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Não é esta a oportunidade para fixar a posição da mulher no mundo antigo, 

objeto da propriedade, maxime no Oriente, a fim de melhor distinguir o que representou o 

advento do Cristianismo em prol de sua elevação e dignidade. O Divino Mestre pregou a 

igualdade substancial entre homens e mulheres, reconhecendo-lhes os mesmos direitos e 

deveres fundamentais do ser humano. As páginas evangélicas são riquíssimas sobre o tema. 

Dizemos tudo, ou tudo resumimos, ressaltando que, historicamente, o Cristianismo 

alvoreceu no seio de Maria Imaculada - o prefácio da Redenção, o primeiro ofertório à 

união divina e restauradora da natureza humana. Que as mulheres tomem a virgem 

Santíssima por modelo e exemplo! 

Também não nos move o propósito de assinalar o que representou, para a 

conquista dos direitos civis da mulher, o Direito Romano, a partir do Cristianismo. 

O que nos incube é fixar aspectos da situação da mulher em nossos dias, 

atentos à realidade dos fatos e aos ensinamentos da doutrina cristã. Sua posição, antes da 

chamada revolução industrial, era diversa da época moderna. Orientava-se exclusivamente 

para o lar, para as tarefas domésticas, como fllha, esposa e mãe. Alteraram-se as condições 

econômico-sociais, impondo-se-lhes atividade profissional ou extrafarniliar. Diga-se, com 

Pio XII, que "este novo gênero de vida não é um mal em si, mas, ordinariamente, não está 

isento de perigos: para as mulheres, pela "miragem aliciadora da independência de toda 

sujeição; para o matrimônio, que passou a ser rejeitado por muitas "como uma cadeia"; 

para o povo, "que sempre recebeu força, incremento e honra da família, sã e virtuosa" 

(Alocução de 24 de abril de 1943). 

Por amor, à base da renúncia ou, para dizer tudo, em doação recíproca, unem

se os esposos pelo sacramento do matrimônio, visando não só a realização em comum, do 

seu destino, mas à procriação dos fllhos. Aí temos a dignidade do casamento, comparado à 

união entre Cristo e sua igreja, Esposa do verbo. As notas características e, ao mesmo 

tempo, os alicerces do matrimônio cristão, cumpre buscá-los na unidade assente no 

preceito divino: "Serão dois num só corpo", e na indissolubilídade, expressa no texto 
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evangélico: "Não separe o homem aquilo que Deus uniu". Fundamento da estabilidade da 

família, o vínculo matrimonial impõe aos cônjuges tanto a vida em comum, como os 

deveres recíprocos de respeito, assistência e fidelidade, bem assim o de criação e educação 

da prole. "O valor e a prosperidade de um povo - afirma Pio XII - residem, não na ação 

irrefletida da multidão confusa, mas na organização respeitável do pai, sob a vigilância e 

previdência materna, a união íntima e confiante dos ftlhos" (mensagem radiofônica às 

famílias francesas, de 17 de junho de 1945). 

A exata compreensão do problema exigia salientássemos essas noções básicas 

acerca do matrimônio e da família. 

Em geral, a mulher é impelida à atividade fora do lar - que é o seu reino de 

afeto, abnegação e pureza - por exigências de ordem econômica, resultantes da 

insuficiência de remuneração do marido para a manutenção dos gastos domésticos, 

inclusive instrução dos ftlhos. Mas, a estafante atividade profissional prejudica a visão dos 

valores espirituais, sacrifica a mulher e, não raro, a incompatibiliza com a sua condição, 

fundamental à sua natureza, de esposa e mãe. 

A presença da mulher na casa, que se traduz em assist6encia, cuidados, ternura, 

influi, decisivamente, na paz e felicidade da família. É do maior alcance para a formação e 

desenvolvimento da personalidade dos ftlhos, que não podem prescindir da educação 

materna. Situação que os esposos reconhecem, com amargura, indo ao extremo de invocá

la como argumento contra a natalidade ou para eliminação da prole. 

Compreenda-se que importa é consolidar e não desagregar a família. É a 

salvaguarda, e não extermínio do lar. É a defesa, e não a coletivação da vida doméstica. 

Os problemas resultantes dessa dupla atividade causam apreensão, tanto que se 

multiplicam esforços para minorá-los e resolvê-los, inclusive com a melhor adaptação da 

vida econômica ao trabalho feminino. 

Examina-se, por exemplo, a solução parcial, com o trabalho feminino à meia 

jornada ou tempo limitado. Conquanto de grande alcance, não está isenta de escolhos, 

tendo em conta a possibilidade de redução de ganho. 

Medidas inúmeras tem sido tomadas, por me10 de ampla legislação social. 

Sejam exemplos: a possibilidade de aquisição de casas e apartamentos, dotados de higiene e 

relativo conforto; a luta contra a elevação do nível de vida, tentando-se, ao menos, 

remediar-lhes as conseqüências, com a instituição do salário mínimo individual ou familiar, 

não como os nossos antentários à Justiça Social, aumentos periódicos, através de 



convenções coletivas e outros meios. Por flm, acrescente-se a proclamação de normas 

especiais de proteção ao trabalho feminino e à maternidade. 

Ninguém ousará obscurecer os reflexos sociais e espirituais do trabalho 

feminino extrafamiliar. Estejamos a postos sobre o tema, estudando-o, investigando-o, 

com seriedade, espírito voltado para o valor pessoal da mulher e sua missão como esposa e 

mãe, que dela exige as virtudes de coração e do espírito. O tema está vinculado à formação 

cristã das gerações que surgem. 

De João XXII o ensinamento: "Quanto às mulheres seja-lhes facultado 

trabalhar em condições adequadas às suas necessidades e deveres de esposa e mãe"(Pacen 

in terris). 


