalhado em sala de aula a partir também dos 
conhecimentos de filosofia, lembrando de Platão e a sua moral ascética; de Aristóteles que 
definia a virtude como o caminho do meio, onde a razão domina as paixões, mas não as aniquila 
e destrói; do estoicismo para o qual o fim supremo do homem é a virtude, como meio para a 
felicidade, que é a felicidade da quietude, onde  a paixão é substancialmente má, porquanto 
perturba a quietude da alma; do epicurismo que busca  controlar os objetos do desejo. Aquele 
que conseguir fazê-lo desfrutará de uma deliciosa ataraxia (ausência de perturbação); e ainda de 
Santo Agostinho que defende uma moral teísta, e cristã e, logo, transcendente e ascética, onde 
afirma que o casamento, por exemplo, era desprezível apenas enquanto pretendia buscar o prazer 
carnal. 

 É importante buscar na filosofia alguns pensadores que dão base ao pensamento 
moral cristão medieval e consequentemente sua influência sobre o Brasil a partir dos da chegada 
dos europeus. E que essa influência foi tanta que não conseguimos compatibilizar sexualidade e 
espiritualidade; que não conseguimos religar os opostos platônicos e até paulinos, os quais 
associam sexualidade à esfera da carne (e, portanto, ao pecado) e vida religiosa à dimensão do 
espírito, permanecendo esse abismo entre espiritualidade e afetividade/sexualidade. 
  A partir dos conhecimentos de arte, poderemos trabalhar com os alunos a produção de 
Charges, assim como pesquisar a história da arte erótica e trabalhar as produções artísticas e 
televisivas atuais e sua influência nos comportamentos e sociabilidades. 
Alem disso, levantar questionamentos como, por exemplo: por que a música religiosa não aborda 
a sexualidade e a dita profana exagera na abordagem do sexo? 

Em relação aos conhecimentos de Literatura a sugestão é trabalhar as obras de Carlos 
Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Ferreira Gullar 
 Júlio Ribeiro, Arthur da Távola, Cântico dos Cânticos de Salomão entre outros poetas que 
produziram obras relacionadas ao amor e a sexualidade.  

Além disso, é possível trabalhar a música relacionada ao sexo de cantores e compositores 
como Edu Lobo/Chico Buarque/ Rita Lee/ Zé Ramalho/ Alceu Valença/ Ary Barroso/ Djavan/ 
Tom Jobim/ Caetano Veloso entre outros. 

 
2.3 - Contextualização  
 
 Posições oficiais de algumas religiões em relação à sexualidade 

A Igreja Católica (principalmente) tem tido uma postura dita retrógrada por muitos em 
relação à sexualidade, porém para outros esta postura seria necessária nos tempos atuais em 
virtude de uma liberação sexual. Mas tem sido pouco clara em relação aos crimes de pedofilia, 
no entanto mantém a sua firme negação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e a 
reafirma o sexo como objetivo apenas de reprodução.  
 O papa Bento XVI rejeita e o uso de métodos contraceptivos artificiais, é contrário à 
ordenação de mulheres e defende a necessidade de moralidade sexual, estando perfeitamente de 
acordo com a tradição católica. Para ele, "a única forma clinicamente segura de prevenir a AIDS 
é se comportar de acordo com a lei de Deus". Defende a castidade, é contra o sexo antes do 
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casamento, contra o aborto e as pesquisas com células-tronco, condena o uso de camisinhas e de 
métodos anticoncepcionais. É contra a balada dos jovens, a boemia dos veteranos.  

O novo secretário-geral e porta-voz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Dom Dimas Lara Barbosa, poucas horas antes da chegada do Papa Bento 
XVI ao Brasil, afirmou que a sociedade atual cultiva o 'senso do descartável' e 
condenou a prática do 'ficar', comum entre adolescentes e jovens. O senso do 
descartável do 'ficar', que era próprio das garotas de programa, é hoje vivenciado 
pelas adolescentes. Os meninos apostam entre eles para saber quem fica com mais 
garotas numa noite. No dia seguinte, eles não sabem nem o nome delas, o que 
significa que essa pessoa, com quem 'ficou', não vale absolutamente nada. O 
problema é grave e atinge adolescentes e pré-adolescentes - afirmou Dom Dimas. 
(Carvalho) 

A sexóloga e psicóloga Kelly Cristine Barbosa Cherulli faz um quadro comparativo da 
posição de algumas religiões sobre a sexualidade. 

“Para os protestantes evangélicos é aceitável o uso de métodos contraceptivos em 
relação ao planejamento familiar; são contrários ao sexo antes do casamento; 
condenam o adultério, o aborto e o homossexualismo (sendo considerado pecado); 
há liberdade quanto ás variações sexuais, mas sexo anal é condenado; sobre as 
disfunções sexuais, são inaceitáveis pela crença religiosa problemas desse tipo. 
Para os protestantes pentecostais prevalecem os mesmos postulados. No entanto, 
aqui as variações sexuais não são admitidas, somente o sexo vaginal; a 
masturbação não é rotulada com pecado, mas é desaconselhada. Em relação às 
disfunções sexuais, a rotina é se aconselhar com o pastor que costuma encaminhar 
o casal”. (Cherulli) 
 

 Em geral as religiões cristãs têm posições bastante semelhantes. Já as religiões não-cristãs 
chamam a atenção em alguns pontos tais como: no Kardecismo, por exemplo, “é livre a escolha 

dos métodos contraceptivos, desde que não lesem o plano físico. Em relação a sexo antes do 

casamento existe o consenso de que a união de duas pessoas tem de ocorrer sem formalidades, o 

homossexualismo é aceito”. (Cherulli) 
 A Umbanda que é uma religião formada dentro da cultura religiosa brasileira que 
sincretiza elementos vários, inclusive de outras religiões, não possui restrições quanto ao sexo 

antes do casamento e suas variações, embora a penetração seja proibida aos médiuns em dias 

de ritual; são radicalmente contra o adultério e ao aborto; não há restrições a masturbação ou 

a métodos anticoncepcionais. (Cherulli) 
 O Judaísmo é a mais antiga das três principais religiões monoteístas (as outras duas são o 
cristianismo e o islamismo).  
 

É neutro quanto ao sexo antes do casamento; é condenado o casamento com 
adeptos de outras religiões; há condenação do adultério; a prática masturbatória 
e as variações sexuais são liberadas, exceto o sexo anal, que é proibido; em 
relação aos contraceptivos, são aconselhados os métodos naturais (tabelinha), 
não sendo aceitos os artificiais; em relação a disfunções sexuais, deve-se 
procurar primeiro o rabino, que poderá sugerir uma terapia. (Cherulli) 

 
 A religião islâmica tem crescido nos últimos anos (atualmente é a segunda maior do 
mundo) e está presente em todos os continentes. Porém, a maior parte de seguidores do 
islamismo encontra-se nos países árabes do Oriente Médio e do norte da África. Para os 
muçulmanos “sexo antes do casamento é proibido; existe uma valorização da virgindade 

masculina e feminina; (...); são contra o aborto; são contra qualquer método contraceptivo; é 

proibido o adultério; é proibida a masturbação; vínculo sexo-reprodução é notoriedade”. 
(Cherulli) 
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 No Budismo a prática de sexo em geral tem que ser bem regrada, baseada em respeito e 
confiança mútuos, tudo é permitido, desde que não haja prejuízo físico. O sexo não pode ser 
exclusivamente para a procriação. Nós temos inúmeras zonas erógenas, diferente de muitos 

animais, que apresentam um período de cio para se acasalarem. Além disso, somos capazes de 

ser sexualmente ativos por toda a existência, como por exemplo, após a menopausa feminina. 
(Chigusa)  
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3 - RECURSOS DIDÁTICOS 
 
3.1 – Sítios 
 
http://www.pfilosofia.xpg.com.br/01_abertura/abertura.htm 
Este sitio discute temas diversos da filosofia incluindo vídeos. Aqui pode-se assistir ou baixar os 
vídeos da História da Sexualidade, conforme orientações no item “Sons e vídeos”  
http://www.museudosexo.com.br 
É um sitio de cunho educativo que busca reunir História, Arte e Medicina em torno do mesmo 
tema: o sexo e suas múltiplas facetas. Discute conceitos de sexualidade, sexo e ciências, história 
e antropologia da sexualidade, o prazer e a arte erótica. 

3.2 - Sons e vídeos 

Vídeos formato avi baixados da internet a partir do sitio 
http://www.pfilosofia.xpg.com.br/04_miscelanea/miscelanea.htm clicar em no ícone vídeo. Obs: 
é necessário o programa DivX Player para ler os vídeos.  Este programa pode ser baixado do 
sitio www.baixaki.com.br 

A História da sexualidade – O sexo no Mundo Antigo/ Duração 00h43min58seg/ History 
channel / Direção Mark Hufnail / Versão portuguesa Eliberto Lima Produções   
A História da sexualidade – No Oriente/ Duração 00h43min55seg/ History channel/ Direção 
Melissa Jo Peltier/ Versão portuguesa Eliberto Lima Produções   
A História da sexualidade – Na Idade Média/ Duração 00h43min/ History channel/ Direção 
Jim Millo/ Versão portuguesa Eliberto Lima Produções   
A História da sexualidade – De Dom Juan à Rainha Vitória/ Duração 00h43min41seg/ 
History channel/ Direção Melissa Jo Peltier / Versão portuguesa Eliberto Lima Produções   
A História da sexualidade – O sexo no século XX/ Duração 00h44min37seg/ History channel/ 
Direção Mark Hufnail / Versão portuguesa Eliberto Lima Produções   
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 Os vídeos citados poderão ser utilizados para ilustração nas aulas que discutirão o tema 
“História da sexualidade na perspectiva das religiões. Pois faz uma abordagem da sexualidade na 
história de forma linear, desde a antiguidade até os tempos mais atuais.   
  
 

3.3 - Proposta de atividades 

 Esta atividade de discussão e reflexão e tem como objetivo informar o aluno a respeito do 
perfil medieval da sexualidade; perceber a influência do cristianismo naquele contexto; comparar 
a cultura sexual medieval com a cultura pré-colombiana, especialmente no Brasil; fazer uma 
reflexão sobre sexualidade e destacar algumas mudanças ou permanências em relação aos 
conceitos medievais de sexualidade com a atualidade. 

 A atividade se inicia a partir de um PONTO DE PARTIDA que é a análise de partes do 
vídeo documentário “A História da sexualidade – Na Idade Média” / Duração 00h43min/ 
History channel/ Direção Jim Millo/ Versão portuguesa Eliberto Lima Produções. Em 
seguida lançam-se algumas questões de REFLEXÃO como: 

� É possível encontrar na idade média as origens dos princípios básicos da sexualidade? 
� Como podemos analisar a dicotomia medieval “amor livre e repressão sexual? 
� Qual a conseqüência de uma moral sexual repressora?  
� Os tabus em relação à sexualidade têm origem em diferentes épocas e culturas? 
� Ainda hoje é possível encontrar na sexualidade e nas práticas sexuais sinais legados 

pelo Cristianismo para a história da civilização ocidental, associados a proibições, 
como a noção de culpa? 

� De que forma a religião aliena as pessoas? 
� É possível ter consciência crítica sobre a religião sem romper totalmente com ela? 

 
 

 A partir da reflexão busca-se o CONFRONTO com um texto sobre os índios Tupinambás para 
que o aluno possa ter uma idéia clara do encontro das culturas européias e pré-colombianas no que 
diz respeito à sexualidade numa ótica eurocêntrica. 

 
"São os Tupinambás tão luxuriosos que não há pecado de luxúria que não 
cometam; os quais sendo de muito pouca idade têm conta com mulheres; 
porque as velhas, já desestimadas dos que são homens, granjeiam estes 
meninos, fazendo-lhes mimos e regalos, e ensinam-lhes a fazer o que eles 
não sabem, e não os deixam de dia nem de noite. É este gentio tão 
luxurioso que poucas vezes tem respeito às irmãs e às tias, e porque este 
pecado é contra seus costumes, dormem com elas pelos matos e alguns 
com suas próprias filhas; e não se contentam com uma mulher, mas têm 
muitas... E em conversação não sabem falar senão destas sujidades que 
cometem a cada hora..." 
 

SOUSA. Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil [1587], São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, seleção. 
 

 O próximo passo é formar grupos de três alunos num total de aproximadamente trinta, e fazer 
algumas ATIVIDADES tais como: 
 



 

 

11 

Analisar a seguinte frase: “Era natural aos europeus, surpreendidos por uma ética sexual 
tão diferente da sua, que concluíssem haver entre os índios uma total liberdade e/ou 
libertinagem”. 
Enumerar os vícios e pecados medievais a partir do documentário “A História da 

sexualidade – Na Idade Média”. 

Relacionar a posição de Lutero e da Igreja Católica sobre a prostituição. 
Identificar a posição da Igreja Católica medieval sobre tema impotência sexual no 
casamento. 
Enumerar os conceitos cristãos sobre sexualidade no texto de Gabriel Soares de Sousa.  
Procurar em jornais, na televisão, ou na internet as posições do atual papa sobre a 
sexualidade e destacar algumas mudanças ou permanências em relação aos conceitos 
medievais de sexualidade e, confrontar com as posições do bispo Edir Macedo da Igreja 
Universal e do atual papa. 
 

 
Por fim SOCIALIZAR AS PRODUÇÕES 
- Exposição dos trabalhos  
- Leitura dos textos produzidos. 
- Debate confrontando argumento pró e contra as posições do atual papa sobre a sexualidade; 
- Dramatização sobre o tema, incluindo as polêmicas travadas em classe e as informações 
pesquisadas; 
- Auto-avaliação por parte dos alunos de todo o processo. 

 

3.4 – Imagens 

Símbolo fálico do Cristianismo primitivo em Roma. Cruzes de forma e material diferentes 
eram cultuadas pelos antigos. Diversas imagens associadas entre religião e sexualidade estão 
disponíveis no sítio abaixo:  
http://www.museudosexo.com.br/salahistoria_origensCultoFalico.asp Acessado em 31/01/08

 
 

4 - RECURSOS DE INFORMAÇÃO 

4.1 - Sugestão de Leitura 

FOUCAULT, M. História da Sexualidade: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Graal, 
2006. 
Foucault faz um estudo investigando as formas morais de reflexão sobre o sexo, busca 
esclarecer como, da Antiguidade ao cristianismo, a problematização da conduta sexual 
pouco a pouco se desloca de uma estética do prazer a uma hermenêutica do desejo.  
 
SOUZA, Laura de Mello O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Ed. Companhia das Letras. 
Laura de Mello Souza realiza um estudo sobre a feitiçaria nos tempos coloniais. Uma 
verdadeira arqueologia da religiosidade popular, com base em cronistas da época, devassas 
eclesiásticas e processos da Inquisição.  
  
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil 

Colônia. Rio de Janeiro: Campus, 1988. 
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Ronaldo Vainfas reconstitui as principais características da moralidade e da sexualidade 
no Brasil Colônia. Reconstrói, com riqueza de detalhes, como nossos antepassados 
fornicavam seus casamentos e mancebias, suas práticas homossexuais e a repressão 
sexual. 

4.2 – Notícias 

Homem corta pênis por causa de religião em SP 

Chico Siqueira 
 Terça, 28 de agosto de 2007, 13h06, direto de Araçatuba 

 Um homem de 32 anos de idade, separado da mulher há poucos dias, cortou o próprio 
pênis por pensar que sua religião não aceitava o fim do seu casamento e o proibia de se 
relacionar com outras mulheres que não fossem sua esposa.  

 O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, em Tanabi, interior de São Paulo, a 478 
km da capital. Freqüentador da igreja Congregação Cristã do Brasil, J. R. C. há mais de um 
ano não convivia com a mulher, de quem não se divorciara porque a separação de casais 
somente é permitida pela igreja em caso de adultério. O casal havia se separado por 
incompatibilidade de gênios.  

 O homem entrou no banheiro de sua casa, no conjunto Centenário, periferia de Tanabi, 
e deu início a automutilação usando uma tesoura caseira. A polícia foi chamada e, ao 
chegarem ao local, os bombeiros e PMs o encontraram sentado no vaso sangrando muito. 
 
Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1862411-EI306,00.html Acesso 
em14/12/07) 

4.3 – Destaque 

O Papel de Santo Agostinho.  

 (...) O pai da igreja que tem moldado as atitudes negativas em relação ao sexo mais do 
que qualquer outra pessoa foi Agostinho (354-430). Ele refere às inclinações sexuais e 
excitação num plano onde nem sempre é controlado racionalmente como resultado do pecado. 
Ele especula que se o pecado não tivesse entrado, o intercurso marital seria sem a excitação do 
desejo sexual. O sêmen masculino poderia ser introduzido dentro o útero da esposa sem o 
aquecer da paixão, de uma forma natural, semelhante ao corrimento menstrual do sangue 
provindo do útero. 
 Como resultado do pecado, o ato sexual é agora acompanhado pelo poderoso impulso 
que Agostinho chamou de concupiscência, ou lascívia. A satisfação da sensualidade através 
do intercurso foi para ele, uma necessária maldade para assim trazer crianças ao mundo. Não 
obstante, Agostinho iguala o pecado original com o ato sexual e sua perversidade, pois o ato é 
o canal pelo qual, pensa ele, a culpa da primeira transgressão Adão é transmitida do pai ao 
filho. Por fazer o ato sexual os meios onde o pecado original é transmitido, Agostinho fez do 
sexo por prazer, uma atividade pecaminosa. Esta visão necessitava da administração do 
batismo imediatamente depois do nascimento para remover a mancha do pecado original da 
alma do novo bebe nascido (...).  
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BACCHIOCCHI, Samuel. As Escrituras Sagradas nos revelam a importância do sexo. 
Disponível em http://www.cantoraniviamaria.com.br/Page395.htm acesso em 31/01/08 

 

4.4 – Paraná 

 Segundo o professor de Filosofia Elias Dalabreda, ex-seminarista (1979 – 1985) do 
Seminário Salesiano de Ponta Grossa Paraná, na formação sacerdotal os seminaristas não tem 
tido ao longo do tempo uma formação na área da sexualidade. Que o seminarista apenas é 
orientado por meio da confissão de se manter casto estando vigilante sempre na oração. A 
firma o professor que o celibato não deveria ser uma condição para ser padre e sim uma 
sugestão: “Quem quer se dedicar à vida religiosa deveria ser celibatário, mas quem quer se 
dedicar à vida sacerdotal, o celibato deveria ser apenas uma recomendação”. Ainda afirma que 
a pedofilia na Igreja é um sintoma da crise do celibato em função de não se ter abertura. 
 
DALABREDA, Elias. A sexualidade nos seminários religiosos, em entrevista ao autor deste 
OAC, Guarapuava, nov. 2007. 

 No Jornal "Gazeta do Povo" (Curitiba, Terça-feira, 5 de Fevereiro de 2002, Ano 84, 
No. 26402), em sua capa aparece a seguinte informação: "Papa apóia ajuda de psicólogo a 
noviço" – "João Paulo II aprova a consulta de psicólogos nos seminários, para verificar a 
vocação dos candidatos ao sacerdócio. A afirmação foi feita na Congregação do Vaticano para 
a Educação. 'O recurso às ciências psicológicas deve ser integrado com equilíbrio no quadro 
do percurso que o seminarista deve percorrer até o sacerdócio' afirmou. 

Em relação à sexualidade os objetivos seriam:  
1o) Ajudar o jovem seminarista a compreender e acolher a sua própria identidade sexual; 
2o.) Ajudar o jovem seminarista a conhecer e relacionar-se com o modo de ser Feminino.  
3o.) Capacitar o jovem seminarista a um senso crítico em relação a Sexualidade Humana 
apresentado pela cultura pós-moderna. 
 
http://www.diocesedefoz.org.br/?system=news&action=read&id=313&eid=358 Acesso 
em19/12/07 
 
 Segundo a revista “Superinteressante” de dezembro de 2007, “apesar da exposição 
cada vez maior na mídia, os crimes sexuais (dos padres) estão diminuindo. Essa é mais uma 
das conclusões do Relatório John Jay. Ele mostra que os padres ordenados na década de 1960, 
por exemplo, cometeram 25,3% dos abusos sexuais contra crianças entre 1950 e 2002. os que 
entraram para a Igreja nos anos 70 respondem por 19,6%. E a queda continua. Só 8,4% dos 
crimes são obra dos padres ordenados nos anos 80. os mais novos que entraram de 1990 em 
diante, forma apenas 2,3% do total. Isso se daria porque a Igreja faz uma operação “pente 
fino” antes de admitir um seminarista, com uma sabatinada de avaliações psicológicas. 
 
HORTA, Maurício. Sexo na Igreja. Superinteressante, Editora Abril, São paulo, edição 246, 
p.74, dez. 2007. 
 
 


