
ÉPOCA - Por que a senhora decidiu entrar para um convento? 
Fran Fisher - Meus pais imigraram da Irlanda para a Ingla
terra. Eram católicos fervorosos com pouquíssima educação. 
A escola em que fiz o ensino médio era católica. As freiras 
vinham conversar com as alunas, para sondar se alguma tinha 
interesse em entrar para o convento. Aos 15 anos, me senti 
atraída por esse estilo de vida. Tinha um interesse pessoal 
pela espiritualidade e era muito religiosa. 

ÉPOCA - Em seu livro, a senhora relata que, aos 14 anos, acre
ditou estar grávida. Como esse momento influenciou a decisão 
de entrar para o convento? 
Fran - Tive um encontro com um rapaz e não houve sexo, 
apenas preliminares. Não entendia muito bem como a gra
videz ocorria. Tive medo de estar grávida e procurei minha 
mãe. Em vez de me acalmar, pois a gravidez naquele caso seria 
impossível, ela disse que eu poderia estar grávida. Disse ainda 
que eu fizera algo muito errado, que Deus desaprovaria. Fiquei 
apavorada e envergonhada. A partir daquele momento, passei 

a achar que o sexo arruinaria minha vida. Naquele dia, tornei-
me muito mais religiosa. 
ÉPOCA - Como era sua relação com a sexualidade enquanto 
estava no convento? A senhora lidava bem com eventuais de
sejos físicos? 
Fran - Não tinha nenhum desejo, estava dormente. Num único 
momento, tive noção de minha sexualidade durante meus 
anos no convento. Quando nosso padre ficou doente, um 
substituto passou a vir ao convento para fazer a missa diária. 
Ele era jovem, e me lembro de sentir atração, mas não fiz nada 
a respeito. Não se podia discutir nada ligado ao corpo com as 
outras freiras. Tudo era reprimido. 
ÉPOCA - A senhora se lembra de algum exemplo de repressão 
que sofreu? 
Fran - A repressão estava no cotidiano. Por baixo do hábito, usá
vamos uma anágua feita de algodão bem pesado. Dessa forma, 
quando estávamos limpando o chão, poderíamos levantar o • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



hábito para não sujá-lo. Lembro uma vez em que estava limpan
do uma escadaria com meu hábito enrolado na cintura, quando 
meu padre confessor apareceu inesperadamente. Eu me levantei 
para saudá-lo e mi repreendida por outra freira por estar com 
meu hábito levantado. Para ela, eu estava seminua. 
ÉPOCA - Por que decidiu abandonar o convento? 
F r a n - Por uma série de razões. Tínhamos uma madre supe
riora paranoica e muito rígida. A pressão me deixou doente. 
Tive pneumonia duas vezes, perdi peso e sofri muito. O con
trole mental que nos impunham era muito difícil para mim. 
As perguntas que eu fazia eram consideradas inaceitáveis por 
minhas superioras. Lembro uma vez em que perguntei como 
Maria poderia ser virgem até sua morte, se pariu um filho. 
A madre superiora ficou chocada. Disse que aquilo era um 
desrespeito. A gota d'água foi quando minha irmã se casaria 
e me disseram que eu não poderia ir ao 
casamento, mesmo que comparecesse 
somente à cerimônia religiosa, com 
uma acompanhante. Todo esse dogma 
e paranoia foram demais para mim. 
Fugi enquanto todos estavam na missa 
da manhã. 

animadíssimo. Passei a ser tão curiosa quanto ele, e, no lugar 
de dizer não, quando ele sugeria alguma coisa, eu pedia para 
ele me contar mais sobre aquilo. 
ÉPOCA - Em seu livro, são entrevistadas outras ex-f reiras. O que as 
histórias dessas mulheres têm em comum com a sua? 
F r a n - A principal similaridade entre todas era o silêncio sobre 
o sexo durante a infância. As mulheres que saíram cedo do 
convento, como eu, se casaram rapidamente. A proibição 
do sexo antes do casamento ainda era muito forte, então a 
maioria acabou se casando com o único homem com quem 
se envolveu, como eu. Aquelas que ficaram muito tempo 
no convento acabaram tendo vida sexual lá, com padres ou 
fiéis. Duas das 69 ex-freiras que pesquisei se relacionaram 
sexualmente com outras freiras. Quando uma freira se en
volvia com um padre, havia uma dinâmica de poder, em que 

a mulher deveria ser subserviente. Uma 
delas me contou que só ela fazia sexo 
oral no padre. A contrapartida nunca 
ocorreu em muitos anos de relação. A 
exceção foi uma mulher que adorava 
sexo e estava na faixa dos 50 anos. 

ÉPOCA - Qual é sua relação com a religião 
hoje em dia? Ainda é católica? 
Fran - Não me considero mais católica. 
Pessoalmente, não gosto de religiões or
ganizadas. Se você atribui tanto poder a 
uma organização, ela se torna corrupta. 
Minha relação com Deus hoje em dia 
está cada vez mais forte e pura. Mas não 
é o Deus punitivo da minha infância. 

ÉPOCA - Por que decidiu estudar sexua
lidade? 
Fran - Quando me interessei por sexua
lidade, meu casamento já tinha 25 anos. 
Sua única área problemática era o sexo. 
Conheci uma sexóloga numa conferência. 
Fiquei fascinada, porque nunca tinha ou
vido falar dessa profissão. Ela sugeriu que eu fosse a um curso. 
Achei que seria interessante. Fui e fiquei chocada com o que 
ouvi naquele fim de semana. Jurei que nunca voltaria. Acabei 
voltando, mesmo com medo, porque a curiosidade foi maior. 
ÉPOCA - Quais eram os problemas relacionados ao sexo em seu 
casamento? 
Fran - Fui educada para ficar de boca fechada e não expressar 
minha opinião. A raiz disso estava no lugar destinado às mu
lheres na sociedade em que fui criada e na religião católica. 
Infelizmente, me casei muito cedo, aos 22 anos, menos de dois 
anos depois de sair do convento. Não tinha aprendido a ser 
dona de meus próprios pensamentos com convicção. Depois 
de ter meus filhos, passei a ter relações só por obrigação. Minha 
resposta-padrão para qualquer sugestão de inovação sexual era 
"não". Quando decidi estudar sexualidade, meu marido ficou 

ÉPOCA - O perfil das jovens freiras mudou? 
Fran - As freiras continuam vindo de 
onde sempre vieram, de países muito 
pobres, onde mulheres veem na Igreja 
sua única oportunidade de uma boa 
educação e de escape de uma existência 
difícil. Na minha infância, uma grande 
quantidade de freiras católicas vinha 
da Irlanda. Quando o país entrou para 
a União Europeia e mudanças econô
micas poderosas ocorreram por lá, a 
vocação religiosa diminuiu. Agora, as 
noviças quase não existem mais, e os 
conventos estão fechando. 

ÉPOCA- O que a senhora acha do celibato? 
Fran - É inconcebível que a Igreja ainda 
tente basear sua religião numa premis

sa tão pouco natural quanto o celibato. A maior parte das 
pessoas gosta muito de sentir prazer, mesmo devotando sua 
vida a Deus. A ideia de que a Igreja consegue controlar a 
sexualidade das pessoas acabou gerando reações contrárias. 
Existem muitos homossexuais em conventos e mosteiros. Se 
você é muito religioso e gay, para onde mais pode ir? 

ÉPOCA - A senhora costuma atender em seu consultório pessoas 
com problemas sexuais ligados à religião? 
F r a n - Recebo muitos pacientes justamente por causa do meu 
histórico. É importante respeitar a crença em Deus, mas 
separá-la do que foi doutrinado durante a infância. Quando 
se fala de sexualidade, muitos continuam com os mesmos 
medos, julgamentos e restrições da infância. Não os supe
ramos só porque nos tornamos adultos. É um aprendizado 
rever esses conceitos. E um desafio. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 778,  p. 68-70, 22 abr. 2013.




