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RESUMO 

VIEIRA, Bianca Ferreira. A influência de valores religiosos na concepção de 
mundo e no comportamento das mulheres: estudo a partir das redes sociais. 
2022. 52f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Centro 
de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022.  
 
 
A relação intrínseca entre os papéis sociais de gênero, orientação sexual e a 
religiosidade enraizada nos discursos de líderes religiosos e de seus adeptos nos 
permitem vislumbrar o complexo campo das relações patriarcais e religiosas 
presentes em nossa sociabilidade, posto isto temos por finalidade compreender a 
influência de valores religiosos na concepção de mundo e no comportamento das 
mulheres a partir de suas postagens nas redes sociais, delimitamos aqui o Facebook 
e Twitter. Para alcançar o objetivo proposto pela pesquisa, fizemos um levantamento 
dos comentários realizados por mulheres nas publicações que se referem às normas 
e comportamentos de mulheres, namoro, casamento, relações pessoais e afetivas, e 
papéis sociais de gênero, entre os meses de julho de 2020 a março de 2022, 
possibilitando uma aproximação com o tema que nos propomos investigar. 
Atualmente ainda se vê muitos discursos conservadores, tanto de figuras públicas, 
líderes religiosos e principalmente de fiéis que reproduzem, seguem o que a instituição 
religiosa determina. Observamos que mesmo diante de pronunciamentos mais 
conservadores, a igreja não conseguiu barrar certos avanços, como a nova 
concepções de família, o direito de liberdade das mulheres que atualmente podem 
falar abertamente de suas vontades, necessidades e escolhas. Esperamos com esta 
pesquisa despertar o interesse na comunidade em debater os discursos reproduzidos 
no interior dos templos religiosos e nas mídias sociais, que reforçam e legitimam as 
relações de subordinação da mulher na sociedade. 
 

Palavras–Chave: Mulher; Manifestações Religiosas; Relações De Gênero; 
Conservadorismo. 

 



 
 

ABSTRACT 

VIEIRA, Bianca Ferreira. The influence of religious values in the conception of the 
world and in the behavior of women: a study based on social networks. 2022. 

52f. Completion of Course Work (Social Work) – Center for Applied Social Studies, 
State University of Londrina, Londrina, 2022. 
 
 
The intrinsic relationship between social gender roles, sexual orientation and religiosity 
rooted in the speeches of religious leaders and their adherents allow us to glimpse the 
complex field of patriarchal and religious relations present in our sociability, this being 
said we aim to understand the influence of religious values in the worldview and 
behavior of women from their posts on social networks, delimited here Facebook and 
Twitter. To achieve the research objective, we conducted a survey of comments made 
by women on posts that refer to women's norms and behavior, dating, marriage, 
personal and affective relationships, and social gender roles, between the months of 
July 2020 and March 2022, enabling an approximation with the theme we propose to 
investigate. Currently we still see many conservative speeches, both from public 
figures, religious leaders, and especially from the faithful, who reproduce and follow 
what the religious institution determines. We observe that even in the face of more 
conservative pronouncements, the church has not been able to stop certain advances, 
such as the new conceptions of family, the right to freedom for women who can now 
speak openly about their wishes, needs, and choices. We hope that this research will 
awaken the community's interest in debating the discourses reproduced inside 
religious temples and in the social media, which reinforce and legitimate the 
subordination relations of women in society. 
 
Key-words: Woman; Religious Manifestations; Gender Relations; Conservatism. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é o resultado da participação no projeto de pesquisa “A 

influência de valores e princípios religiosos na execução das políticas sociais públicas 

no Município de Londrina: estudo de caso”. Durante as discussões no grupo de estudo 

suscitaram questionamentos quanto a influência dos valores e princípios religiosos na 

concepção de mundo, hábitos, comportamentos e costumes das mulheres na 

sociedade brasileira contemporânea. 

A religiosidade brasileira apresenta aspectos peculiares e muitos homens e 

mulheres baseiam suas vidas a partir das experiências religiosas ou do calendário de 

festividades religiosas. Além disso, a relação intrínseca entre os papéis sociais de 

gênero, orientação sexual e a religiosidade enraizada nos discursos de líderes 

religiosos nos permitem vislumbrar o complexo campo das relações patriarcais e 

religiosas presentes em nossa sociabilidade.  

Posto isto, nosso objetivo é compreender a influência de valores religiosos na 

concepção de mundo e no comportamento das mulheres a partir de suas postagens 

nas redes sociais. O intuito da pesquisa é entender como os valores religiosos 

interferem na concepção de mundo das mulheres, isto é, reforçam a subalternidade e 

submissão ou pode ser um canal de resistência a esta subalternidade? Desta maneira 

entender se a religião fortalece a dominação de gênero. 

Para alcançar o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa exploratória nas 

redes sociais. Delimitamos aqui Facebook e Twitter visto que são algumas das redes 

sociais mais utilizadas no Brasil segundo dados do G1 (ARCOVERDE, 2022) 

respaldado no Panorama feito em dezembro de 2021 pelo site Mobile. 

Devido à pandemia do coronavírus houve considerável mudanças nos hábitos 

digitais das pessoas em todo o mundo, dado que neste período o consumo de 

informações dentro das mídias sociais aumentou significativamente. Fizemos um 

levantamento dos comentários realizados nas publicações que se referem às normas 

e comportamentos de mulheres, namoro, casamento, relações pessoais e afetivas e 

papéis sociais de gênero. O recorte temporal da coleta de dados foi do período de 

julho de 2020 a fevereiro de 2022. Cabe aqui destacar que todos os comentários são 

públicos, porém não foi possível mapear quem são essas mulheres, de qual região ou 

cidade, a idade, qual a religião, pois os perfis nas redes sociais em sua maioria são 

privados, outro fator também dessa falta de detalhamento quanto ao perfil é para não 
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facilitar a identificação das mesmas. Também realizamos uma revisão de literatura, 

com a finalidade de construir e ampliar o arcabouço teórico da pesquisa e assim 

analisar as informações coletadas. 

Para responder às nossas indagações e inquietações, seguimos algumas 

etapas previamente definidas: no primeiro capítulo realizamos uma aproximação 

sobre a religião na contemporaneidade e sua influência nas relações sociais de 

gênero. No segundo capítulo abordamos brevemente, a concepção da família desde 

sua origem até os dias atuais, também enfatizamos a identidade da mulher na 

sociedade atual, destacando os direitos conquistados por ao longo dos anos. No 

terceiro capítulo nos debruçamos na análise dos dados coletados nas redes sociais, 

onde pudemos verificar o quanto os valores e princípios religiosos determinam a 

concepção de mundo das mulheres. Por fim, apresentamos nossas considerações 

sobre a influência da religião na concepção mundo e no comportamento das mulheres. 
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CAPITULO 1 

APROXIMAÇÃO: RELIGIÃO E GÊNERO 

 

1.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RELIGIÃO NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Religião é um sistema de crenças e valores que relacionam a humanidade com 

a espiritualidade, tais crenças e valores estão presentes em cada indivíduo, pois 

mesmo antes de existirmos já havia princípios e valores determinados que irão 

permanecer independente de nós, e muitas vezes não conseguimos, abandonar por 

completo comportamentos e valores que se apresentam sob variadas formas e se 

repetem cotidianamente, passando despercebidas porque já está incorporada no 

ethos individual e coletivo, assim dizendo religião é também uma instituição social que 

molda o comportamento humano, de acordo com suas regras e crenças através do 

apelo ao sagrado, que se encontram em um espaço extra mundo, por isto a criação 

de Deuses, o criador que está acima de todas as coisas, é incontestável (SILVA, 

2008). 

Segundo Sigmund Freud (1990), tal ato ocorre com objetivo de manter sob 

controle o instinto agressivo do homem, ademais o homem procura na esfera sagrada 

explicações para acalmar o medo e suporta as dificuldades. Conforme destaca Freud 

(1990, p. 89) “estar em todos os lugares, conhecer todas as coisas, ser destemido e 

poderoso, são qualidades que os homens não podem ou não conseguem 

desenvolver”, assim sendo para cada necessidade cria-se um Deus. Silva, Souza e 

Dutra (2012, p. 89) destacam como exemplo os santos católicos: Santo Antônio – o 

santo casamenteiro; Santa Catarina – protetora dos estudantes; Santo Expedito – o 

das causas impossíveis; entre outros, sob as condições de desamparo os deuses 

seriam a figura do protetor e religião o refúgio contra as inseguranças, a doença, a 

morte.  

De acordo com Bauman (2001), com a modernidade surge a insegurança, o 

consumismo, o individualismo, onde homens e mulheres procuram novas formas de 

viver para atender às necessidades impostas por esta sociedade, dentre elas a 

exigência de adquirir bens materiais em que se você não possuir é excluído do grupo 

social ao seu redor, assim sendo os indivíduos se movem a partir de seus desejos e 

prazeres ditados por um mercado repleto de opções. Afirma Silva, Souza e Dutra 
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(2012) que os homens e mulheres que não têm condições de possuir e apropriar-se 

das riquezas materiais da comunidade, geram nos próprios sentimentos como 

frustração, tristeza e impotência, então é na religião que procuram encontrar consolo 

e explicações para as dificuldades cotidianas. 

Diante dessa conjuntura, as famílias também se transformam, segundo Silva, 

Souza e Dutra (2012) - todos estão cada vez mais “fechados” e isolados em seus 

problemas, angústias, medos, a família deixa de ser sinônimo de segurança e 

proteção, então surge a necessidade de encontrar uma igreja que atenda às suas 

aflições. Conforme Silva (2015), tal busca por uma igreja deve adequar-se ao estilo 

de vida, de pensar e de agir do novo crente, e nela encontram-se pessoas que 

compartilham dos mesmos valores, ideias e prazeres. 

De acordo com Bourdieu (2004), os indivíduos veem na religião uma forma para 

as justificações de existir em determinada posição social, como por exemplo uns são 

mais prósperos que o outro porque assim Deus quis, se algo der errado seja nas suas 

relações sociais, na vida financeira ou no trabalho, foi porque deus quis e o indivíduo 

não teve culpa, portanto suas falhas são responsabilidade divina (FREUD, 1990), por 

outro lado Silva, Souza e Dutra (2012, p. 94) relatam que se há fracasso, o culpado é 

o indivíduo, porque o mesmo não teve fé suficiente para conseguir o que desejava.  

 
Para parte das pessoas oriundas dos grupos vulneráveis social e 
economicamente, a busca pela religião baseia-se na promessa e 
esperança de superar o caos diário, os sofrimentos, as enfermidades 
e dar sentido à vida. Enquanto que para os que pertencem aos grupos 
privilegiados economicamente, o interesse religioso funda-se no fato 
de terem uma vida correta e perfeita, mas vez por outra acometida por 
problemas – doenças, brigas familiares, dependência química, morte 
(SILVA, 2015, p. 6). 

 

Seguindo esse raciocínio, Silva (2015) relata que a religião se apresenta como 

aquela que fornecerá uma justificativa por estar vivendo uma determinada situação 

socioeconômica. 

À vista disso, é construída uma religiosidade que expressa as necessidades e 

angústias imediatas, tal não tem poder de resolver a situação instantaneamente, mas 

sim, de ir renovando as energias para que as famílias vão aprendendo a lidar com as 

situações. O termo “religiosidade” diz respeito ao nível de envolvimento religioso de 

um indivíduo e o quanto esse envolvimento influencia os seus hábitos cotidianos, ou 

seja, religiosidade trata da relação/dedicação que o indivíduo possui com sua crença, 
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segundo Silva (2015) ela é entendida como manifestação pessoal de fé, em uma 

busca por experiências e valores que transcendam a dimensão material e corporal, 

dá sentido à existência do indivíduo no mundo e equilíbrio para os diferentes aspectos 

da vida (social, afetivo, emocional, espiritual), determinando muitas vezes, o 

comportamento e as ações deste indivíduo, de seu grupo social e mesmo de uma 

coletividade. Desta forma relata Silva (2008) que tal religiosidade foi – e ainda é - 

organizada e administrada por igrejas que se tornaram fontes de poder espiritual e 

político, influenciando decisões que afetam a todos, mesmo aqueles que se declaram 

sem religião. 

De acordo com Silva, Souza e Dutra (2012), a instituição religiosa tornou-se 

uma possibilidade de buscar respostas, de experimentar emoções, pois seja qual for 

seus sentimentos, seus interesses nestes espaços não há censura; longe disso são 

bem recebidos, acolhidos, com isso surge a necessidade de encontrar uma igreja que 

atenda às suas aflições e também possibilite uma identificação entre os indivíduos e 

os demais fiéis que fazem parte do corpo religioso. 

Por essa razão, há uma diversidade de igrejas para atender uma diversidade 

de necessidades pessoais, emocionais, existenciais. Silva (2015) complementa que 

além de encontrarem acolhimento, vão estabelecendo uma rede de amizades, em que 

denominam de “família”, porque sentem que têm com quem “contar”, que estão 

buscando o mesmo objetivo. Segundo Silva, Souza e Dutra (2012) mesmo que os 

indivíduos sejam tão diferentes uns dos outros, são iguais na fé e na escolha pela 

mesma denominação religiosa. Desta maneira, homens e mulheres vão se 

identificando e se igualando conforme o grupo em que se inserem, passando a se 

identificarem com os demais membros do grupo. 

Nessa perspectiva, compreendem a igreja como uma instituição sólida e 

duradoura, onde promete uma vida estável e tranquila para aqueles que aderem e 

seguem o que é determinado por sua doutrina, expressa por seus líderes (SILVA, 

2015). De acordo com Silva, Souza e Dutra (2012), as instituições religiosas buscam 

se adequar aos fiéis: se o casal busca a salvação do casamento, existirá uma igreja 

que tenha diferentes grupos de casais para atender aos diversos problemas do 

casamento, se os jovens querem ir à igreja sem precisar esconder a tatuagem ou tirar 

o piercing, existirá uma igreja desta forma. De acordo com Bertrand (1989), a religião 

tem sido capaz de se adequar para continuar com seu lugar, mas isto não quer dizer 
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que ela condiga dar respostas para os males sociais, que consolam diante de 

situações como a miséria, a fome, a dor.  

Posto isto, Silva (2015) destaca que, nesta perspectiva de que a religião é a 

busca para resposta de situações difíceis e inexplicáveis, converter-se e receber o 

batismo do Espírito Santo significa a possibilidade de resistir e fortalecer-se perante 

aos desafios da vida cotidiana e possibilita que o plano de Deus se cumpra na vida 

destes novos crentes. 

 

1.2 RELIGIÃO E GÊNERO: UMA RELAÇÃO CONFLITUOSA 

 

O conceito gênero se refere ao sexo biológico masculino/feminino, seu conceito 

está vinculado a construções sociais, assim dizendo, se refere a tudo aquilo que foi 

definido ao longo do tempo e que a sociedade entende como o papel ou 

comportamento esperado de alguém com base em seu sexo biológico. Sendo assim 

a maneira de ser homem ou mulher é realizada pela cultura socialmente determinada, 

de acordo com Simone de Beauvoir (apud NUNES, 2005, p. 363) “não nascemos 

mulheres, tornamo-nos mulheres”, um exemplo disso são as religiões que desde sua 

existência, delimita na sua doutrina os papéis masculinos e femininos.  

Segundo Lima (2011), construiu-se a visão do homem como forte, viril, a quem 

cabe o espaço da produção e do domínio público, já a mulher uma visão de sexo frágil, 

doce, a quem cabe o espaço da reprodução e da esfera privada. Tal construção de 

acordo com Leal (2012) se dá desde a criação do homem, onde a mulher tem sido 

contemplada com a ideia de uma suposta inferioridade natural, fundamentada através 

do discurso do mito da criação para justificar a submissão feminina. Tradicionalmente, 

no Livro Sagrado/Bíblia é relatado que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão, 

dando assim origem à mulher. Desta forma é interpretado nos discursos dos religiosos 

que a mulher é inferior ao homem visto que foi criada a partir dele, também é 

compreendida como sexo frágil e secundário:  

 
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este 
adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu 
lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma 
mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa é agora osso dos 
meus ossos, e carne da minha carne; esta será chamada varoa, 
porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a 
sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne 
(GÊNESIS, 2, 21-24, [2022b]). 
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Seguindo tal pensamento, Louro (2008, p. 17) relata que o “Fazer-se mulher 

dependia das marcas, dos gestos, dos comportamentos e dos desgostos que lhes 

eram ensinados e reiterados, cotidianamente, conforme normas e valores de uma 

dada cultura”. 

Tal frase pode ser incorporada no masculino também, pois fazer de alguém um 

homem requer aplicações continuadas, não existe nada meramente natural, o ser 

homem e ser mulher constituem-se em processos que acontecem no âmbito da 

cultura. Tal construção se dá ao longo de toda a vida, não é o momento do nascimento 

e da nomeação de um corpo que faz deste um sujeito masculino ou feminino (LOURO, 

2008). 

Para Cabral e Diaz (1998) é pertinente antes de tudo, definir os conceitos de 

sexo e gênero, visto que são constantemente usados como sinônimos. Os mesmos 

apresentam sexo e gênero como: 

 
As características biológicas de homens e mulheres, ou seja, às 
características específicas dos aparelhos reprodutores femininos e 
masculinos, ao seu funcionamento e aos caracteres sexuais 
secundários decorrentes dos hormônios e gênero refere-se às 
relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são 
o resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher 
a partir das diferenças sexuais (CABRAL; DIAZ, 1998, p. 1). 

 

De acordo com Scott (Apud GROSSI, 1998, p. 5) gênero é uma categoria 

historicamente determinada que não apenas se constrói sobre a diferença de sexos, 

mas, sobretudo, uma categoria que serve para “dar sentido” a esta diferença. Nessa 

perspectiva, Grossi (1998, p. 5) assente e prossegue relatando que “gênero é uma 

categoria usada para pensar as relações sociais que envolvem homens e mulheres, 

relações historicamente determinadas e expressas pelos diferentes discursos sociais 

sobre a diferença sexual”. Ou seja, nenhum indivíduo existe sem relações sociais, isto 

ocorre a partir do momento que nascemos, sempre que nos referimos ao sexo, já 

estamos agindo conforme o gênero associado ao sexo daquele indivíduo com o qual 

estamos interagindo. 

Conforme Faria e Nobre (2007), assim que nascemos machos ou fêmeas, 

somos criados e educados conforme o que a sociedade define. Podemos notar isso 

nos brinquedos recebidos: enquanto o menino recebe bola e caminhãozinho, a 

menina recebe boneca e fogãozinho. Os responsáveis impõem formas diferentes de 
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vestir, de comportar, os personagens de desenhos animados são geralmente a mulher 

refém e o homem o herói que irá salvá-la. Dessa forma, as crianças são levadas a se 

identificarem com modelos do que é feminino e masculino para melhor 

desempenharem os papéis correspondentes. Segundo os autores citados acima, há 

vários aspectos históricos e sociológicos nessa construção, os elementos atribuídos 

ao sexo feminino diferem dos do sexo masculino, além de serem mais desvalorizados.  

Nesse sentido, Cabral e Diaz (1998) relatam que o papel do homem e da mulher 

é constituído culturalmente e muda conforme a sociedade e o tempo. Tal conduta 

começa a ser construído desde que o(a) bebê está na barriga da mãe, quando a 

família começa a preparar o enxoval segundo o sexo, designando cor de rosa para as 

meninas e azul para os meninos. Tais autores ainda salientam que após o nascimento 

de um(a) bebê, a primeira coisa que se identifica é o sexo: “menina ou menino”. Por 

ter genitais femininos ou masculinos, eles(elas) são ensinados(as) pelos pais, família, 

escola, sociedade em geral, diferentes modos de pensar, de sentir, de atuar. 

Dessa forma, gênero é: 

 

[...] uma maneira de indicar 'construções sociais' - uma criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens 
e às mulheres. E uma maneira de se referir como origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. O gênero é, segundo esta definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

De acordo com Cabral e Diaz (1998), a desigualdade de gênero trata-se de um 

fenômeno estrutural com raízes complexas e instituído social e culturalmente, de tal 

maneira que no cotidiano passa imperceptível e com isso é disseminada 

deliberadamente, ou não, por certas instituições sociais como escola, família, sistema 

de saúde, igreja, entre outros.  

Tais questões nos levam a refletir sobre a problemática da homossexualidade. 

Relata Lima (2011) que grupos conservadores, ligados a diferentes denominações 

religiosas, organizaram-se enfatizando a heteronormatividade e colocando os 

homossexuais "no seu devido lugar" como pecadores, transgressores, "anormais". 

Conforme Mott (2006) durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nazistas 

inventaram teorias sobre os homossexuais como uma doença. 

Ainda de acordo com Mott (2006), entender a interseccionalidade é 

fundamental para podermos diminuir o impacto da discriminação, pois somos o 
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cruzamento de diversos elementos, não apenas ser LGBTQIA+, mas também o 

cruzamento do que é ser mulher, do que é ser uma pessoa com deficiência, lésbica e 

assim por diante. Em 1990 surge o termo LGBT, e desde então a nomenclatura 

passou por variantes - atualmente a sigla utilizada para fazer referência à comunidade 

é o termo LGBTQIA+, pois engloba pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais. 

Somente em 1993 a OMS excluiu o código 302.0 da classificação internacional 

de doenças, deixando a homossexualidade de ser considerada “desvio e transtorno 

sexual”.  

Segundo Nunes (2005), as religiões têm, explícita ou implicitamente, em seu 

bojo teológico, em sua prática institucional e histórica, uma específica visão 

antropológica que estabelece e delimita os papéis masculinos e femininos, enquanto o 

homem é o porta-voz de Deus sejam padres, pastores, a mulher torna-se freiras, obreiras, 

pastoras, bispas, mães-de-santo.  

Segundo Woodhead (2013, p. 79) “o lugar fundamental da religião nas relações 

de dominação é mais bem compreendido se a concebermos como um sistema de 

poder”, também se torna mais compreensível a interação entre a religião e gênero, 

pois por intermédio de suas práticas a religião é capaz de reforçar as relações de 

dominação de gênero ou ajudar a transformá-las.  

Conforme Oliveira, Rezende e Gonçalves (2018), no decorrer dos anos verifica-

se que a igreja fomenta a ideia de a mulher ser submissa e não ter poder sobre seu 

próprio corpo. Ainda segundo tais autoras, nota-se que este discurso influenciou no 

desenvolvimento da sexualidade feminina, pois as mulheres que não se encaixavam 

nas normas da igreja não eram tidas como honestas e, assim, não eram para casar.  

Segundo Rosado (2017, p. 75) “Os corpos das mulheres têm sido o locus 

privilegiado de controle social e religioso dos homens sobre as mulheres”. A mesma 

declara que muitas mulheres religiosas oscilam entre a afirmação de sua fé religiosa 

e a necessidade de defender os mais elementares de seus direitos, pois ao buscar a 

própria autonomia elas se reconhecem no seu direito de decidir acerca de questões 

que afetam suas vidas e seus corpos contrapondo muitas vezes às determinações 

dos líderes religiosos. 

De acordo com Louro (2008), especialistas das mais diversas áreas nos dizem 

o que vestir, como andar, o que comer, o que fazer para conquistar (e para manter) 

um parceiro/a amoroso/a, como portar-se em uma entrevista, um emprego, até 
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mesmo em uma festa. Tal autora descreve que a família, escola, igreja, instituições 

legais e médicas mantêm-se, por certo, como instâncias importantes nesse processo 

constitutivo. Ainda Segundo Louro (2008), as transformações são inerentes à história 

e à cultura, contudo na atualidade elas parecem ter se tornado mais visível ou ter se 

acelerado, o impacto da mídia, das novelas, da publicidade, dos sites de 

relacionamento, da música popular, nos controla, vivemos mergulhados em seus 

conselhos e ordens. 

De acordo com Woodhead (2013), das sociedades existentes a maioria 

apresenta a situação de que a distribuição de poder favoreceu os homens em 

detrimento das mulheres. Porém, a natureza desta desigualdade varia muito segundo 

épocas e lugares. Segundo Lima (2011), ao longo da história, a humanidade percorreu 

um processo de desenvolvimento histórico, político e cultural; nesta perspectiva no 

decorrer da vida os homens e mulheres vão se modificando conforme suas diferentes 

fases, rompendo com valores, adotando outros e os reconstruindo constantemente.  

Deve-se destacar que atualmente em diversas sociedades a mulher já trabalha 

onde quer, casa se quiser, quando quer, tem filhos se quiser, e existe uma série de 

leis que proporcionam proteção e autonomia, diferente de algumas décadas atrás, 

onde a mulher tinha que casar virgem, muitas vezes um casamento arranjado pelos 

pais, em uma união forçada, prevalecendo a dominação do homem sobre a mulher. 

Segundo Cabral e Díaz (1998, p. 3) ao pensarmos em gênero encontramos um 

“sistema disciplinário normativo que define as bases do papel da mulher e que tem 

determinado sua posição na sociedade ao longo da história humana, à raiz de uma 

consequência biológica, a capacidade de gerar filhos”.  

Conforme Louro (2008), a construção dos gêneros e das sexualidades dá-se 

através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas 

situações, é empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto 

inesgotável de instâncias sociais e culturais. Complementando, de acordo com Narvaz 

e Koller (2006 p. 50) a “supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado 

atribuiu um maior valor às atividades masculinas em detrimento das atividades 

femininas” consequentemente estabelece papéis sexuais e sociais, onde o masculino 

tem vantagens. 

Em conformidade, Cisne (2015) expõe que um dos pilares estruturantes do 

patriarcado é a divisão sexual do trabalho, no qual se expressa desde a diferenciação 

de trabalhados visto como femininos/masculinos, ao salário diferenciado, a hierarquia; 

https://www.sinonimos.com.br/em-conformidade-com/
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um exemplo de trabalho tido como feminino é o da empregada doméstica, que por 

muitos anos não eram considerado trabalho, foi regulamentado somente em 2015. 

Relata Souza (2007) que tais representações socioculturais de homens e 

mulheres são sacramentadas pela religião, um exemplo disso é a representação da 

divindade cristã como masculina indicando poder sobre os demais, naturalizando, 

dessa forma, a violência de gênero, pois muitos indivíduos, através do discurso 

religioso, interpretam que a figura do homem é superior ao da mulher, visto que o seu 

gênero (homem) representa uma figura de poder e a religião naturaliza isso ao 

reproduzir constantemente uma passagem da Bíblia, onde o apóstolo Paulo em carta 

dirigida à comunidade de Éfeso, “mulheres sejam submissas aos seus maridos como 

o senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça 

da Igreja” (EFÉSIOS, 5, 22-33, [2022]), essas passagens bíblicas, repetidas 

cotidianamente pelos líderes religiosos dão à representação masculina a primazia 

sobre todas as coisas, principalmente sobre a mulher, criada, conforme esse discurso 

em segundo lugar. 

Antes de continuarmos, é importante destacar que o patriarcado é um sistema 

social baseado em uma cultura que favorece os homens, em especial o homem 

branco, cis gênero e heterossexual. De acordo com Narvaz e Koller (2006, p. 49) os 

“valores patriarcais atravessaram os tempos e deixam suas marcas ainda na 

atualidade, a despeito das conquistas sociais e dos dispositivos legais que postulam 

a igualdade de direitos entre homens e mulheres”.  

Segundo Morgante e Nader (2014 p. 3) “o patriarcado enquanto um sistema de 

dominação dos homens sobre as mulheres permite visualizar que a dominação não 

está presente somente na esfera familiar, trabalhista, na mídia ou na política.” Tal 

compõe a dinâmica social como um todo, presente no inconsciente de homens e 

mulheres individualmente e no coletivo enquanto categorias sociais.  

Destaca Narvaz e Koller (2006) que o patriarcado não designa o poder do pai, 

mas o poder dos homens, enquanto categoria social.  

 
O patriarcado é uma forma de organização social na qual as relações 
são regidas por dois princípios básicos:  
1) as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens e,  
2) os jovens estão hierarquicamente subordinados aos homens mais 
velhos (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 50). 
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Segundo Souza (2007) a religião atuou e atua legitimando uma cadeia de 

dominação baseada no poder patriarcal, em muitos casos “aconselhando” as 

mulheres a continuarem em casamentos atravessados por violência doméstica, 

induzindo a se submeterem aos mandos de seus maridos, a perseverarem como boas 

mães mesmo no contexto de uma gravidez indesejada. Cisne (2015) declara que 

embora haja alguns avanços normativos, estes estão em constante ameaça, 

especialmente, os que dizem respeito ao aborto: 

 
O Estatuto do Nascituro, voltado para a criminalização do aborto, 
revoga os casos de aborto legal no Brasil, ‘protegendo’ o feto em 
detrimento da mulher, mesmo em caso de estupro ou risco de morte. 
O Estatuto da Família, por sua vez, define como família àquela 
constituída apenas por meio de um homem e uma mulher, com seus 
filhos(as), desconsiderando as famílias homoafetivas e, 
consequentemente, seus direitos (CISNE, 2015, p. 151). 

 

As que procuram atendimento nos casos de aborto em serviços públicos de 

saúde, encontram-se muitas vezes com profissionais que recorrem ao argumento 

religioso para não prestarem atendimento. Segundo Souza (2007), em tais situações 

é frequente o apelo à ética cristã, pois a religião define a família como um espaço 

sagrado e os líderes religiosos reforçam esta ideia de família patriarcal, formada 

monogâmica e heteroafetiva. Esses líderes reforçam as normas do que é “certo e 

errado”. 

No preceito contido no livro de Gêneses e reproduzido exaustivamente na igreja 

“crescei e multiplicai-vos” (GÊNESIS, 1, 28, [2022a]) verifica-se que os líderes 

religiosos em seus discursos reforças que a reprodução da família conecta-se ao 

relacionamento heterossexual, e "Multiplicai-vos" remete que os pais têm o sagrado 

dever de ter e criar os filhos com amor contrapondo desta forma ao aborto, implicando 

na figura da mulher como uma boa mãe, esposa, dona de casa, e uma serva fiel na 

religião. Refere (PROVÉRBIOS, 31,10, [2022]) que “Uma esposa exemplar; feliz quem 

a encontrar! É muito mais valiosa que os rubis”, ainda em (PROVÉRBIOS, 31, 26-27, 

[2022]) expõe que uma boa mulher “Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida 

dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça”.  

Conforme Carloto e Mariano (2008), a família é identificada pela figura da 

mulher que por sua vez, é considerada a responsável pelas funções maternas, ou 

seja, criar e cuidar dos filhos, da casa, perante a política de assistência social.  

 

http://www.intratext.com/IXT/POR0062/2O.HTM
https://novabiblia.com.br/biblia/nvi/proverbios/31/10
https://novabiblia.com.br/biblia/nvi/proverbios/31/
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Apesar da fecundidade das críticas já desenvolvidas, perdura em 
nosso meio a compreensão de que a família é o locus de atuação da 
mulher e o mercado de trabalho o locus de atuação do homem – 

mesmo sabendo que homens e mulheres estão presentes em ambos 
os espaços – essa concepção é incorporada pelas intervenções 
estatais. Logo, as chamadas políticas de família dirigem-se 
preferencialmente às mulheres (CARLOTO; MARIANO, 2008, p. 157). 

 

As autoras explicam que majoritariamente quem participa das atividades em 

grupos e das reuniões como forma de cumprimento dos critérios da política para 

permanência nas ações são as mulheres, e que “na operacionalização dos serviços, 

programas e projetos, a mulher-mãe ainda é interpelada para a participação nas 

chamadas atividades socioeducativas ainda é responsabilizada pelos filhos e pelo 

cumprimento dos critérios de permanência no programa” (CARLOTO; MARIANO, 

2008 p. 155). 

Desta forma “as chamadas políticas de família dirigem-se preferencialmente às 

mulheres” tal enfoque repete-se em outras políticas sociais brasileiras, como as 

políticas de saúde e educação, de modo a reforçar as responsabilidades femininas 

com o cuidado da família, dos filhos, (CARLOTO; MARIANO, 2008, p. 157). 

Ao discorrermos sobre família, tem-se como figura central a mulher, uma vez 

que o lugar desta na sociedade, dada a influência das concepções vinculadas à 

maternidade, está diretamente relacionada às atividades de cuidado familiar e 

doméstico. 

As diversas formas de discriminação e de violência contra as mulheres são 

manifestação de relações de poder historicamente desiguais. Segundo Narvaz e 

Koller (2006) as denominadas violências de gênero, são também violação dos direitos 

das mulheres. 

Conforme Souza (2007), o lar que é um local intocável pelo Estado e pela 

sociedade, mas passa a ser tocado pela religião, que durante anos a fio conseguiu 

uma ascendência sobre o lar que nenhuma outra instituição social alcançou, além da 

própria instituição familiar. 
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CAPÍTULO 2 

PAPÉIS SOCIAIS DE GÊNERO 

 

2.1 A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO 
 

O termo “família”, é derivado do latim “famulus”, que significa “escravo 

doméstico, servidores, séquito, casa”, segundo Engels (apud AZEREDO, 2020) a 

família é um conjunto de escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou 

senhor, assim era a família greco-romana, formada por um patriarca e seus “famulus”, 

ou seja, esposa, filhos e escravos. 

De acordo com Narvaz e koller (2006, p. 49) “A família não é algo biológico, 

algo natural ou dado, mas produto de formas históricas de organização entre os 

humanos”; assim sendo, os indivíduos se relacionam de diferentes formas com a 

natureza e entre si. À vista disso ao longo da história foram inventadas diferentes 

formas de organização familiar, uma desta é a família patriarcal centrada na figura 

masculina, sendo as mulheres meras coadjuvantes. As autoras explicam que esse 

organismo social – a família – consolidou-se enquanto instituição na Roma Antiga. 

Em concordância expõe Barreto (2013) que a família firmou sua organização 

no patriarcado, onde mulheres, filhos e servos eram sujeitos ao poder limitador do pai, 

o autor salienta ainda a falta de afeto entre os membros da família “que se se unia 

com o propósito de conservação dos bens, a prática comum de um ofício e nos casos 

de crises, a preservação da honra e das vidas” (BARRETO, 2013, p. 206). 

Conforme Livianu e Ribeiro (2018) Engels subdivide a família em quatro etapas 

contendo em cada suas características e particularidades, a família consanguínea é a 

primeira fase da organização familiar se baseia na afinidade por laços de sangue entre 

indivíduos aparentados, logo após emerge a família punaluana no qual excluiu a união 

sexual entre seus membros, destaca-se ainda que neste modelo de família é 

reconhecido a descendência por meio da linhagem materna, desta forma as relações 

de herança existentes na época provinham do direito materno.  

Posteriormente aflora a família pré-monogâmica onde a mulher deixa de 

relacionar-se com vários homens para ser de propriedade de um só, enquanto para 

esse era permitido a prática da poligamia. A seguir, desponta a família monogâmica 

onde os indivíduos passam a ter apenas um parceiro sexual, está é também 

caracterizada pelo casamento e pela procriação. 

mailto:livianu%40hotmail.com
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Desta forma relata Narvaz e Koller (2006, p. 50)   

 

Ao ser reconhecido a participação do homem na reprodução e 
estabelecida a propriedade privada, as relações passaram a ser 
predominantemente monogâmicas, a fim de garantir herança aos 
filhos legítimos. O corpo e a sexualidade das mulheres passaram a ser 
controlados, instituindo-se então a família monogâmica, a divisão 
sexual e social do trabalho entre homens e mulheres. Instaura-se, 
assim, o patriarcado, uma nova ordem social centrada na 
descendência patrilinear e no controle dos homens sobre as mulheres. 

 
Relata Santos e Marcato (2015, p. 5) “durante muito tempo na Idade Média, se 

defendia que o casamento era meramente um dogma da religião”, pois não tinham 

nenhuma relação afetiva seu objetivo era gerar um filho homem para que este desse 

continuidade no culto familiar, ou seja os filhos eram meramente considerados como 

continuadores da família, e ao se casarem tinham o dever de constituir sua prole. 

Conforme Barreto (2013) com o cristianismo se faz necessário o sacramento 

do casamento para que selassem a união sob as bênçãos do céu, tal não podendo 

ser desfeito. Complementa Santos e Marcato (2015) que o divórcio, a união sem o 

instituto do casamento e os filhos fora do casamento eram ilegítimos. 

 

A Igreja detinha o monopólio das regras pertinentes ao matrimônio, 
era ela quem ditava as regras e impunha condições. As normas 
reguladoras do casamento seguiam os ditames do Concílio de Trento 
de 1563 e das Constituições do Arcebispo da Bahia (NORONHA; 
PARRON, 2012, p. 4 ). 

 

Desta forma, segundo Barreto (2013 p. 207) “a Igreja passou a empenhar-se 

em atacar tudo o que pudesse desagregar o seio familiar”, como o aborto, adultério, 

entre outros. Ainda relata Santos e Marcato (2015, p. 12) que “com o advento da era 

Cristã, a sociedade passou a repudiar a homoafetividade, criando cada vez mais 

ideias homofóbicas, não tolerando, portanto, a união entre pessoas do mesmo sexo”. 

A família se desenvolve no Brasil como “fruto de uma mistura de raças e culturas, sob 

a tentativa de um controle intenso e repressor realizado a pela igreja católica”, posto 

isso se faz importante a compreensão da evolução da família. 

No Brasil, o anterior Código Civil de 1916 trazia em seu texto a regulamentação 

da família baseada na concepção legitimada durante os períodos colonial e do 

Império, onde só poderia ser constituída pelo matrimônio, segundo SANTOS (2016, 

p. 20) “o Código Civil representou um marco na estruturação das relações familiares, 
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pois conferia nova disciplina em torno do casamento civil na formação da família, 

considerada como um espaço social de grande influência sobre os indivíduos”. 

 
Em 1916 foi instituido o primeiro Còdigo Civil brasileiro no início do 
século XX. Com a aprovação do código o sentido de separação e de 
casamento não sofreram alterações, trazendo em seu artigo 229 que 
dispunha: que o matrimônio criava a família legítima e no 315, 
assegurava que as núpcias, quando celebradas, somente se 
dissolviam pela morte de um dos cônjuges (CAMPOS apud 
VASCONCELOS, 2018, p. 17). 

 

Nesse sentido, destaca Leite (apud NORONHA; PARRON, 2012, p. 3) “a base 

da família passou a ser o casamento, uma vez que somente haveria família caso 

houvesse casamento”, também é enfatizado no artigo 233 do Código Civil de 

1916 enfatizava que o marido era o chefe da sociedade conjugal, e a mulher possuía 

a função de colaboradora dos encargos familiares, Segundo Lima (2016) “a família 

era necessariamente biológica e baseada no trinômio casamento, sexo e reprodução, 

bem como partia da premissa de que toda reprodução se desse dentro do casamento”. 

A partir da promulgação da Carta Magna de 1988, houve uma nova ordem 

jurídica, trazendo inovações relativas ao conceito e concepção de família, 

desvinculando do pensamento tradicional de que esta seria somente aquela composta 

por um homem e uma mulher, selados pelo matrimônio, e posteriormente pelos filhos 

decorrentes desta união. Neste sentido, a célula familiar foi remodelada, pois a 

constituição traz como princípios a igualdade, liberdade e dignidade da pessoa 

humana, a partir deles o conceito de família passou a ser considerada uma união pelo 

amor recíproco, prevê o Art. 226 da constituição/1988: 

 
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (BRASIL, 1988). 
 

Segundo Santos e Marcato (2015) estabeleceu-se a igualdade entre os 

cônjuges e conviventes, no sentido de que ambos são responsáveis pela cogestão do 

relacionamento e dos bens em comum. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11472170/artigo-233-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103251/c%C3%B3digo-civil-de-1916-lei-3071-16
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De acordo com Barreto (2013, p. 214) “A família incorporou o pensamento 

contemporâneo, igualdade e afeto, à luz dos princípios trazidos pela Carta Magna, 

sendo, cada vez mais, imposta ao jurista essa interpretação”, assim a família passa a 

se afeiçoar pelo afeto e felicidade, sendo a filiação não somente aquela que deriva 

dos laços consanguíneos, mas também do amor e da convivência, como é o caso da 

filiação socioafetiva. 

Outro fator importante na concepção de família foi a substituição do Código 

Civil de 1916 pelo atual Código Civil 2002, conforme Lima (2016) no novo código 

a família deixou de ser casamentaria e passa a ser múltipla e plural, existindo mais de 

uma forma de constituição de família, sendo esta segundo Lima (2016) “união estável, 

família monoparental (comunidade de ascendentes e descendentes. Ex: mãe solteira, 

pai viúvo)”. De acordo a Lei nº 10.406/2002 “Art. 1.723. É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” 

(BRASIL, 2002). 

Formando um novo conceito de família, não unicamente embasada no 

sacramento imposto pela Igreja, mas pelo elo do afeto, nascendo a família moderna, 

os grupos familiares compreendidos pelos laços de afetividade devem ser aceitos e 

protegidos pelo Estado. Ressalta Santos e Marcato (2015) que apesar de serem 

aceitos outros tipos de família, a união homoafetiva ainda é alvo de elevado 

preconceito da sociedade, complementa ainda que o legislador foi omisso e não 

regulamentou a união homoafetiva considerando esta uma espécie de família. No 

Brasil, embora seja assegurado por decisão do Supremo Tribunal Federal não foi 

garantido por lei, de acordo com Lima (2016) “hoje encontramos famílias formadas por 

casais homoafetivos, realidade que já pode ser vista diariamente no ordenamento 

jurídico brasileiro”, contudo sem uma legislação clara, diversos direitos civis são 

negados aos homossexuais como a proteção legal em posses comuns, direitos de 

família e direitos de representação. 

De acordo com Carloto e Mariano (2008), atualmente a concepção de família 

está mais aberta e ampliada, porém ainda são mantidos papéis de responsabilização 

voltados principalmente à mulher/mãe. As autoras relatam que tal diferenciação 

sexual é reforçada também no espaço público, citando exemplo as políticas públicas 

no âmbito da assistência social, onde as mulheres têm sido a interlocutora principal 

tanto como titular de benefícios socioassistencial, quanto no cumprimento das 
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condicionalidades do mesmo, compromisso que as famílias assumem para continuar 

a receber algum benefício.  

Cito como exemplo sob a luz de Alencar e Medeiros (2017) o PBF- programa 

bolsa família, conta-se na legislação que a família é responsável pelo cumprimento 

das condicionalidades. Porém, há um abismo entre o que consta na Lei e o que ocorre 

na realidade, as autoras em sua pesquisa evidenciou a notoriedade do “caráter do 

PBF de institucionalizar e reforçar as obrigações que já eram assumidas por essas 

mulheres historicamente como sendo da mulher, esposa, mãe e dona de casa” 

(ALENCAR; MEDEIROS, 2017, p. 11). Essas mulheres são chamadas a responder 

sobre a frequência escolar dos filhos, vacinação, atualização de cadastro, as mesmas 

relatam, segundo Alencar e Medeiros (2017, p. 8), “que se elas não vão atrás de 

resolver as intempéries advindas do Benefício, ninguém vai”. 

Notamos que os valores patriarcais atravessam os anos deixando suas marcas 

na contemporaneidade, observamos um progresso árduo e lento no que se refere às 

conquistas sociais e os dispositivos legais que postulam a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, de acordo com Narvaz e Koller (2006) nas primeiras décadas do 

século XX, as mulheres brasileiras não haviam conquistado os direitos civis já 

garantidos ao homem. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA MULHER NA SOCIEDADE E A LUTA POR DIREITOS 

 

Ao longo de anos, a mulher foi excluída da participação efetiva nos espaços 

públicos, do trabalho fora do âmbito doméstico e da possibilidade de desenvolvimento 

científico e intelectual, além de estarem submetidas ao poder de homens de sua 

família, em geral seus pais e maridos, Segundo Gitahy e Matos (2007, p. 89) “muitas 

famílias não aceitam a igualdade dos cônjuges e muitas mulheres ainda são 

submissas por não terem iguais oportunidades”. 

Somente no século XIX as mulheres começaram a se organizar em uma luta 

por igualdade de direitos. Neste processo constante, as mulheres foram se inserindo 

na sociedade como cidadã, equiparando seus direitos aos já obtidos pelos homens. 

Demonstraremos aqui os marcos importantes na garantia dos direitos das mulheres 

ao longo da história, pois de acordo com Gitahy e Matos (2007, p. 74) “a história da 

mulher não é somente sobre sua opressão, é também uma história de luta e 
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resistência, na tentativa de banir preconceitos, recuperar sua condição de vida como 

ser humano igual, autônomo e digno”. 

Foi promulgada a Lei 15 de outubro de 1827, que autorizava as meninas a 

ingressarem nos colégios e estudarem além da escola primária, conforme o Art. 11: 

“Haverá escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os 

Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento” (BRASIL, 

1827), os meninos e meninas estudavam separados e tinham currículos diferentes. 

Somente 52 anos após conquistarem o direito à educação básica as mulheres 

ingressaram no ensino superior. Contudo não impediu que o machismo estrutural da 

sociedade ainda oprimisse as mulheres que queriam estudar de realizarem seus 

objetivos, o preconceito foi um mal presente na vida das jovens estudantes daquela 

época (NOSSA CAUSA, 2020). 

Atualmente, segundo dados do IBGE (2021) as mulheres brasileiras se mantêm 

nos últimos anos com maior grau de instrução que os homens e com mais acesso ao 

ensino superior, na população com 25 anos ou mais, que tinham nível superior 

completo em 2019, eram 19,4% mulheres e 15,1% homens, a única faixa etária em 

que há mais homens que mulheres com ensino superior é aquela acima dos 65 anos 

ou mais, o que mostra as restrições do acesso à educação em décadas passadas. 

Apesar da maior parcela de mulheres com ensino superior, aponta o IBGE (2021) que 

estás são minoria em áreas ligadas às ciências exatas, como engenharia e tecnologia 

da informação, o que reforça a existência de barreiras em determinadas áreas de 

conhecimento. Já nas áreas relacionadas ao cuidado e bem-estar a participação 

feminina é consideravelmente maior. 

 
Na área de Bem-Estar, que inclui cursos como Serviço social, a 
participação feminina nas matrículas foi de 88,3% em 2019. Em Direito 
e Medicina, duas áreas tradicionais, as mulheres também constituíam 
uma maioria das matrículas de graduação, embora por margens mais 
estreitas – 55,2% e 59,7%, respectivamente (IBGE, 2021, p. 6). 

 

Em 1910 nasceu o primeiro partido político feminino, importante ferramenta de 

defesa do direito ao voto e emancipação das mulheres na sociedade. O direito ao voto 

foi conquistado pelas mulheres em 1932, sendo possível após a organização de 

movimentos feministas no início do século XX, que atuaram intensamente no 

movimento sufragista, influenciados, pela luta das mulheres nos EUA e na Europa por 

direitos políticos, desta forma diante da pressão em favor do voto feminino o governo 

https://nossacausa.com/author/admin/
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Getúlio Vargas promulgou o novo Código Eleitoral, garantindo tal direito as mulheres. 

De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral atualmente as 

mulheres representavam 53% do eleitorado apto a votar e os homens 47%. 

(ARCOVERDE, 2022). 

Alguns diplomas legais alteraram substancialmente os direitos das mulheres, 

como a lei nº 4.212/1962 o Estatuto da Mulher Casada, no qual permitiu que mulheres 

casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar, segundo a 

mesma lei teriam direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em casos 

de separação (BRASIL, 1962). 

Outra lei que foi fundamental para o início da emancipação da mulher é a Lei 

nº 6.515/77, no qual o divórcio tornou-se uma opção legal no Brasil, porém cabe 

destacar que a validação da lei, não impedia que as mulheres divorciadas fossem 

vistas com maus olhos pela sociedade, tal pressão social fez muitas mulheres optarem 

por casamentos infelizes e abusivos em vez de pedirem o divórcio (NOSSA CAUSA, 

2020). 

Em 1979 as mulheres garantiram o direito à prática do futebol. O futebol e 

outros esportes que exigem força física foram proibidos por décadas, de acordo com 

decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas, tal prática era contra a “natureza 

feminina”. 

 
Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos 
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este 
efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções às entidades desportivas do país (BRASIL,1941). 
 

Desta forma, de 1941 até 1979 foi eliminada qualquer chance de atletas 

mulheres praticarem esportes, em manchete no jornal de 1941 expõe que “pé de 

mulher não foi feito pra se meter em chuteiras!” (NOSSA CAUSA, 2020). Apesar da 

revogação em 1949, o futebol feminino só viria a ser devidamente regulamentado em 

1983. Segundo Lopes (2019), a proibição traz reflexos negativos até os dias de hoje, 

tendo o futebol feminino pouco incentivo e falta de patrocinadores. 

Em 1985 foi criada a primeira Delegacia da Mulher em São Paulo, 

posteriormente outras unidades começaram a ser implantadas em outros estados, 

realizando ações de proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e 

violência sexual contra as mulheres. 

https://nossacausa.com/author/admin/
https://nossacausa.com/author/admin/
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Em 1988 a Constituição brasileira reconheceu as mulheres como iguais aos 

homens perante a lei, após as pressões da pauta feminista, aliada com outros 

movimentos populares que ganharam as avenidas na luta pela democracia, é que 

fomos incluídas legalmente como cidadãs com os mesmos direitos e deveres dos 

homens – pelo menos na Constituição. 

Somente em 2002 foi revogado a lei 3071/16 do anterior código civil, no qual 

permitia que um homem solicitasse a anulação do seu casamento caso descobrisse 

que a esposa não era virgem antes do matrimônio. 

 
Art. 219. inciso IV - o defloramento da mulher, ignorado pelo marido 
Art. 220. A anulação do casamento, nos casos do artigo antecedente, 
só a poderá demandar o cônjuge enganado. (Redação dada pelo 
Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919) 
Art. 178.  § 1o Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação do 
marido para anular o matrimônio contraído com a mulher já deflorada 
(BRASIL, 1916, grifo nosso).  

 

Até este momento, a não virgindade feminina era julgada como uma justificativa 

aceitável para divórcios. 

Contudo, até o ano de 2006 o Brasil não tinha nenhuma lei que tratasse 

especificamente da violência doméstica, os casos como estes eram enquadrados na 

Lei 9.099/1995, a dos Juizados Especiais Cíveis, conhecidos como “pequenas 

causas”, após pressões populares foi sancionada a Lei nº 11.340/2006 para combater 

a violência contra a mulher. Em 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio nº 

13.104/2015, que reconheceu o feminicídio como um crime de homicídio qualificado. 

Já em 2018 foi sancionada a Lei 13.718/18, que prevê a importunação sexual 

feminina como crime. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2019) o caso mais 

comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, como 

ônibus e metrô, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão 

no corpo alheio sem permissão. Em 2021 foi sancionada a lei 14.192/21 para prevenir 

e combater a violência política contra a mulher ao longo das eleições e durante o 

exercício de direitos políticos e de funções públicas. 

Ao longo dos anos a luta por igualdade entre homens e mulheres, obteve 

importantes avanços, como estes mencionados dentre muitos outros. Pode-se dizer 

que isso foi possível, em grande parte, graças à luta do movimento feminista, que 

conseguiu aos poucos com que a mulher conquistasse direitos e reconhecimento na 

sociedade. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11473359/inciso-iv-do-artigo-219-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11473328/artigo-220-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480483/artigo-178-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11480434/paragrafo-1-artigo-178-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13718-24-setembro-2018-787192-publicacaooriginal-156472-pl.html
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Atualmente os movimentos feministas ganham voz nas redes sociais; porém a 

desigualdade persiste, visto que a mulher ainda é tratada de maneira desigual em 

relação ao homem, há um longo caminho a ser percorrido na busca por uma 

sociedade igualitária e democrática. 
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CAPITULO 3 

AS MENSAGENS RELIGISOSAS NAS REDES SOCIAIS  

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DISCURSOS RELIGIOSOS NAS REDES SOCIAIS 

 

Com o avanço da comunicação e da interação tecnológica, a chamada “era 

digital”, as manifestações de indivíduos nas redes sociais se tornaram cada vez mais 

corriqueiras e informais. De acordo com Figur: 

 

As novas tecnologias, entre elas as baseadas na rede mundial de 
computadores, a internet, não são experiências humanas avulsas, 
pelo contrário, são frutos da necessidade do homem em exprimir 
ideias, se comunicar e se relacionar com o outro. Elas deixaram o 
posto de simples instrumentos completamente externos ao nosso 
corpo e mente, e tornaram-se um ambiente de vivência. O mundo 
online, ou ciberespaço, é, assim, um território onde a humanidade 

interage por meio de relações semelhantes ou iguais às que existem 
no mundo offline. Por isso, ele se tornou extensão das ruas e praças 

por onde circulam e interagem pessoas reais com seus sentimentos, 
dramas, angustias, alegrias e também suas crenças (FIGUR, 2017, p. 
223, grifo do autor).   

 
Crescentemente, as mídias sociais vêm aumentando sua influência na vida das 

pessoas, quando fazemos referência à mídia, estamos nos referindo a todas as suas 

formas de veiculação, seja ela falada, escrita, televisada e aquela formada pelos 

meios virtuais, tendo em vista que elas se fazem cada vez mais presente em nosso 

cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação 

cultural. 

Segundo Tonet (2014), as informações passadas pelas mais diversas mídias 

exercem forte influência nos hábitos e costumes da população com grande poder de 

manipulação, ditando regras de conduta e de consumo. A autora destaca 

principalmente a televisão, visto que é o meio de comunicação que está em quase 

todos os domicílios - de acordo com dados do IBGE, dos domicílios pesquisados em 

2019, em 96,3% havia um aparelho de televisão, constituindo-se em um importante 

veículo de transmissão de informação e de formação de opinião. Salienta Tonet (2014, 

p. 2) “sabe-se que o seu grande papel não é apenas noticiar um novo produto, mas 

fazê-lo uma nova necessidade”.  

Indo nessa mesma direção, Pace e Giordan destacam que: 
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No meio televisivo pode estabelecer um contato com o fiel em poltrona 
e conquistar sua confiança, talvez antes até de confiar sua fé, tal 
confiança é medida pelo fato que ele não muda de canal e permanece 
fielmente grudado à tela durante todo o desempenho do próprio 

pregador [...] não é o meio em si que cria uma opinião, ele reforça e 
torna plausível esta opinião em uma pessoa que decide livremente 
ligar o televisor e escolher um canal no lugar de outro (aquele canal 
específico que ele considera ideologicamente e emotivamente mais 
próximo ao seu modo de sentir e de pré-compreender a realidade) 
(PACE; GIORDAN, 2013, p. 421, grifo nosso). 

 

De acordo com Silva e Santos (2009), é transmitido um discurso ideológico, ou 

seja, discurso que exprime a visão de mundo de uma determinada classe social 

pretendendo que esta visão seja a de todos, criando modelos a serem seguidos e 

homogeneizando estilos de vida, seja através da televisão, das novelas, jornais e 

principalmente das redes sociais, lugar onde qualquer indivíduo é capaz de se 

posicionar e emitir suas opiniões livremente. 

As pessoas aproveitam o anonimato para se expressarem e se sentirem 

aliviadas de terem colocado para fora seu pensamento que se fossem expostos 

presencialmente poderiam ser julgados por um grupo que pensa diferente. Contudo 

muitas vezes os usuários, ou seja, as pessoas que utilizam as redes sociais não 

ponderam limites, pois acreditam que por estar anônimos não vão ser penalizados; 

segundo Sipelli (2020) não são cautelosos e contribuem com a propagação de 

comentários ou publicações de cunho racista, preconceituoso e até mesmo com 

incitação à violência.  

As redes sociais criaram um espaço infinito para a livre circulação de ideias e 

opiniões, de acordo com Stein, Nodari e Salvagni (2018, p. 49) “tornaram-se um 

espaço aberto para que as pessoas deem suas opiniões, sejam elas positivas, 

negativas ou neutras, a respeito de determinados assuntos, pessoas, marcas, 

instituições ou governos”. Desta forma, as redes sociais dão voz àqueles que se 

encontram limitados no mundo real a expressarem suas opiniões, mesmo que esta 

extrapole a liberdade de expressão, tornando-se em disseminação de ódio frente aos 

mais diversos conteúdos publicados. 

Levando em consideração tal apontamento, nos debruçamos em uma pesquisa 

nas redes sociais, Facebook e Twitter, tendo em vista que hoje a comunicação online 

se tornou uma realidade mundial. Porém, cabe destacar que nosso universo de 

pesquisa é a sociedade brasileira contemporânea, delimitamos como objeto da 

pesquisa os valores religiosos e gênero, com o objetivo de compreender a influência 
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de valores religiosos na concepção de mundo e no comportamento das mulheres a 

partir de suas postagens nas redes sociais, visando entender se os valores religiosos 

expressos através desses comentários legitimam, e portanto, reforçam a 

subalternidade e submissão da mulher, ou se estes trazem manifestações de 

resistência aos valores religiosos que garantem a reprodução da submissão da mulher 

na sociedade.  

De acordo com Figur  

 
Em uma sociedade midiatizada o religioso já não pode ser entendido 
nem explicado sem se considerar o papel das mídias que, cada vez 
mais, convergem para o ciberespaço. Há que se considerar que o fiel 
pratica e expressa sua fé nesses e por meio desses espaços que se 
transformaram em verdadeiras extensões das praças, ruas, 
habitações e igrejas. Reflexo claro dessa realidade é o fato de que 
indivíduos, por vezes, preferem vivenciar sua fé ou expressar sua 
crença religiosa na e/ou através da rede em vez de fazê-lo na Igreja 

do bairro (FIGUR, 2017, p. 237). 
 

Os discursos religiosos, ou seja, a comunicação dentro de um determinado 

contexto, são disseminados pelos líderes religiosos que em sua maioria são do gênero 

masculino, e por seus fiéis, ganhando popularidade e repercussão quando tais são 

discursados por figuras públicas, pois os indivíduos “seguem”, se espelham, 

reproduzindo as ideias de seu “ídolo” dando maior visibilidade, como é o caso do 

Presidente Jair M. Bolsonaro, que em seus discursos dissemina intolerância fazendo 

declarações racistas, misóginas e homofóbicas. 

Em uma entrevista para a Revista Playboy em 2011, Bolsonaro declarou: "Seria 

incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro 

que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para 

mim ele vai ter morrido mesmo". Em outro trecho ele acrescenta: "se um casal 

homossexual vier morar do meu lado, isso vai desvalorizar a minha casa! Se eles 

andarem de mão dada e derem beijinho, desvaloriza" (DEPUTADO..., 2011).  

Em outras falas do mesmo no decorrer de sua carreira pública, declarou que a 

mulher somente por possuir um órgão reprodutor fica inferior ao homem em uma 

entrevista de emprego “Eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça 

você ser patrão no nosso país, com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma 

mulher jovem, o que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com aliança no dedo, 

daqui a pouco engravida, seis meses de licença-maternidade” (TREZE..., 2019). 

Ao falar sobre a imagem do Brasil no exterior, Bolsonaro fez apologia ao turismo 
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sexual: “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade” (TREZE..., 

2019) como se a mulher brasileira fosse um objeto para quem quiser desfrutar. Em outro 

momento, o mesmo ao falar de seus filhos afirmou que deu uma fraquejada quando 

nasceu uma menina: “Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei 

uma fraquejada e veio uma mulher" (TREZE..., 2019). Tais discursos reforçam 

modelos patriarcais, naturalizando a mulher como inferior ao homem e os 

homossexuais como anormal. 

Os discursos homofóbicos e misóginos também são reproduzidos por 

mulheres, cito como exemplo Damares Regina Alves ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, advogada e pastora evangélica, 

que declarou “Menino veste azul, menina veste rosa”, “O Estado é laico, mas esta 

ministra é terrivelmente cristã”, em outro momento ela relata que “Dentro da doutrina 

cristã, sim. Dentro da doutrina cristã, lá dentro da igreja, nós entendemos que um casamento 

entre homem e mulher, o homem é o líder do casamento. Então essa é uma percepção lá 

dentro da minha igreja, dentro da minha fé” (EM VÍDEO..., 2019). 

Quando a ministra faz tais declarações, repercute no interior de milhões de 

famílias e as pessoas reproduzem e naturalizam tais pensamentos e ações, porque 

legitimados por uma autoridade religiosa e pública. 

Em um de seus discursos, alegou que estava profetizando, ou seja, a partir da 

influência divina previa que “Deus nos disse que não são os deputados que vão mudar 

essa nação, não é o governo que vai mudar esta nação, não é a política que vai mudar 

esta nação, que é a igreja evangélica, quando clama. É a igreja evangélica, quando 

se levanta (que muda a nação)” (HOLANDA, 2018). 

Percebe-se que esses discursos assumem uma perspectiva conservadora, 

alegando defender os valores “da moral, da vida e da família” e exaltando a fé em 

Deus como única saída para o Brasil. Cabe destacar que entendemos como 

conservador aqueles e aquelas que estão voltadas para a reprodução de seu modo 

de pensar e agir tradicional, opondo-se às mudanças e não aceitando inovações ou 

alterações morais, sociais, políticas, religiosas, comportamentais. Seus discursos 

usualmente fundamentam-se principalmente em valores religiosos e utilizam-se da 

bíblia para justificar suas palavras e ações. 

Segundo Silva (2008), a religião é também uma instituição social que tenta 

moldar o comportamento humano, de acordo com suas regras e crenças através do 

apelo ao sagrado, a religião se materializa dentro dos templos religiosos onde os 
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líderes religiosos são em sua maioria homens no qual realizam reflexões da bíblia a 

partir de suas convicções; desta forma moldando o comportamento da mulher para 

que seja “uma mulher de Deus” obediente a seu esposo, uma boa mãe, não 

questionando os ensinamentos “vindo de Deus”.  

Vemos tal afirmação explícita no próximo comentário, em que é relatado que 

muitas mulheres estão sozinhas por serem autônomas e independentes, não 

aceitando que o homem faça o papel no qual Deus o designou, de provedor e protetor 

do lar. 

 
Por isso muitas estão sozinhas. Por não aceitarem a idéia de por 
exemplo sustenta-las. Mas tem a responsabilidade de criar filhos sem 
amparo, educa-los sem a orientação masculina, ect. Deus deixou o 
homem para ser o provedor, o protetor. (FACEBOOK, 2022) 

 

Caminhando neste sentindo, o próximo comentário expõe que a mulher ao sair 

do seu lugar no interior da família tende a perder a herança do senhor para o mundo, 

fica visível em tal relato que o papel da mulher é exclusivamente gerar e cuidar de 

seus descendentes para Deus. 

 
Por conta de uma negligência e maltrato masculino a mulher tem 
perdido o seu chamado diante de Deus, que não é apenas gerar filhos. 
Mas sobretudo estar no centro da sua própria maternidade. Quando a 
mulher sai desse lugar ela corre um risco grande de perder a herança 
do Senhor para mundo. Torna se um desafio maior a tarefa de semear 
a fé e as virtudes na alma e no coração dos filhos. O chamado principal 
da mulher é para erguer gerações, perpetuar a aliança do Senhor na 
geração dos filhos que lhe foi entregue e estabelecer o povo de Deus 
nesta terra. Temos que vigiar para que o defeito do outro não nos torne 
tão defeituosa quanto.(FACEBOOK, 2022) 

 

Homens e mulheres têm um papel estabelecidos na sociedade antes mesmo 

de nascerem, cabendo ao homem o papel de comando, ou seja, chefe e provedor da 

família, enfim, o espaço público, e cabendo a mulher o espaço privado, isto é, o 

cuidado da família, da casa, da prole; e a religião enquanto um sistema de símbolos 

e reprodutor de normas, valores e princípios, legitimando e naturalizando tais papéis. 

De acordo com Oliveira, Rezende e Gonçalves (2018) no decorrer dos anos 

verifica-se que a igreja reproduz e reforça a ideia de a mulher ser submissa e não ter 

poder sobre seu próprio corpo, utilizando de versículo fragmentados para moldar o 

comportamento, como este: 
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Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o 
marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da 
igreja, sendo ele próprio o salvador (EFÉSIOS, 5, 22-23, [2022]). 

 

Versículo amplamente utilizado por diferentes igrejas porque reforça que a 

mulher deve se sujeitar à ordem e aos caprichos do marido, construindo socialmente 

a ideia que na relação o homem é quem deve mandar. Em concordância, afirma Klein 

(2021, p. 328) que a religião reforça a questão de imposições quanto ao gênero, como 

homem e mulher devem ser e agir, determinando a mulher o papel de subalternidade.  

Segundo Faria e Nobre (2007), assim que nascemos machos ou fêmeas, 

somos criados e educados conforme o que a sociedade define, e ela nos cobra sermos 

quem ela nos determina, podemos ver tal afirmação no relato. 

 
Eu não sei você, mas eu acho difícil ser mulher, e sempre foi para as 
que devem antes de mim. Meu Deus como carregamos muitas 
cobranças da sociedade, da religião, da imensidão. São cobranças 
que machucam, que envergonham, que fere, que matam (Twitter, 

2022). 

 

O relato acima expõe o quanto a mulher é cobrada, por ser mulher esperam de 

nós comportamentos que não nos cabe, que muitas vezes não queremos, isso vem 

de tempos passados e ainda a sociedade não superou o modelo de mulher 

previamente estabelecidos por tais instituições – família, igreja, escola. 

Notamos no próximo relato a mulher tem a concepção que o machismo ainda 

hoje perpetuado, vem da criação da família, como relata Leal (2012) desde a criação 

do homem, a mulher tem sido contemplada com a ideia de uma suposta inferioridade 

natural, fundamentada através do discurso do mito da criação para justificar a 

submissão feminina.  

 

Infelizmente existem muitas mulheres que endossam e contribuem 
para o machismo se perpetuar na sociedade, vem da criação da 
família e elas são ensinadas que a mulher tem submissa ao homem, 
muitas vezes a religião contribui (Twitter, 2020). 

 
Na bíblia é relatado que Eva foi feita a partir de uma costela de Adão, dando 

assim origem a mulher, neste sentido o próximo comentário vem reforçar como é 

interpretado nos discursos dos religiosos que a mulher é inferior ao homem visto que 

foi criada a partir dele. 

 
Eis que o cara me pára na rua pra falar de jesus e tava tudo indo pro 
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spam, de repente ele me lança: pq vcs mulheres saíram das nossas 
costelas né (TWITTER, 2022) 

 

Um homem ao falar da palavra de Deus interpreta a mesma conforme os ideais 

ensinados no decorrer de sua vida, notavelmente as escrituras religiosas ao serem 

interpretadas por líderes religiosos, geralmente do sexo masculino, que usam de sua 

notável influência para formalizar comportamentos socialmente aceitos, disseminando 

o conservadorismo e o papel da família na sociedade. 

 
Minha irmã reclamando da vida falando q é td culpa de Adão e 
principalmente Eva e me solta um "deve ser por isso que homens não 
respeitam as mulheres, olha o q foram no passado" conhecidos como 
o cristianismo é uma religião com ideias extremamente misóginas 
(TWITTER, 2022). 

 
Os líderes religiosos pouco abordam as personagens femininas da bíblia, e 

quando falam é na perspectiva de que a mulher foi culpada por “dar ouvidos à 

serpente” - apesar de deus ter proibido - e depois ter levado Adão a também 

desobedecer, quando oferece a Adão o fruto proibido. Assim, são expulsos do jardim 

do éden, e a partir daí surgir no mundo as guerras, a miséria, a fome e as doenças. 

Segundo Klein (2021), as interpretações dos textos bíblicos propagam uma 

representação negativa nesta mulher, em que é responsabilizada pelo sofrimento da 

humanidade. 

Um fator analisado é a busca que as mulheres procuram na religião, seja por 

um milagre, para lidar com os próprios sentimentos, como frustração, tristeza e 

impotência, ou consolo e explicações para as dificuldades cotidianas. (SILVA, SOUZA 

E DUTRA, 2012). 

 

Me chamo sarah, o médico me disse que eu não poderia ter filhos e 
devia fazer um tratamento por que tinha ovários policistos, eu cheguei 
em casa chorei e pedi a Deus um milagre e em menos de 2 meses 
engravidei...descobri ja com 11 semanas de gestação e eu não 
acreditava fiz três testes...e hj tenho o filho mais amável e 
abençoado...meu filho Rômulo (FACEBOOK, 2021) 

 
Eu passei 4 anos tentando engravida e agora estou gravida de 5 
meses vendo essa postagem lembrei de mim q eu achava q ñ tinha 
mais como ser mais mãe pq tenho cistro mais Deus me honrrou aqui 
estou muito feliz mamãe por a terceira vez (FACEBOOK, 2021) 

 
Estes dois relatos acima reforçam como o fracasso é atribuído ao indivíduo, 

nesse caso em particular a mulher, pois se a mesmo tem fé suficiente, Deus honrará 
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com o que deseja. De acordo com Silva (2015 p. 6) “a busca pela religião baseia-se 

na promessa e esperança de superar o caos diário, os sofrimentos, as enfermidades 

e dar sentido à vida”. 

Em contraponto, nos próximos comentários verificaremos que há uma 

resistência aos valores religiosos que reproduzem e reforçam a subalternidade da 

mulher, pois nestes as mulheres concordam com os questionamentos sobre a religião 

na sociedade. 

 

O patriarcado sempre se valeu do instrumento da moral religiosa para 
gerar o determinismo de que a mulher é a pecadora...Há séculos a 
religião vem sendo usada como forma de exclusão das mulheres. 
Existem religiões inclusivas, óbvio, mas o papel da mulher sempre é 
secundário na maioria esmagadora (TWITTER, 2021). 

 

Em conformidade a essa ideia do lugar da mulher, relata: 

 

A figura do homem ‘comandava’ a casa e a família, mas quem 
sustentava tudo era, na real, a imagem da mulher (cuidava do 
ambiente doméstico, tinha filhos, era quem ia arrumada pros bailes; e 
a religião ajudava a dar suporte emocional) (TWITTER, 2021). 

 

É destacado no próximo comentário o fato de que em nenhum momento na 

bíblia está escrito que Jesus afirmava que a mulher seria inferior ao homem – os 

líderes religiosos realizam uma interpretação, a partir das cartas de Paulo às 

comunidades cristãs, em que afirmam que as mulheres devem ser submissas aos 

seus pais e/ou maridos:  

 

O comportamento de Jesus ao estar diante de algumas mulheres de 
sua época era de grande estima. Ele mesmo fazia questão de romper 
paradigmas ao conversar com elas, curá-las, permitir que uma mulher 
O tocasse, mas veja: até hoje o próprio Jesus continua rompendo com 
o sistema... e preconceitos que fazem da mulher inferior ao homem. 
Uma mulher que um dia foi encontrada por Cristo JAMAIS foi 
desamparada ou colocada em um lugar de exclusão, mas chamada 
para estar em participação ativa do Seu ministério na terra. (TWITTER, 
2021) 

 
Os ensinamentos disseminados a partir da bíblia são considerados sagrados, 

portanto, dogmas que devem ser seguidos sem questionamentos. Neste sentido, os 

líderes religiosos e seus seguidores utilizam do nome de Deus para reproduzir e 

legitimar o preconceito, como vemos em tal comentário: 
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Quando tinha 13 anos, estava conversando com meus amigos e, um 
amigo meu disse que Deus tinha me amaldiçoado porque me fez negra 
e mulher." Neste #8M , nossa luta é contra o racismo contra mulheres 
negras (TWITTER, 2022) 

 

Não somente os discursos religiosos machistas e misóginos oprimem e 

submetem as mulheres a todo tipo de violência simbólica, mas também como afirma 

Louro (2008) outras instituições como a família, escola, instituições legais e médicas 

mantêm-se, por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo.  

 
Outras formas de oprimir mulheres sem ser por causa de religião. A 
prova disso são os padrões de beleza na nossa sociedade, que são 
sempre jovens, belas, o que nós somos de baixo valor, baixa 
autoestima, etc (TWITTER, 2022) 

 
Notamos que as mídias sociais ajudam no processo de inferiorizar uma mulher 

a outra, com seus padrões de belezas socialmente construídos e aceitos. 

Mesmo dentro da religião, um lugar que deveria ser acolhedor visto que as 

pessoas se envolve com intuito de ter um suporte para enfrentar os obstáculos do 

cotidiano, é ao contrário, observaremos nos próximos relatos como o julgamento de 

outros fiéis interferem na vida um dos outros, muitos acabam saindo da religião. 

 

Religião e valores morais destruíram tudo pra mim, mas é tão lindo ver 
histórias de pessoas que se encontraram por causa disso. Eu fui 
destruída, não por Deus, mas por aqueles que dizem servi-lo. Sim, eu 
acredito em Deus, mas nunca vou olhar aquelas pessoas com bons 
olhos de novo (TWITTER, 2022) 

 
Tô cansada de ver as coisas e ficar calada,sou evangélica desde 
pequena e já vi e vivi muitas coisas dentro de igreja,mas antigamente 
o amor ao próximo era mas verdadeiro e vc olhava e via as pessoas 
se comovendo com o seu próximo e ajudando, dentro e fora das 
igrejas,mas hoje o amor está se esfriando nas famílias,nos amigos, 
nos parentes e nos irmãos da igreja e em outras religiões.hoje as 
pessoas apontam os nossos erros como se elas não tivessem o 
delas,julgam os nossos  defeitos como se não tivesse nenhum,ei vc 
amar não e julgar e nem apontar o dedo na ferida do próximo,amar e 
vc doar e fazer o melhor pelo seu amigo, família etc,se o seu irmão 
não está indo na igreja não o julgue,tenta saber o porquê,antes de vc 
achar que o irmão não quer nada com Deus,nas igrejas tem muita 
gente ficando doentes por causa dos próprios irmãos que acham que 
são Santos demais e que nunca podem estar no lugar dos outros. 
temos que fazer diferente aqui,olhe mas pro seu familiar,seu 
amigo,seus parentes, seus irmãos,as vezes um abraço e o que a 
pessoa precisa,somos todos pecadores mas tentamos mudar,então 
não julgue seu próximo pois hoje vc pode estar bem mas o amanhã só 
pertence a Deus,o único santo que conheço e o senhor Jesus,e ele 
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que me ergue todos os dias quando me esmureço,vamos ter mas 
cuidado com as palavras e atitudes pois o único que pode mudar e 
moldar alguém e só Deus (FACEBOOK, 2020) 

 

Por medo dos julgamentos muitas mulheres não se divorciam, preferem ficar 

em relacionamentos abusivos do que se separar e serem julgadas pela sociedade, só 

pelo fato de estarem solteiras as mulheres são vistas como ruim pois não conseguiram 

um marido ainda, ou não foi boa o suficiente para segurar um. 

 

O perigo da religiosidade é romantizar o casamento em que a mulher 
fica subjulgada ao um relacionamento tóxico e abusivo baseado na 
"moral cristã". Pois o que "Deus uniu, o homem não separa" ou "até 
que morte nos separe", mas a mulher tem que morrer apanhando e 
sendo humilhada para sustentar uma relação em nome de Deus. Que 
tem que perdoar e orar pelo seu algoz na esperança de mudança. 
(Perdão sem mudança é manipulação!) E a mulher fica presa em um 
ciclo vicioso entre idas e vindas de términos e falsas promessas. Não 
consegue dá um BASTA pois está presa na dependência emocional, 
financeira e principalmente em crenças limitantes que impossibilitam 
dessa mulher ser LIVRE! #machismo #relacionamentoabusivo 
(FACEBOOK, 2021) 
 

Em um dos comentários é expresso que através da oração o marido pode 

mudar de atitude, isso nos demostra o quanto a religiosidade está intrínseca nos 

relacionamentos, e se esse vai mal é porque não orou, acreditou o suficiente. 

 
se queremos o bem temos que ter iniciativa também.....demora claro 
que demora mas como diz: orar sempre desistir jamais! É vale a pena 
meu esposo mudou muito a parti das minhas atitudes não digo que foi 
da noite pro dia rsrsrs mas valeu a pena fazer a vida do meu parceiro 
melhor com as minhas atitudes hj graças a Deus ele mim trata melhor 
(FACEBOOK, 2020) 
 

Ainda é exposto que o problema dos casamentos falidos é o não cumprimento 

de determinados papeis na família. 

 
A palavra de Deus diz mulheres seja submissas a seus maridos e 
homens amai vossas esposas como Cristo amou a igreja dando sua 
vida pela igreja, o problema é quebra de princípio de ambas as partes 
com isso esses casamentos falidos e se desfazendo (FACEBOOK, 
2022) 
 
Questão é a omissão em desempenhar seu papel. Tanto homem qto 
mulher...havendo omissão há desequilíbrio. É oq tem acontecido na 
sociedade. Homem se tornou omisso em desempenhar seu papel e a 
mulher arregaçou as mangas pra dar conta do recado. ..o q não foi 
lucrativo pra nenhum dos dois. ..Mas votemos ao primeiro amor e 
entenderemos qual a missão de cada um. (FACEBOOK, 2022) 
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É relatado que a esposa não pode abandonar seu marido, pois ela será punida 

espiritualmente se caso acontecer, desta forma cabe a mulher orar para que o parceiro 

mude suas atitudes, pois ela não deve o abandonar. 

 
Nenhuma esposa deve abandonar seu marido... Não sei como 
funciona na religião cristão existe consequências espirituais para 
quem abandona é adultério perpétuo. (FACEBOOK, 2021) 

 

Além do mais é relatado que a mulher ao abandonar os costumes ditados pela 

religião, ela é punida por não estar cumprindo seu papel como deveria. 

 
Além da inserção, o papel restrito da mulher, ela transmite uma difícil 
inserção na sociedade secular e como a comunidade usa mecanismos 
para punir aqueles que abandonam os costumes regidos pela religião. 
(TWITTER, 2020) 

 

É exposto no próximo comentário, que cada um tem seu papel pois se fosse 

para fazer as mesmas coisas Deus não fazia a mulher, ou seja, a mulher foi feita para 

ser mãe e esposa, tem as obrigações do lar, e o trabalho bruto fica a cargo do homem. 

 
Se Deus quisesse que a mulherada fazia o trabalho igual dos homens, 
ele não fazia as mulheres....Prefiro fazer aquilo q Deus ordenou sem 
sair da feminilidade. (FACEBOOK, 2022) 

 

Ainda nos próximos comentários, notamos que muitas mulheres compreendem 

que os discursos de líderes religiosos reforçam o papel da mulher na sociedade e 

repudiam tais. 

 

As pessoas que ocupam uma posição de Liderança deveriam ter 
cuidado com as opiniões que manifestam publicamente... vou me 
dirigir aos Líderes Religiosos:Parem de colocar nas mulheres um peso 
ainda maior do que essa maldita sociedade já lhes impõe!!! Parem de 
influenciar mulheres a se conformarem com a sobrecarga que o 
patriarcado lhes impõe desde os tempos bíblicos, pra justificarem suas 
crenças infundadas e sua religiosidade tóxica!!!Parem de se espelhar 
na cultura oriental machista e abusiva retratada na Bíblia para 
fomentar a perpetuação desse peso que a mulher já carrega! Em 
nenhum momento JESUS CRISTO manifestava concordância com a 
cultura da época! Ele pregava o AMOR, a JUSTIÇA, a CARIDADE, o 
CUIDADO com o próximo!!!Parem com essa palhaçada de reafirmar o 
"papel da mulher" na família enquanto ignoram a responsabilidade que 
o homem, enquanto marido e pai deveria ter, mas sequer tocam no 
assunto!Se a mãe tem um papel importante na construção do ser 
humano, o papel do pai é igualmente necessário e vocês, "Líderes 
religiosos" sequer mencionam isso, porque afeta o ego dos machos 
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da comunidade religiosa, não é mesmo!?A ausência paterna, tanto 
física quanto afetiva é o motivo da desgraça nos relacionamentos e 
querem colocar esse peso na mulher! Jesus Cristo sempre pregou o 
AMOR, sobretudo! E o que mais vejo nesses líderes religiosos é a 
ausência desse amor! (FACEBOOK, 2022) 
 
Jesus Cristo veio pra trazer vida em abundância e não é possível ter 
essa vida em abundância se não houver amor e cooperação mútua 
dentro de um lar. Um lar não pode ser espiritualmente saudável se há 
uma mãe sobrecarregada, sem tempo para os filhos e para si mesma, 
enquanto há um pai opressor, um marido que é "o cabeça" e todo 
mundo lhe deve submissão, um homem que é um "abajur" em casa, e 
que não pode ser contrariado nem demandado, porque serviço de 
casa é "coisa pra mulher"! (FACEBOOK, 2022) 

 

Neste dois relatos, é entendido que Jesus é amor desta forma ele não concorda 

com a inferioridade da mulher perante o homem, igual muitos líderes discursam 

usando versículos bíblicos, e ainda é expresso em tais comentários a ausência do 

homem nos afazeres do lar, oque sobrecarrega as mulheres. 

Em diversos comentários é relatado da insatisfação pelos homens não estarem 

cumprindo seu papel. Ainda a mulher ao questionar sobre as injustiças de papéis 

socialmente determinados dentro de um relacionamento, buscando igualdade, é vista 

como alguém que quer assumir o papel do homem. 

 
Ao invés de ficarem fazendo posts só falando da mulher que quer 
assumir o papel de homem, a igreja deveria cobrar dos homens que 
não querem fazer o seu papel. Dentro dos lares tá até pior, muitos 
homens que não trocam se quer uma lâmpada, botam a Bíblia debaixo 
do braço e vão pra igreja falar que a mulher sábia edifica seu lar 
(FACEBOOK, 2022) 

 

Neste comentário é expresso que as mulheres não querem o papel do homem, 

e que para elas vencerem as desigualdades deve ter uma intimidade com deus, esta 

conexão com ele também vai as mostrar qual o propósito de sua vida. 

 

Deus tem um propósito na vida de cada um, homem ou mulher. 
Quando estamos na vontade do Senhor sabemos qual é. Mas será 
que ser mulher é somente maternidade? Assim como Débora foi 
profetisa, juíza. Podemos ser muito além disso. Basta estar buscando 
o querer do Senhor. Para isso é a intimidade com ELE que vai dizer. 
Muitas mulheres vencem essa desigualdade, justamente pq estão aos 
pés do Senhor e não distante Dele. Não querem o papel do 
Homem.(FACEBOOK, 2022) 

 

Diante dos comentários apresentados, percebemos como ainda hoje os líderes 
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religiosos e figuras públicas usam de sua influência para disseminar o 

conservadorismo, e o papel da família na sociedade, os trechos bíblicos são preferidos 

como verdade absoluta, porém evidenciados fora do contexto. Salienta Woodhead 

(2013, p. 80). “A religião é capaz de reforçar as relações de dominação de gênero ou 

ajudar a transformá-las[...]”, e ela ainda reforça práticas hierarquizadas patriarcais e 

machistas na sociedade legitimando o viés conservador e ultrapassado que não 

reconhece os avanços sociais feministas enquanto conquistas, ao contrário disso, 

trata temas delicados e atuais como desvio de caráter. 
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CONCLUSÃO 

 

 A partir do que pesquisamos nas redes sociais, constatamos que ainda está 

fortemente presente na sociedade brasileira atual muitos discursos conservadores, 

tanto de figuras públicas, líderes religiosos e principalmente de fiéis que reproduzem, 

seguem o que a instituição religiosa determina. 

Observamos que mesmo diante de pronunciamentos mais conservadoras, a 

igreja não conseguiu impedir alguns avanços, como a concepção de família que se 

desvinculou do pensamento tradicional de que esta seria somente aquela composta 

por um homem e uma mulher, e posteriormente pelos filhos, o conceito de família 

passou a ser considerada uma união pelo amor recíproco, desta forma ela é composta 

por um conjunto de pessoas, não sendo necessariamente um homem e uma mulher, 

podendo ser constituída por pais solteiros, casais do mesmo sexo ou casais com filhos 

de relações anteriores, acrescenta MOTT (2006 p. 517) “não conseguiu barrar a 

aceitação geral da Lei do Divórcio, o uso do preservativo e dos anticoncepcionais, e 

nos próximos anos tudo leva a crer que há de ter de aceitar a homossexualidade, o 

fim do celibato do clero e até o aborto” e o direito de as mulheres poderem expressar 

abertamente suas vontades, necessidades e escolhas. 

Como visto hoje em dia é mais discutido o combate à estrutura patriarcal, porém 

quando paramos para pensar na demora que ocorreu até que mulheres tivessem 

liberdade para falar abertamente de suas necessidades, o direito ao trabalho, a 

igualdade salarial, o combate à violência doméstica, violência sexual, física, já é um 

problema por si só, as mulheres lutam a séculos por equidade e respeito. (NOSSA 

CAUSA, 2020). 

Contudo, embora mulheres tenham avançado no campo das conquistas, estas 

ainda não representam equidade, uma vez que a mulher para poder desempenhar 

suas tarefas, ultrapassando as normatizadas pela sociedade, ela ainda deve dar conta 

da dupla jornada, no lar com os filhos, com a administração da casa, que até hoje é 

socialmente aceito como papel da mulher, pois a ela cabe exercer o dom que deus 

lhe concedeu como mãe e esposa, antes de tudo. 

Conforme analisado nos discursos, ainda é muito cobrado o modelo de mulher 

previamente estabelecido pela igreja, como uma boa esposa para seu marido, um 

exemplo de mãe para seus filhos, ocupando ela o centro da família; se a família estiver 

em desarmonia a culpa é da mulher porque não foi boa o suficiente, porque não teve 

https://nossacausa.com/author/admin/
https://nossacausa.com/author/admin/
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fé suficiente para lidar com determinas situações, não orou o suficiente para deus 

escutá-las. 

Cabe aqui ressaltar a violência cometida contra a mulher, desde a violência 

simbólica até a violência psicológica e física, naturalizadas pelas instituições, 

provocam o sentimento de culpada, por fracassarem, por não terem uma família de 

“comercial de margarina”, por não poderem biologicamente ter filhos, ou quando tem 

e abortam são julgadas. 

Compreendemos que a religião é uma expressão cultural, onde muitas 

mulheres se inserem buscando conforto para superar determinada situação, 

esperança para situações difíceis. É uma forma que encontram para lidar com os 

próprios sentimentos que muitas vezes são reprimidos em casa, no trabalho, desta 

forma a religião deve aceitar a diferença de múltiplos olhares. 

Notamos que a partir de interpretações bíblicas e sermões, se reforça uma 

cultura machista e patriarcal, afetando diretamente as relações sociais de mulheres, 

inferiorizada onde quer que esteja, tanto no âmbito privado de seu lar como público, 

nota-se o quanto as políticas públicas se fazem necessário para o reconhecimento 

destas violências e para superá-las. 

Enfim, esperamos com esta pesquisa despertar o interesse na comunidade 

universitária e na comunidade em geral para debater os discursos reproduzidos no 

interior dos templos religiosos e nas mídias sociais, que reforçam e legitimam as 

relações de subordinação da mulher na sociedade. 
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